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O que é um Resumo? 

1. DEFINIÇÃO  
É uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento (NBR 6028:2003)  
 
2. TIPOS DE RESUMO:  

De acordo com a NBR 6028:2003, podemos ter os seguintes tipos de resumos:  
a - resumo crítico: Resumo redigido por especialistas com análise crítica de um documento. Também 
chamado de resenha. Quando analisa apenas uma determinada edição entre várias, denomina-se recensão.  
b - resumo indicativo: Indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos, 
quantitativos etc. De modo geral, não dispensa a consulta ao original.  
c - resumo informativo: Informa ao leitor finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, de 
tal forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta ao original.  
 
3. ESTRUTURA DE UM RESUMO:  
O resumo para artigos científicos e monografias é o do tipo indicativo e deve conter:  
• 150 a 500 palavras (monografia, teses, dissertações e relatórios científicos).  
• 100 a 250 palavras (artigo científico).  
.        50 a 100 palavras os destinados a indicações breves.  
• Os resumos críticos, por suas características especiais, não estão sujeitos a limite de palavras.  

Por que resumir um texto? Qual a finalidade?  
Bom, a verdade é que se resumo não fosse bom, o professor não insistia em cobrar ou aconselhar que fosse 
feito!  
 
Resumir é o ato de ler, analisar e traçar em poucas linhas o que de fato é essencial e mais importante para o 
leitor.  
 
Quando reescrevemos um texto, internalizamos melhor o assunto e não nos esquecemos. Afinal, não 
aprendemos com um simples passar de olhos pelas letras! Dessa forma, podemos até dizer que lemos o 
texto, mas quanto a assimilar...será difícil afirmar que sim!  
 
O fato de sintetizar um texto ou capítulos longos pode se tornar um ótimo hábito e auxiliá-lo muito em todas as 
disciplinas, pois estará atento às idéias principais e se lembrará dos pontos chaves do conteúdo.  
 
Expor o texto em um número reduzido de linhas não parece ser fácil? Não se preocupe, a seguir estão alguns 
passos para se fazer um bom resumo e se dar bem:  
 
- Faça uma primeira leitura atenciosa do texto, a fim de saber o assunto geral do mesmo;  
 
- Depois, leia o texto por parágrafos, sublinhando as palavras-chaves para serem a base do resumo;  
 
- Logo após, faça o resumo dos parágrafos, baseando-se nas palavras-chaves já destacadas anteriormente;  
 
- Releia o seu texto à medida que for escrevendo para verificar se as idéias estão claras e sequenciais, ou 
seja, coerentes e coesas.  
 
- Ao final, faça um resumo geral deste primeiro resumo dos parágrafos e verifique se não está faltando 
nenhuma informação ou sobrando alguma;  
 
- Por fim, analise se os conceitos apresentados estão de acordo com a opinião do autor porque não cabem no 
resumo comentários pessoais.  

 O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio 
documento.  

http://www.brasilescola.com/redacao/resumo-texto.htm
http://www.brasilescola.com/redacao/resumo-texto.htm
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• Frases concisas e afirmativas e não enumeração de tópicos. 
• Parágrafo único. 
• Escrito na 3ª pessoa do singular. 
A primeira frase deve ser significativa explicando o tema principal da monografia, depois texto sobre memória, 
estudo de caso, análise da situação, etc.  
 
Objetivo/finalidades, metodologia, resultados e conclusões.  
Verbo na voz ativa.  
Logo após o resumo deve vir as palavras-chave que são palavras representativas do conteúdo do documento, 
escolhida, preferentemente, em vocabulário controlado.  
As palavras-chave devem ser separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.  
Devem-se evitar em um resumo:  
a - Símbolos e contrações que não sejam de uso corrente;  
b - Fórmulas, equações, diagramas etc., que não sejam absolutamente necessários; quando seu emprego for 
imprescindível, defini-los na primeira vez que aparecerem.  
 
REFERÊNCIAS : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028:  

Apesar de a internet ser uma rica fonte de conhecimento, que disponibiliza acesso aos mais 

diversos conteúdos para bilhões de pessoas e blá blá blá, faz tempo que venho pensando num 

de seus grandes problemas: não há sistematização e organização desse conhecimento. 

Isto é, não basta que os 20 primeiros resultados do Google para “Livros de Machado de Assis” 

falem 2 parágrafos sobre o autor e fiquem por aí, só esperando que nós usuários entremos no 

site, percebamos que não há o que queremos, e então cliquemos em um anúncio publicitário. 

Não seria ótimo se no resultado do Google aparecesse apenas um site, com fotos do autor, 

biografia completa, listagem das obras com links para download e ainda algumas curiosidades 

históricas? 

Infelizmente conteúdos de baixíssima qualidade andam se espalhando pela rede. 

Esses dias andei pesquisando sobre modelos de resenha no Google. Adivinhem o que 

encontrei? Nada. No máximo uma aproximação do caso acima. 

Como eu não sou do tipo que reclama sem fazer nada, resolvi fazer eu mesmo aquilo que 

procurava. Já publiquei aqui no blog um texto que se tornou referência sobre como fazer uma 

resenha; este artigo vem para complementá-lo e também atender ao pedido de vários 

comentários lá presentes. Vamos organizar essa história. 

 

Modelo de resenha de obra 

Resenha de obra é o tipo de resenha mais solicitado nas escolas e universidades. Sua estrutura 

é basicamente um resumo sobre o conteúdo a ser resenhado, seguido da opinião do autor da 

resenha. 

O exemplo de resenha de obra que separei foi escrito por mim no primeiro semestre da 

faculdade (portanto é bem simples) e é sobre o conto A Causa Secreta, de Machado de Assis. 

 Baixar modelo de resenha de obra (em PDF)  

 

Modelo de resenha crítica 

Resenhas críticas são parecidas com resenhas de obras, a grande diferença é que, como o nome 

já diz, ela tem um caráter mais crítico, há muito mais a opinião do resenhista que qualquer 

http://www.lendo.org/modelos-de-resenha-exemplos/
http://www.lendo.org/modelos-de-resenha-exemplos/
http://www.lendo.org/modelos-de-resenha-exemplos/
http://www.lendo.org/modelos-de-resenha-exemplos/
http://www.lendo.org/como-fazer-uma-resenha/
http://www.lendo.org/como-fazer-uma-resenha/
http://www.lendo.org/wp-content/uploads/2009/04/modelo-resenha-de-obra.pdf
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outra coisa. Além disso, resenhas críticas costumam ser ricas em interpretações e conjecturas a 

respeito do enredo do livro. 

O modelo para download foi escrito por Leonardo da Silva, e é sobre o livro Contos de Beedle, o 

bardo, de J.K. Rowling. 

 Download do modelo de resenha crítica (em PDF)  

 

Modelo de resenha temática 

Resenha temática é aquela que fala de vários textos ao mesmo tempo, que tenham assuntos em 

comum. Basicamente, o objetivo é fazer um paralelo entre suas ideias e expor uma opinião 

sobre elas. 

O exemplo que selecionei foi escrito por Reynaldo Damazio e intitula-se As roupas na história. 

 Baixar exemplo de resenha temática (em PDF)  

 

Modelo de resenha de filme 

Finalmente, a resenha de filme é um modelo menos pedido na faculdade, mas também 

importante para algumas licenciaturas que costumam analisar muitos filmes. Geralmente o 

objetivo da resenha de filme é destacar um aspecto teórico e relacionar com o roteiro ou 

personagens. 

Selecionei um modelo de resenha do filme Conrack, escrita por mim no segundo semestre da 

faculdade, para a disciplina de Filosofia da Educação. 

 Baixar modelo de resenha de filme (em PDF)  

 

 

Como fazer uma resenha 

Todo mundo que freqüenta o blog está acostumado a ler várias resenhas toda semana, mas 
afinal, o que é e o que precisamos saber para escrever um texto desse tipo? 

Como um gênero textual, uma resenha nada mais é do que um texto em forma de síntese que 

expressa a opinião do autor sobre um determinado fato cultural, que pode ser um livro, um 

filme, peças teatrais, exposições, shows etc. 

O objetivo da resenha é guiar o leitor pelo emaranhado da produção cultural que cresce a cada 

dia e que tende a confundir até os mais familiarizados com todo esse conteúdo. 
Como uma síntese, a resenha deve ir direto ao ponto, mesclando momentos de pura descrição 

com momentos de crítica direta. O resenhista que conseguir equilibrar perfeitamente esses dois 

pontos terá escrito a resenha ideal. 

No entanto, sendo um gênero necessariamente breve, é perigoso recorrermos ao erro de sermos 

superficiais demais. Nosso texto precisa mostrar ao leitor as principais características do fato 

cultural, sejam elas boas ou ruins, mas sem esquecer de argumentar em determinados pontos e 

nunca usar expressões como “Eu gostei” ou “Eu não gostei”. 
Tipos de Resenha 

Até agora eu falei sobre as resenhas de uma forma geral e livre e esses dados são suficientes 

para você já esboçar alguns parágrafos. 

Contudo, as resenhas apresentam algumas divisões que vale destacar. A mais conhecida delas é 
a resenha acadêmica, que apresenta moldes bastante rígidos, responsáveis pela padronização 

dos textos científicos. Ela, por sua vez, também se subdivide em resenha crítica, resenha 

descritiva e resenha temática. 

http://www.lendo.org/wp-content/uploads/2009/04/modelo-resenha-critica.pdf
http://www.lendo.org/wp-content/uploads/2009/04/modelo-resenha-tematica.pdf
http://www.lendo.org/wp-content/uploads/2009/04/modelo-resenha-de-filme.pdf
http://www.lendo.org/resenhas-de-livros/
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Na resenha acadêmica crítica, os oito passos a seguir formam um guia ideal para uma produção 

completa: 

1. Identifique a obra: coloque os dados bibliográficos essenciais do livro ou artigo que 

você vai resenhar;  
2. Apresente a obra: situe o leitor descrevendo em poucas linhas todo o conteúdo do 

texto a ser resenhado;  

3. Descreva a estrutura: fale sobre a divisão em capítulos, em seções, sobre o foco 

narrativo ou até, de forma sutil, o número de páginas do texto completo;  

4. Descreva o conteúdo: Aqui sim, utilize de 3 a 5 parágrafos para resumir claramente o 

texto resenhado;  

5. Analise de forma crítica: Nessa parte, e apenas nessa parte, você vai dar sua 
opinião. Argumente baseando-se em teorias de outros autores, fazendo comparações 

ou até mesmo utilizando-se de explicações que foram dadas em aula. É difícil 

encontrarmos resenhas que utilizam mais de 3 parágrafos para isso, porém não há um 

limite estabelecido. Dê asas ao seu senso crítico.  

6. Recomende a obra: Você já leu, já resumiu e já deu sua opinião, agora é hora de 

analisar para quem o texto realmente é útil (se for útil para alguém). Utilize elementos 
sociais ou pedagógicos, baseie-se na idade, na escolaridade, na renda etc.  

7. Identifique o autor: Cuidado! Aqui você fala quem é o autor da obra que foi 

resenhada e não do autor da resenha (no caso, você). Fale brevemente da vida e de 

algumas outras obras do escritor ou pesquisador.  

8. Assine e identifique-se: Agora sim. No último parágrafo você escreve seu nome e 

fala algo como “Acadêmico do Curso de Letras da Universidade de Caxias do Sul (UCS)”  
Na resenha acadêmica descritiva, os passos são exatamente os mesmos, excluindo-se o passo 

de número 5. Como o próprio nome já diz, a resenha descritiva apenas descreve, não expõe a 

opinião o resenhista. 

Finalmente, na resenha temática, você fala de vários textos que tenham um assunto (tema) 

em comum. Os passos são um pouco mais simples: 

1. Apresente o tema: Diga ao leitor qual é o assunto principal dos textos que serão 

tratados e o motivo por você ter escolhido esse assunto;  
2. Resuma os textos: Utilize um parágrafo para cada texto, diga logo no início quem é o 

autor e explique o que ele diz sobre aquele assunto;  

3. Conclua: Você acabou de explicar cada um dos textos, agora é sua vez de opinar e 

tentar chegar a uma conclusão sobre o tema tratado;  

4. Mostre as fontes: Coloque as referências Bibliográficas de cada um dos textos que 

você usou;  
5. Assine e identifique-se: Coloque seu nome e uma breve descrição do tipo 

“Acadêmico do Curso de Letras da Universidade de Caxias do Sul (UCS)”.  
Conclusão 

Fazer uma resenha parece muito fácil à primeira vista, mas devemos tomar muito cuidado, 
pois dependendo do lugar, resenhistas podem fazer um livro mofar nas prateleiras ou 

transformar um filme em um verdadeiro fracasso. 

As resenhas são ainda, além de um ótimo guia para os apreciadores da arte em geral, uma 

ferramenta essencial para acadêmicos que precisam selecionar quantidades enormes de 

conteúdo em um tempo relativamente pequeno. 

Agora é questão de colocar a mão na massa e começar a produzir suas próprias resenhas! 

 

Pedagogo Mário Castro 
 

 

http://www.lendo.org/como-fazer-uma-resenha/
http://www.lendo.org/como-fazer-uma-resenha/
http://www.lendo.org/como-fazer-uma-resenha/
http://www.lendo.org/como-fazer-uma-resenha/

