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RESUMO

Resumo, de acordo com a ABNT, é: “[...] apresentação concisa dos pontos relevantes de um
texto, fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho”.

A NBR 6028/2003, da ABNT, especifica três tipos de resumos:
Indicativo: expõe uma ideia geral do conteúdo do texto. Destaca apenas pontos principais. Esse
resumo  é  também  chamado  descritivo.  É  adequado  ao  conteúdo  de  folhetos  de  propaganda,
catálogos de editoras, livrarias e resumo de obras. 
Informativo: é mais solicitados em trabalhos acadêmicos, sejam eles produções monográficas ou
artigos científicos.  Expõe finalidades,  metodologias,  resultados  e conclusões do texto resumido.
Informa dados quantitativos e qualitativos. 
Resenhas: é semelhante a um resumo informativo, acrescido de uma crítica.

Elaboração:
a)  primeiramente,  ler  todo  o  texto,  esclarecer  dúvidas  sobre  o  mesmo,  sublinhar  e  anotar
observações à sua margem;
b) ser breve e claro, ou seja, buscar relatar apenas a essência do texto;
c) destacar as ideias principais e palavras-chave do texto, objetivando uni-las de modo lógico, como
se compusessem um telegrama;
d) usar aspas e fazer referências completas quando transcrever literalmente as expressões do texto;
e)  ao  final  desse  trabalho,  juntar  as  informações  mais  importantes  e  os  destaques  do  texto,
procedendo ao resumo, em bloco único de ideias, o mais objetivamente possível.
f)  pense  no  seu  futuro  leitor  (que  pode ser  você  mesmo):  as  informações  que  serão  deixadas
implícitas são facilmente resgatáveis? 

Estrutura:
Quanto ao conteúdo, o resumo deve especificar:
Assunto: tratado  pelo  autor.  Em  geral,  tratado  logo  na  primeira  frase  do  resumo,  expõe
concisamente o que trata o texto original. Segundo a norma técnica atual, a frase inicial “deve ser
significativa,  explicando o tema principal do documento.  A seguir,  deve-se indicara informação
sobre  a  categoria  do  tratamento  (memória,  estudo  de  caso,  análise  da  situação  etc.)”  (NBR
6028:2003, item 3.3.1).
Objetivo:  onde o autor do texto pretende chegar. É necessário expor objetivamente o que o autor
deseja alcançar.
Metodologia:  expor  de  que  forma  a  pesquisa  foi  realizada.  Esclarecer  os  métodos,  técnicas
utilizados pelo autor do texto.
Conclusões: expor os resultados alcançados, ou seja, as conclusões a que o autor do texto resumido
chegou.

Observe os aspectos formais do seu texto:
✔ Coesão: termos que retomam outros anteriormente citados, como isso, essa, ele, ela, aquele,

etc.  Têm  antecedentes  claros?;  as  relações  lógicas  (causalidade,  tempo,  adição,
contraposição, explicação, etc.) entre as ideias estão explicitadas?; o vocabulário utilizado é
preciso e adequado?; etc.;

✔ Estrutura das frases: as frases estão completas e bem construídas?
✔ Concordância: verbal e nominal;
✔ Ortografia, pontuação.

Prestando atenção nesses aspectos, temos certeza de que o resumo atingirá o objetivo de ser uma
síntese do texto original.
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RESUMO PARA CONGRESSO

Existem tipos específicos de resumo, que você conhece, como resumo de novela, resumo de

livros. Trataremos agora de resumos para congressos.

Na hora de se inscrever para um congresso, verifique as normas para submissão de trabalhos

no site do congresso e a quantidade de palavras ou caracteres que se pede para o resumo.

O ideal é que o resumo não deixe de apresentar brevemente:

 os objetivos (o que foi feito, para quê?);

 fundamentação teórica (que ideias ou teorias dão suporte à pesquisa?);

 a metodologia (como foi feito?);

 os resultados (o que verificamos?);

 as conclusões (o que podemos concluir?).

É muito importante que não se guardem segredos no resumo. Resumo não é sinopse de filme

em que não se pode contar o final nem partes importantes. Pelo contrário, o resumo deve apresentar

tudo, inclusive os resultados e as conclusões. Nada de guardar segredos!

 

Este Recurso Educacional Aberto, de autoria de Daniervelin Pereira, membro do projeto REALPTL, está
licenciado  com  uma  Licença  Creative  Commons  Atribuição  4.0  Internacional.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 
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