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Gênero textual RESUMO



DEFINIÇÃO (NBR 6028)

“Apresentação concisa dos pontos 
relevantes de um documento.” 

(a ênfase é minha)



"Resumo é 
uma 

condensação 
fiel das 

ideias ou 
dos fatos 

contidos no 
texto". 

(Fiorin)



CLASSIFICAÇÃO (NBR 6028)

1. RESUMO CRÍTICO: 

Redigido por especialistas com análise 
crítica de um documento. Também 
chamado de resenha. Quando analisa 
apenas uma determinada edição entre 
várias, denomina-se recensão. 



CLASSIFICAÇÃO (NBR 6028)

2. RESUMO INDICATIVO: 

Indica apenas os pontos principais do 
documento, não apresentando dados 
qualitativos, quantitativos etc. De modo 
geral, não dispensa a consulta ao 
original. 



CLASSIFICAÇÃO (NBR 6028)

3. RESUMO INFORMATIVO: 

Informa ao leitor finalidades, 
metodologia, resultados e conclusões 
do documento, de tal forma que este 
possa, inclusive, dispensar a consulta 
ao original.



O QUE É?
✓“Apresentação concisa dos pontos 

relevantes de um documento.” (NBR 
6028 - a ênfase é minha)

✓Reproduzir em poucas palavras, as 
ideias principais que o autor 
desenvolveu ao longo de um texto, as 
partes essenciais do texto, 
respeitando a progressão em que 
elas aparecem no texto e a 
correlação existente entre elas;



ESSENCIAL x secundário
✓O resumo deve conter apenas as 

ideias mais importantes/essenciais do 
texto base.



ESSENCIAL x secundário
✓ESSENCIAL = informações 

necessárias para que as pessoas, ao 
lerem seu resumo, compreendam a 
mensagem do texto base mesmo sem 
tê-lo lido; 

✓SECUNDÁRIO = demais recursos 
utilizados pelo autor, tais quais 
explicações ou exemplificações.



Resumo de novela
http://gshow.globo.com/novelas/novo-mundo/resumo/semana/20170529-a-20170603



Análise:
•Linguagem direta e impessoal 

(sempre em 3ª pessoa);

•O escritor não opina ou julga os 
acontecimentos, mantendo um 
distanciamento ideal entre o autor 
do resumo e o texto base.



Quantos aos textos de apoio, o resumo 
pode ser:

De um texto único:

Quando houver apenas 
um texto para ser 
resumido.

De coletânea:

Vários textos ou trechos 
de textos sobre um 
mesmo assunto. A 
proposta é que se faça 
um resumo após a 
leitura de todos eles;



Características
• IMPESSOAL: em terceira pessoa, mantendo o grau 

de distanciamento sobre julgamentos de valores a 
respeito do que é tratado; 

• COESO: conjunções relacionam as ideias para que o 
texto não seja um amontoado de frases grifadas; 

• PARAFRASEADO: não é permitido que se use as 
mesmas palavras do texto base, mesmo que esteja 
identificadas com aspas. 



Enunciados propostos
• UEM – inverno/2014

Considere a seguinte situação: você foi escolhido 
para apresentar resumidamente para sua classe 
os argumentos pró e contra os rolezinhos. Redija, 
portanto, um resumo, em até 15 linhas, que 
exponha os argumentos utilizados pelos 
autores de cada texto para justificar o 
posicionamento deles em relação ao tema 
prática do rolezinho em shopping-centers.



Enunciados propostos
• UFPR 2012/2013

Escreva um resumo do texto acima, com 10 linhas 
no máximo. Em seu texto, você deve:

• apresentar o ponto de vista da autora e os 
argumentos que ela utiliza para justificá-lo;

• escrever com suas próprias palavras, sem copiar 
enunciados da autora;

• mencionar no corpo do resumo o autor e a fonte 
do texto Doutor Advogado e Doutor Médico: até 
quando?



Técnicas para resumir

Apagamento, Generalização e 
Construção



Apagamento/sumarização
Apagar/cortar partes desnecessárias, como 
adjetivos, advérbios e equivalentes. 

Exemplo: O velho jardineiro trabalhava muito bem. 
Ele arrumava as flores diariamente.

Resumido: O jardineiro trabalhava bem.



Generalização
A generalização é uma estratégia que consiste em 
reduzir os elementos da frase através do critério 
semântico, ou seja, do significado. 

Exemplo: Pedro comeu picanha, costela, alcatra 
e coração no almoço. 

Resumido: Pedro comeu carne no almoço.



Lendas da Via Láctea
A Via Láctea era imaginada como o caminho para casa de 

Zeus/Júpiter. Era também considerada o percurso desordenado 
da corrida de Faetonte pelo Céu, enquanto conduzia o carro do 
Sol. Os povos nórdicos acreditavam que a Via láctea era o caminho 
seguido pelas almas para o céu.

Na Escócia antiga era a estrada prateada que conduzia ao 
castelo do rei do fogo. Os índios primitivos acreditavam que a Via 
Láctea era o caminho que os espíritos percorriam até às suas 
aldeias, no Sol. O seu caminho é marcado pelas estrelas, que são 
fogueiras que os guiam ao longo do caminho.

Resumo:

EXEMPLO



Resumo:
Existem várias lendas acerca da Via Láctea. São vários os povos, 
desde os Gregos, os Nórdicos e os Índios primitivos, que 
interpretam a Via Láctea como um caminho, um rio celestial ou 
como guia das almas até ao céu.

EXEMPLO



Roteiro sugestivo de 
produção



1. Identifique a ideia principal do texto;

2. Na segunda leitura, 1) sublinhe as palavras mais 
importantes; 2) selecione os fatos/ideias mais 
importantes de cada parágrafo – TÓPICO FRASAL;

3. Exclua fatos/ideias secundárias (repetições e 
redundâncias, expressões explicativas ( “ou seja”, “isto é” 
etc), exemplos e citações) de cada parágrafo;

4. Escreva o resumo;

5. Não inclua comentários e não escreva em primeira 
pessoa;

6. Revise: 1) sequência/linha do texto original; 2) frases 
que podem ser reduzidas; 3) coesão textual; 4) uso da 
norma culta e linguagem formal; 5) aspectos específicos 
da proposta.



Verbos/locuções verbais 
• MARCAR POSICIONAMENTO DO AUTOR: 

afirma, duvida, acredita, nega, comprova, 
justifica, confronta, contrapõe, questiona;

• INDICAR UM CONTEÚDO GERAL: trata de, 
apresenta, expõe, aborda;

• INDICAR A IMPORTÂNCIA DE UM IDEIA NO 
TEXTO: ressalta, enfatiza;

• ORGANIZAR AS IDEIAS DO TEXTO: introduz, 
define, classifica, enumera, elenca, conclui;



Verbos/locuções verbais 
• ESCLARECER A AÇÃO DO AUTOR EM 

RELAÇÃO AO LEITOR: esclarece que, convida 
a, sugere que, busca incitar, procura levar.



Gênero textual RESUMO

AUTOavaliação



1. Mencionei apenas as ideias ou fatos principais do texto original? 

2. Evitei expressões explicativas ( isto é e equivalentes)?

3. Respeitei a ordem das ideias do texto original?

4. Excluí pormenores irrelevantes (exemplos, citações, ilustrações etc)?

5. Não copiei  frases ou expressões do texto?

6. Articulei bem os parágrafos e as frases?

7. O texto resumido não excede o número de linhas proposto (ou 1/3 do 
original)?

8. Não emiti minha opinião?

9. Apresentei as informações sobre tema e autor solicitadas na proposta?



Referências
• http://pibidletrasuem.blogspot.com.br/2013/04/resumo-o-que-

e-e-como-se-faz_12.html 

• http://unicentroagronomia.com/destino_arquivo/norma_6028_re
sumo.pdf 

• http://madreclelia.redesagradosul.com.br/wp-
content/uploads/sites/3/2012/07/por_1341250138.pdf

• http://www.estudopratico.com.br/genero-textual-resumo/


