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llEsquemasEsquemas

llFichamentosFichamentos

llResumosResumos

llResenhas CrResenhas Crííticasticas



ESQUEMASESQUEMAS

l O esquema é um registro gráfico (bastante visual) 
dos pontos principais de um determinado conteúdo.

l Não há normas para elaboração do esquema, ele 
deve ser um registro útil para você, por isso, é você 
quem deve definir a melhor maneira de fazê-lo. 

l organização lógica das idéias e a relação entre elas 
e busca ser o mais fiel possível ao texto, limitando-
se a reproduzir o conteúdo compreendido 



RESUMOSRESUMOS

l Resumir é apresentar de forma breve, 
concisa e seletiva certo conteúdo, “
apresentação concisa dos pontos 
relevantes de um texto”

l Instrumento valioso de estudo e na 
elaboração final do trabalho.



Em geral um bom resumo deve ser:Em geral um bom resumo deve ser:

ll Breve e conciso: no resumo de um texto, por exemplo, Breve e conciso: no resumo de um texto, por exemplo, 
devemos deixar de lado os exemplos dados pelo autor.devemos deixar de lado os exemplos dados pelo autor.

ll Pessoal: um resumo deve ser sempre feito com suas Pessoal: um resumo deve ser sempre feito com suas 
prpróóprias palavras. Ele prias palavras. Ele éé o resultado da sua leitura.o resultado da sua leitura.

ll Logicamente estruturado: um resumo não Logicamente estruturado: um resumo não éé apenas um apenas um 
apanhado de frases soltas. As idapanhado de frases soltas. As idééias devem ser ias devem ser 
apresentadas em ordem lapresentadas em ordem lóógica e conforme apresenta o gica e conforme apresenta o 
texto. O texto do resumo deve ser compreenstexto. O texto do resumo deve ser compreensíível.vel.

ll Gramaticalmente correto: um resumo deve demonstrar o Gramaticalmente correto: um resumo deve demonstrar o 
uso adequado da luso adequado da lííngua portuguesa.ngua portuguesa.



Conteúdo:
l Assunto do Texto
l Objetivo do Texto
l A articulação das idéias
l As conclusões do autor do texto

Observações:
l Devem ser Redigidos em Linguagem Objetiva
l Deve-se Evitar a Repetição de Frases 

Inteiras.

l Deve-se evitar o uso de parágrafos no meio 
do resumo. É Constituído de um só
parágrafo.



Segundo a ABNT, classificamSegundo a ABNT, classificam--se em:se em:

ll Resumo indicativo ou descritivoResumo indicativo ou descritivo
ll Resumo informativo ou analResumo informativo ou analííticotico
ll Resumo CrResumo Críítico ou Resenhatico ou Resenha



Resumo IndicativoResumo Indicativo

l este tipo de resumo apenas indica os pontos 
principais de um texto, sem detalhar aspectos 
como exemplos, dados qualitativos ou 
quantitativos etc.

l Utiliza-se frases curtas, cada uma correspondendo 
a um elemento importante da obra. 

l Descreve a natureza, forma e propósito do texto.

l não dispensa a leitura do texto completo.



Resumo InformativoResumo Informativo

l O resumo informativo é também conhecido 
como analítico. 

l Permite dispensar a leitura do texto; portanto 
é mais amplo do que o indicativo. Deve 
salientar objetivo da obra, métodos e técnicas 
empregadas, resultados e conclusões. 

l Evitem-se comentários pessoais e juízos de 
valor. 

l Não se usa citações de outros autores e 
parágrafos.



Resumo CrResumo Crííticotico

l O resumo crítico, também denominado resenha, é
redigido por especialistas e compreende análise e 
interpretação de um texto. 

l A resenha ou resenha crítica, como trabalho 
acadêmico, provoca o desencadeamento do processo 
da autêntica investigação no estudante de graduação. 
É até considerado por alguns metodólogos, como 
sendo um tipo de trabalho muito complexo para ser 
cobrado na graduação.

l Quando um resumo crítico é escrito para ser 
publicado em revistas especializadas, é chamado de 
resenha. Ocorre que, por costume, os professores 
tendem a chamar de resenha o resumo crítico 
elaborado pelos estudantes como exercício didático.



Para Lakatos e Marconi (1996, p. 243),

"a resenha crítica consiste na leitura, 
no resumo, na crítica e na formulação 
de um conceito de valor do livro feitos 
pelo resenhista”.



l A elaboração de uma resenha crítica exige alguns 
requisitos básicos como: 

a) conhecimento completo da obra; 
b) competência na matéria; 
c) capacidade de juízo de valor; 
d) independência de juízo; 
e) correção e urbanidade; 

f) fidelidade ao pensamento do autor.

l EXPOR o conteúdo da obra para posteriormente 
desenvolver uma apreciação crítica do conteúdo, da 
disposição das partes, formulando um conceito do livro.

A apreciação crítica consiste  na capacidade de relacionar 
os elementos do texto lido com outros textos, autores e 
idéias sobre o tema em questão.



Antes de começar a escrever seu resumo 
crítico você deve se certificar de ter feito uma 
boa leitura do texto, identificando:

1. qual o tema tratado pelo autor?
2. qual o problema que ele coloca?
3. qual a posição defendida pelo autor com 
relação a este problema?
4. quais os argumentos centrais e 
complementares utilizados pelo autor para 
defender sua posição?



Estrutura da ResenhaEstrutura da Resenha
l1. Elementos pré-textuais (segundo as normas ABNT): 

a) capa;

b) folha de rosto;

c) sumário (se necessário).

l2. Elementos textuais:

a) introdução: apresentar o assunto demonstrando a importância da 
abordagem e os autores que serão utilizados como apoio nas análises.

b) desenvolvimento/corpo principal do texto;

c) conclusão com apreciação crítica. 

l3. Elementos pós-textuais:

a) Referências: devem aparecer todas as obras consultadas 
para a produção da resenha crítica, segundo a ABNT.



l Introdução: apresentar o assunto demonstrando a 
importância da abordagem e os autores que serão 
utilizados como apoio nas análises; 

l Desenvolvimento: apresentar as idéias principais e 
secundárias. Considerando os procedimentos 
recomendados para a produção de um bom texto, quais 
sejam: 

a) manter uma atitude permanentemente crítica e reflexiva 
com relação ao que está lendo; 

b) manter a fidelidade ao texto original; 
c) ao redigir, usar frases breves, diretas e objetivas. 

- Havendo necessidade, podem-se fazer citações diretas. 
- Recomenda-se não seguir as subdivisões do texto 
original. 
- As idéias principais podem ser apresentadas num único 
bloco, encadeadas em uma seqüência lógica;



l apreciação crítica: a partir da compreensão objetiva da 
mensagem comunicada o acadêmico deverá tomar posição 
própria em relação às idéias apresentadas, explorar as 
idéias expostas, dialogar com o autor concordando ou 
discordando.

O resenhista será seletivo, uma vez que não pode abarcar a 
totalidade das propriedades do texto. Segundo Galliano
(1986), para que a resenha crítica esteja fundamentada, é
preciso considerar a opinião de outros autores que também 
abordam a mesma temática em outros livros, artigos de 
periódicos, revistas e jornais. Pode ser considerada, 
também, a experiência profissional, a visão de mundo, o 
momento histórico vivido pelo resenhista;

l conclusão: para a elaboração das considerações finais 
devem-se levar em conta os objetivos propostos, apontando 
as principais reflexões apresentadas no                       
decorrer do trabalho. 



lA RESENHA NÃO PODE SE LIMITAR A 
APRECIAÇÕES IMPRESSIONISTAS: 

GOSTEI DISSO, NÃO GOSTEI DAQUILO 
ETC.



FICHAMENTOFICHAMENTO

l Investigação que se caracteriza pelo ato de fichar 
(registrar) todo o material necessário à
compreensão de um texto ou tema. Para isso, é
preciso usar fichas que facilitam a documentação e 
preparam a execução do trabalho.

l É uma forma de estudar / assimilar criticamente os 
melhores texto / temas de sua formação acadêmico-
profissional.



l Um fichamento completo deve apresentar os 
seguintes dados:

1. Referência bibliográfica: mostrando a fonte da 
leitura, podendo ser na chamada da ficha ou ao final;

2. Corpo ou Texto: varia segundo o tipo de ficha;

3. Local: caso haja necessidade de consulta-la 
novamente, indicação do local em que se acha 
disponível;

4. Comentários: expressando a compreensão crítica 
do texto, baseando-se ou não em outros autores e 
outras obras.

5. Ideação: colocando em destaque as novas idéias 
que surgiram durante a leitura reflexiva.



Tipos de Fichas

l Segundo o conteúdo que constitui o texto das fichas, 
estas variam segundo a finalidade:

1. Bibliográfica: fonte de dados (documentos, revistas, 
jornais, artigos, livros etc;
2. Citações: reprodução fiel de frases ou sentenças 
consideradas relevantes ao estudo em pauta;
3. Resumo: síntese clara e concisa das idéias do autor 
pode-se utilizar os diferentes tipos de resumo;
4. Comentário/Analítica: consiste na explicação ou 
interpretação crítica pessoal das idéias expressas pelo 
autor. 



Modelo de Fichamento

Indicação bibliográfica (conforme as normas da ABNT) 

1ª parte: Desenvolver conforme o tipo de fichamento, 
chamada pelo tema ou pela referência.

2ª parte: elaboração pessoal sobre a leitura
1 – Comentários (parecer e crítica)
2 – Ideação (novas perspectivas)

3ª parte: Lista de Referências, caso o fichamento seja 
por assunto.



1ª Parte: chamada

2ª Parte: elaboração pessoal

3ª Parte: referências


