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O QUE É UM RESUMO? 

 

O resumo (oral ou escrito) é a avaliação mais direta dos resultados da interação 

entre o leitor e o texto na sua globalidade. Para Giasson (1993) o resumo é um 

pequeno texto caracterizado por:  

• Conservação da equivalência informativa, ou seja a fidelidade ao pensamento 

do autor e a inclusão das informações essenciais para o que é muito útil ter 

identificado a estrutura do texto;  

• Economia de meios, isto é o recurso a um menor número de palavras; 

• A adaptação a uma nova situação de comunicação, ou seja, o resumo deve ser 

feita em função do público e objectivos. 

  Viana, Leopoldina. O ensino da leitura. Avaliação. Disponível em 

http://www.dgidc.min-edu.pt/outrosprojetos/index.php?s=directorio&pid=188#i 

  

Um resumo deve transmitir com o mínimo de palavras o máximo da informação 

importante do texto original, sem o deturpar e sem acrescentar ideias que nele não 

estejam expressas, nomeadamente, opiniões, comentários ou juízos de valor, ou 

seja é a apresentação do conteúdo de um texto, das ideias ou informações nele 

contidas em menos palavras (cerca de 1/3), feita com rigor e objetividade. 

   

COMO RESUMIR UM TEXTO 

Para fazer um resumo, é essencial saber avaliar o que é principal e secundário e 

utilizar palavras próprias. 

Etapas a ter em consideração na elaboração de um resumo: 
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Faz uma leitura de todo o texto de modo a apreenderes o assunto abordado e as 

ideias principais:  

Presta atenção ao título – geralmente, indica o tema; 

IDENTIFICA 

 

 O tema 

 A ideia principal 

 O género do texto (crónica, notícia, artigo científico, biografia,…) 

 A intenção do autor (informar, emocionar, convencer,…) 

• Lê novamente o texto, por partes, por exemplo um parágrafo de cada vez. 

• Regista as palavras desconhecidas e esclarece o seu significado no dicionário.  

• Sublinha as ideias fundamentais de cada parágrafo, porque cada um encerra 

uma ideia diferente.  

• Não utilizes os diálogos, as transcrições e as palavras que não são 

necessárias.  

• Substitui alguns elementos por outros mais gerais que os incluam.  

• Respeita a ordem do texto, conservando a sua estrutura original.  

• Articula logicamente os parágrafos e as frases.  

• Reduz, aproximadamente, o texto a um terço do original.  

• Revê o texto, prestando atenção aos sinais de pontuação e à ortografia. 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAÇÃO SIM NÃO 
Não 

observado 

Compreendi globalmente o texto.    

Recorri ao dicionário para esclarecer 

significados. 

   

Sublinhei somente as ideias principais. 

 

   

ELABORAÇÃO SIM NÃO 
Não 

observado 

Registei apenas as ideias fundamentais.    

Empreguei termos genéricos para substituir 

vocabulário.  

   

Respeitei a ordem das ideias apresentadas 

no texto. 

   

Liguei as frases que escrevi com conectores. 

 

   

Obtive um texto mais curto que o original.  

 

   

Revi o texto verificando o uso correcto da 

pontuação e da ortografia. 

   


