
Vamos esclarecer abaixo como se deve fazer um trabalho acadêmico tipo 
resumo informativo/analítico. 
 
 

 "Um resumo deve apresentar, de forma concisa, as principais ideias da 
obra"; 

 
 "Realizar várias leituras da obra para fazer um bom resumo. a primeira 

leitura é para perceber o que o (a) autor (a) quis apresentar e como 
desenvolveu seu trabalho (plano e desenvolvimento); a segunda leitura 
quer perceber e identificar a ideia central e o objetivo que o (a) autor (a) 
se propôs e desenvolveu; a terceira leitura possibilita perceber como o (a) 
autor (a) desenvolveu sua ideia e seu objetivo (partes principais e 
estrutura da obra); a última leitura possibilita compreender o sentido de 
cada parte de exposição da ideia central, anotar as palavras-chave e 
verificar a relação entre as partes". (Você pode ajuntar as dicas de cada 
uma das sugestões de leitura e realizar duas leituras) 

 
 "Esse resumo é mais amplo que um resumo descritivo, contendo as 

principais informações do texto (quem lê o resumo não precisa 
necessariamente ler a obra). Ele informa o conteúdo e as ideias centrais, 
destacando: o(s) objetivo(s) e o tema, o(s) métodos(s) e a(s) técnica(s), 
o(s) resultado(s) e as conclusões". 

 
 "Esse resumo deve ater-se apenas à ideia do (a) autor (a), utilizando uma 

linguagem própria de quem faz o resumo". 

 
 "Deve-se evitar palavras supérfluas como: "o autor disse", "conforme o 

autor", visto que o resumo já está reproduzindo as ideias desse(a) 
autor(a). No final do resumo, indicam-se as palavras-chave da obra". 

 
 Os resumo devem conter na primeira página, a referência completa da 

obra resumida, seguida pelo resumo. 

 
 Vocês poderão fazer o resumo num caderno ou no computador, que é a 

melhor maneira de guardá-los para estudos futuros. Faça o seu arquivo 
de obras lidas. 

 
 Estamos disponibilizando abaixo um resumo como modelo. 
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