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Gênero resumo 

Trata-se de um texto em que são dispostos e apresentados os pontos essenciais, ideias ou fatos 

principais que foram desenvolvidos no decorrer de outro texto. Esses pontos são expostos de forma 

abreviada, sempre respeitando a ordem em que aparecem no texto resumido. É uma ferramenta útil para o 

estudo e para a memorização de textos escritos ou falados. 

Resumir um texto é compreender o que se está lendo, é selecionar e reorganizar o conjunto das 

ideias mais importantes apresentadas no texto original, de maneira breve e objetiva, sem criar um novo 

texto e sempre mantendo a coerência do conteúdo proposto.  

Deve-se considerar a ordem, “INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO e CONCLUSÃO, por 

exemplo: 

O livro “A Droga da Obediência” de Pedro Bandeira, fala de... 

 

Características do resumo 

 Indicação da obra original; 

 Ordem do texto original; 

 Linguagem formal e objetiva; 

 Redução do texto original; 

 Transformação dos discursos diretos em indiretos; 

 Verbos do dizer (fala, conclui, afirma, pensa, orienta, etc.); 

 Terceira pessoa; 

 Não expressa opinião; 

 Não copie frases inteiras do texto original. 

 

Etapas para produção 

 Faça uma leitura inicial do texto, sem se preocupar em separar nada; 

 Em uma segunda leitura, sublinhe as palavras importantes ; 

 Selecionar os fatos ou ideias mais importantes do texto; 

 Suprimir ideias ou fatos secundários, como exemplos e citações. 

 

Técnicas de resumo 

 Apagamento: Eliminar partes desnecessárias 

Original: O estimado aluno era muito estudioso e aplicado. Ele fazia os deveres de casa diariamente. 

Resumo: _______________________________________________________________________ 

 

 Generalização: Reduzir elementos da oração por palavra ou expressão com mesmo valor. 

Original: Comeu costela, alcatra, bife e picanha no almoço. 

Resumo: ________________________________________________________________________ 

 

 Construção: Substituir sequência de fatos por expressão com mesmo valor. 

Original: Foi ao mercado, comprou farinha, ovos, leite, fermento em pó e mistura pronta para bolo. Foi 

para casa, ligou a batedeira e os colocou no forno.  

Resumo: _______________________________________________________________________ 

Devemos ir buscar a coragem ao nosso próprio desespero. Sêneca 

Um bom resumo deve conter:  

 


