
 

COMO  FAZER UM RESUMO 

No resumo, vemos a condensação de um texto, 

parágrafo, frase, reduzindo-os a seus elementos de maior 

importância. Diferente de um esquema, um resumo forma 

parágrafos com sentido completo: não indica apenas os 

tópicos, mas condensa sua apresentação. Por último, o 

resumo facilita o trabalho de captar, analisar, relacionar, 

fixar e integrar o que se está estudando, e serve para 

expor o assunto, inclusive em uma prova.  

     (LAKATOS & MARCONI, 2017, p.11) 

 

Para fazer um resumo, devemos compreender que cada texto, 

capítulo, seções (subdivisão) ou mesmo parágrafo tem uma ideia 

principal, um conceito fundamental, uma palavra-chave que se 

apresenta como fio condutor do pensamento. 

A leitura atenta, sistemática, cuidadosa, vai permitir essa 

descoberta,  novas aprendizagens. 

Organizar as ideias centrais dos parágrafos possibilita a 

descoberta do fio condutor que direciona as informações contidas 

no texto unificando-as, ao mesmo tempo que desenvolve  o 

raciocínio ao propor novos saberes. 

É necessário descobrir a ideia-mestra que, tal como o Sol, está 

cercada por outras ideias,  gravitando em torno de si.  Os 

argumentos e proposições vão justificar, comprovar, corroborar a 

ideia-mestra, mantendo-se a unidade de pensamento esperada. 

Durante a leitura do texto, a ser resumido, alguns hábitos 

precisam ser cultivados: 



 

1. Fazer a primeira leitura do texto inteiro, sem nenhuma 

interrupção,  sem assinalar nenhum trecho considerado 

interessante. 

2. Apenas assinalar/sublinhar as ideias  principais na 

segunda leitura. Destacar as palavras principais com dois 

traços e os trechos mais interessantes com apenas um 

traço. 

3. Passagens que se destacam por sua relevância devem ser 

assinaladas; as proposições que manifestam 

incongruências são  destacadas com ponto de 

interrogação, pois o que se busca é a veracidade testada, 

interpretada e confrontada com outros  textos. 

4. Cada parágrafo do  resumo deve se constituir por uma 

ideia central, baseada nas palavras destacadas 

anteriormente. 

5. Se não houver compreensão de algum termo, é 

necessária a consulta a dicionários para facilitar a leitura. 

Sem a compreensão integral do texto, é impossível 

garantir a síntese das informações nele contidas. 

6. Após o cultivo destas informações, por meio das variadas 

leituras, o (a) estudante estará pronto  para elaborar um 

esquema que mantenha a organização das ideias nele 

apresentadas. A ideia principal é exposta numa frase-

mestra. As ideias secundárias, diferentes entre si, tem o 



 

papel de relacionar/unir as ideias que se sucedem, se 

opõem, se coordenam ou se subordinam. Dessa forma, a 

sequência, o encadeamento lógico e o raciocínio são 

manifestos. 

 

LAKATOS & MARCONI (2017, p.16-17), confirmam que “a 

análise de um texto tem como objetivo levar o (a) estudante a: 

a) Aprender a ler, a ver, a escolher o mais importante dentro do 

texto. 

b) Reconhecer a organização e estrutura de uma obra ou texto. 

c) Interpretar o texto, familiarizando-se  com ideias, estilos, 

vocabulários. 

d) Chegar a níveis mais profundos de compreensão. 

e) Reconhecer o valor do material, separando o importante do 

secundário ou acessório. 

f) Desenvolver a capacidade de distinguir fatos, hipóteses, 

problemas. 

g) Encontrar as ideias principais  ou diretrizes e as secundárias. 

h) Perceber como as ideias se relacionam. 

i) Identificar as conclusões e as bases que as sustentam. 

O procedimento , por sua vez, contém as seguintes etapas: 

a) Para alcançar um sentido completo, proceder à leitura integral 

do texto com o objetivo de obter uma visão do todo. 



 

b) Reler o texto, assinalando ou anotando as palavras  e 

expressões desconhecidas. 

c) Fazer nova leitura, visando a compreensão do todo. 

d) Tornar  a ler, procurando a ideia principal ou palavra-chave. 

e) Localizar acontecimentos e ideias, comparando-os entre si, 

procurando semelhanças e diferenças existentes. 

f) Agrupá-los, pelo menos por uma semelhança, importante, e 

organizá-los  em ordem hierárquica de importância. 

g) Interpretar as ideias e/ou fenômenos, tentando descobrir 

conclusões a que o autor chegou e depreender possíveis 

conclusões (deduções). 

h) Proceder à crítica do material como um todo e, 

principalmente, das  conclusões.” 

Tendo por base a NBR 6028:2003, a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que define três tipos de resumo,  podemos 

destacar: 

Resumo crítico – também chamado de resenha e escrito por 

especialistas no assunto. 

Resumo indicativo – necessita de consulta ao texto original, deve 

conter os principais tópicos deste. 

Resumo informativo – é o texto que não necessita de consulta ao 

original, é o tipo de resumo que aponta a finalidade, o método, os 

resultados e as conclusões. 



 

 Quando se trata de trabalhos acadêmicos (TCCs), dissertações 

de mestrado, teses de doutorado, relatórios técnico-científicos, os 

resumos podem ter de 150 a 500 palavras, em torno de 1.400 a 

1.700 caracteres . Se for um artigo científico, a ser publicado em 

periódicos impressos ou eletrônicos, a quantidade de palavras  varia 

de 100 a 250.  

Pode-se fazer indicações  breves num resumo de 50 a 100 

palavras. As resenhas não estão limitadas à quantidade de palavras. 

SEVERINO  destaca os resumos técnicos de trabalhos  de 

cunho científico (livro, artigo, dissertação, tese etc.) para dar uma 

ideia completa ao leitor do conteúdo, apresentando informações  

que  despertem o interesse para a consulta ao texto. 

O que deve conter o Resumo?  Atendo-se à ideia central do 

trabalho, o Resumo deve começar informando qual a natureza 

do trabalho, indicar o objeto tratado, os objetivos visados, as 

referências  teóricas  de apoio, os procedimentos 

metodológicos adotados e as conclusões/resultados a que se 

chegou no texto. Responde assim às questões: De que natureza 

é o trabalho analisado (pesquisa empírica, pesquisa  teórica, 

levantamento documental, pesquisa histórica etc.)? Qual o 

objeto pesquisado/estudado? O que se pretendeu demonstrar 

ou constatar? Em que referências teóricas se apoiou o 

desenvolvimento do raciocínio? Mediante quais procedimentos 

metodológicos e técnicos-operacionais se procedeu? Quais os 

resultados conseguidos em termos de atingimento dos 

objetivos  propostos?          (SEVERINO,  2016, p.220-221) 

 

 

Nas fichas de resumo ou comentário, ficam expostas  a síntese 

das principais ideias do autor, ou resumo dos aspectos essenciais da 

obra, os quais caracterizam-se por: 



 

a) Não serem sumários das partes componentes da obra – ideias 

do autor expostas de forma abreviada. 

b) Não são transcrições – mas textos baseados na interpretação 

pessoal. 

c) Não são longas – no entanto, contém mais informações, num 

texto menos extenso. 

d) Não precisam estar conectados à estrutura da obra – a leitura 

permite diversas anotações dos principais pontos, para que, 

finalmente, se faça o resumo do texto. 

O  resumo é caracterizado  pela concisão, apresentação 

seletiva do texto, na qual se destacam os elementos que mais 

interessam e importam, bem como as principais ideias do autor da 

obra. 

A finalidade do resumo consiste na difusão das informações 

contidas em livros, artigos, teses etc., permitindo a quem o ler 

tomar a decisão sobre a conveniência ou não de consultar o 

texto completo. O caráter de um resumo depende de seus 

objetivos: (1) apresentar um sumário narrativo das partes mais 

significativas, sem, porém, dispensar a leitura do texto;  (2) 

apresentar uma condensação do conteúdo, que expõe tanto a 

finalidade e metodologia quanto os resultados obtidos e as 

conclusões da autoria, e permite a utilização em trabalhos  

científicos; nesse caso, dispensa a leitura posterior do texto 

original, pois se trata de análise  interpretativa de um 

documento, com crítica dos diferentes aspectos inerentes ao 

texto. (LAKATOS & MARCONI, 2017, p.58-59) 

 

A escrita deve seguir um plano lógico no qual as ideias se 

desenvolvem  seguindo a seguinte ordem: proposição, explicação, 



 

discussão e demonstração. Após a primeira leitura, é possível captar 

o plano geral da obra e seu desenvolvimento . 

Alguns  questionamentos  devem  ser  feitos: 

✓ Do que se trata esse texto? 

✓ O que pretende demonstrar? 

Assim, é possível identificar  a ideia central e o propósito do 

autor. Após a terceira leitura,  as questões  centrais são: Como o 

autor disse o que disse? Assim é possível descobrir quais são as 

partes que dão estrutura ao texto. Tal situação permite a 

compreensão das ideias, provas, exemplos que se apresentam como 

explicação, discussão e demonstração  da ideia original. Dessa 

forma, o leitor fará a distinção entre as diferentes informações, na 

exposição  ordenada do texto, na passagem de ideia  para outra, 

início de um novo parágrafo, a relação entre os parágrafos que 

permitem identificar segundo  LAKATOS & MARCONI: ( 2017, p.59-60): 

a) Consequências pelo emprego de expressões como: em 

consequência, por conseguinte, portanto, por isso, em 

decorrência disso etc. 

b) Justaposição ou adição por meio das seguintes expressões: 

e, da mesma forma, da mesma maneira etc. 

c) Oposição pela utilização de: porém, entretanto, por outra 

parte, sem embargo etc. 

d) Incorporação de novas ideias. 

e) Complementação do raciocínio.  

(LAKATOS & MARCONI,  2017, p.59-60) 

 

Em suma, a principal finalidade do resumo é esclarecer, dar ao 

leitor uma visão do tema do tema tratado  e como se desenvolve a 

argumentação  na apresentação. 



 

Referências bibliográficas: 

LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Maria de Andrade. 

Fundamentos de Metodologia Científica. 8.ed. atual. João 

Bosco Medeiros. São Paulo: Atlas, 2017. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho 

Científico. 24 ed. rev. e  atual. São Paulo: Cortez, 2016. 

 

Colaboração para a FAESP E CPP da  Profª Amélia Lemos Oliveira. 

Licenciada em Letras (Português e Inglês) e Pedagogia. Bacharel em 

Teologia. Pós-graduada em Língua Portuguesa  e Museologia. 

 

 

 

 

 


