
Faculdade de Educação, Ciências e Letras 

D O N   D O M Ê N I C O 
Funcionamento autorizado pelo Decreto nº 71.162 – DOU 187, de 29/09/1972 
Entidade mantenedora: Associação Amparo aos Praianos do Guarujá 
CNPJ / MF. 48.703.227/0001-20  -  Inscrição: Isenta 
OBRAS SOCIAIS “DON DOMÊNICO” 

 

 
Av. Dr. Arthur Costa Filho, 20 – Vila Maia - Guarujá / SP – CEP 11410-080 

Telefone: (013) 3308-3000       Fax (013) 3308-3000  - Ramal: 3014 
Site: www.faculdadedondomenico.edu.br    E-mail: secretariafaculdade@dondomenico.com.br 

 
O QUE É RESUMO 

 
 
 
1 - RESUMO 
 O resumo é um texto que visa apresentar outro texto (capítulo, artigo ou 
livro) de forma sintética, objetiva e evitando juízos de valor. Tem, assim, 
caráter expositivo e não opinativo. Portanto, não se espera encontrar no 
resumo críticas, avaliações ou julgamentos da parte de seu autor acerca do 
texto resumido. 
 Os resumos têm por objetivo trazer de forma sumarizada as informações 
mais relevantes do texto, de maneira a permitir um conhecimento panorâmico 
alo leitor, prévia ou independentemente à leitura do mesmo, com a finalidade 
de contribuir com a seleção de leituras. 
 O conteúdo e a estrutura do texto de um resumo variam em função do 
veículo em que o resumo irá circular (suporte). Um resumo de filme não terá a 
mesma extensão e organização que o resumo de um livro, por exemplo. Fora 
do ambiente acadêmico, os resumos costumam aparecer em suportes 
específicos como jornais, revistas, livros (“quarta capa”) ou em contracapas de 
filmes (sinopses de DVDs por exemplo). Nestes casos, o objetivo é dar uma 
idéia bastante geral do que está sendo resumido - o livro ou o filme – para que 
o leitor decida de vai ler, assistir, comprar ou não o material. 
 Todavia, no ambiente acadêmico, os resumos são elaborados com a 
finalidade de apresentar trabalhos de natureza técnico-científico. Assim, temos 
basicamente quatro tipos de resumo acadêmico com estrutura, extensão e 
formatação distintas entre si: 
• Resumo como trabalho escolar acadêmico; 
• Resumo em TCC, Dissertação ou Tese; 
• Resumo em pôster ou artigo técnico-científico; 
 
Abaixo descrevemos e exemplificamos cada um deles: 
 
a) Resumo como trabalho acadêmico; 
Estrutura: 
 Trata-se do resumo de um livro ou capítulo que um professor solicita ao 
aluno no transcorrer de uma disciplina, normalmente visando atribuição de 
nota. Esse resumo deve reproduzir a estrutura e o conteúdo do texto a ser 
resumido, o que exige do aluno a percepção de seus pontos principais e da 
linha de argumentação do autor. 
O resumo como trabalho acadêmico - diferentemente do resumo que integra 
TCCs, Dissertações e Teses – deve apresentar diferentes parágrafos e não é 
acompanhado de palavras-chave. 
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Extensão: 
A extensão desse tipo de resumo fica a critério do professor, mas recomenda-
se que fique entre o limite mínimo de 15 linhas (meia página com espaço 
entrelinhas de 1,5) e o máximo de 60 linhas (duas páginas com espaço 
entrelinhas de 1,5). 
 
Formatação: 
⇒ Deve apresentar capa, folha de rosto e referência bibliográfica.  
⇒ A formatação da capa e da folha de rosto deve seguir os padrões definidos 
para o conjunto dos trabalhos acadêmicos no manual.  
⇒ A referência bibliográfica deve encabeçar a primeira folha do corpo do texto 
(subseqüente à capa e à folha de rosto).  
⇒ O resumo não tem outro título senão o próprio termo.  
⇒ O nome do autor deve aparecer apenas na capa e na folha de rosto. 
⇒ A folha do texto segue o seguinte padrão 
1º - Referência bibliográfica do texto resumido em espaço simples. 
2º - Duas linhas em branco com espaço entrelinhas simples 
3º - resumo (em maiúsculas e negrito) 
4º - Duas linhas em branco com espaço entrelinhas simples 
5º - Texto do resumo com espaço entrelinhas de 1,5 
⇒ Numeração das páginas: apenas a partir da primeira folha do corpo do texto 
e somente quando ultrapassar 1 página. 
 
b) Resumo em TCC, Dissertação ou Tese; 
Estrutura: 
Trata-se de um resumo em parágrafo único que deve descrever os objetivos, 
método, resultas e conclusão do trabalho em questão. O resumo deve ser 
conciso e apresentado na voz ativa e na terceira pessoa do singular (Ex: Este 
trabalho analisa...). O resumo deve ser acompanhado, na sequência do 
parágrafo, das palavras-chave referentes ao trabalho em questão. 
 
Extensão: de 150 a 500 palavras. 
 
 
c) Resumo em pôster ou artigo técnico-científico; 

Estrutura: 

Trata-se de um resumo em parágrafo único que deve descrever os 

objetivos, método, resultas e conclusão do trabalho em questão. O resumo 

deve ser conciso e apresentado na voz ativa e na terceira pessoa do singular 
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(Ex: Este trabalho analisa...). O resumo deve ser acompanhado, na sequência 

do parágrafo, das palavras-chave referentes ao trabalho em questão. 

Extensão: De 100 a 250 palavras. 

Formatação: 

O título deve ficar alinhado à esquerda, uma linha acima do texto. 
 
2 - RESENHA 

 A resenha – também chamada de resumo crítico – é normalmente escrita 

por jornalistas culturais ou por acadêmicos. Na mídia costuma receber o nome 

de crítica, na academia de resenha. No campo acadêmico a resenha tem como 

objetivo oferecer ao leitor um resumo do texto em questão e ao mesmo tempo 

uma avaliação crítica do mesmo. Por último, o autor deve apresentar suas 

considerações finais, procurando alicerçá-las nos argumentos que desenvolveu 

ao longo da resenha. 

 

Estrutura: 

A resenha deve informar sobre o contexto e o tema central do livro em 

tela, também deve expor ao leitor como está organizado o livro resenhado, 

enumerando suas partes e a articulação entre elas. Uma vez apresentada a 

obra, o autor da resenha pode tecer suas considerações, sejam elas negativas 

ou positivas, sempre procurando sustentá-las com base em argumentos ou 

outras referências relacionadas ao tema do livro resenhado.  

 

Extensão: 

A extensão de uma resenha como trabalho acadêmico pode variar de 

acordo com o texto e com os objetivos do professor que solicita o trabalho. 

Assim ela poderá ter 30 linhas (uma resenha de cerca de meia página) até 

duas ou três páginas a depender da situação. 

  

Formatação: 
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⇒ Deve apresentar capa, folha de rosto e referência bibliográfica.  

⇒ A formatação da capa e da folha de rosto deve seguir os padrões definidos 

para o conjunto dos trabalhos acadêmicos no manual.  

⇒ A referência bibliográfica deve encabeçar a primeira folha do corpo do texto 

(subseqüente à capa e à folha de rosto).  

⇒ A resenha não tem outro título senão o próprio termo.  

⇒ O nome do autor deve aparecer apenas na capa e na folha de rosto. 

⇒ A folha do texto segue o seguinte padrão 

1º - Referência bibliográfica do texto resumido em espaço simples. 

2º - Duas linhas em branco com espaço entrelinhas simples 

3º - RESUMO (em maiúsculas e negrito) 

4º - Duas linhas em branco com espaço entrelinhas simples 

5º - Texto do resumo com espaço entrelinhas de 1,5 

⇒ Numeração das páginas: apenas a partir da primeira folha do corpo do texto 

e somente quando ultrapassar 1 página. 

 

Texto produzido por: 
 Prof. RICARDO RAMOS RUGAI 

.  

 


