
Estratégias de leitura e a 
produção de resumo



ANTES DA LEITURA: O QUE POSSO FAZER?

• O que já sei sobre o texto? (ativar o conhecimento prévio).

• Quais previsões/hipóteses já posso levantar sobre o texto? 

(estabelecer previsões).

• Que perguntas posso fazer para o texto? (perguntas pertinentes).



• Formular previsões sobre o texto lido.

• Articular perguntas sobre o que é lido.

• Esclarecer possíveis dúvidas.

• Recapitular (fazer um resumo) das ideias do texto.

DURANTE A LEITURA: COMO POSSO PROCEDER?



• Reconhecer as etapas de aproximação, compreensão e interpretação 
de um texto.

• Revisar as estratégias “antes” e “durante” a leitura.
• Identificar o tema.
• Identificar a ideia principal.

DEPOIS DA LEITURA: QUAL É A IDEIA PRINCIPAL?



Três etapas no processo de leitura

Aproximação Compreensão Interpretação



Quais perguntas posso, de antemão, fazer para o texto? 

(perguntas pertinentes)

O que é possível que o texto aborde? 

(previsões/hipóteses)

O que já sei sobre o assunto?

(conhecimento prévio)

Estratégias antes da leitura:



Perguntar

Esclarecer

Recapitular 
(resumir)

Prever

Estratégias durante a leitura:



De que trata o texto?

Qual é a ideia mais 
importante que o autor 

pretende explicar?

Investigue as pistas que 
o texto traz e as 

possíveis respostas a 
elas

Título

Repetições

Sinônimos

Palavras  cujos sentidos se 
relacionam

O modo como o texto é 
construído

Como é organizada a 
argumentação

Uso de figuras de 
linguagem

Uso de exemplos
Estratégias 
depois da 

leitura:



O que é o “Tema”?

• Eixo sobre o qual o texto se estrutura.
• Aquilo de que trata um texto.
• Exprime-se mediante uma palavra-chave.
• Observe as pistas (título, repetições, sinônimos, palavras do mesmo 

campo semântico, figuras de linguagem, exemplos, modo de 
organização argumentativa etc.).

• O tema responde a uma questão essencial: “de que trata o texto?”.



Agora é a sua vez!

• Proposta da atividade: Leitura de notícias.
• Forme duplas.
• Antes da leitura:

• A partir do título e do contexto de produção do
texto (onde a notícia foi publicada, leitor alvo,
período em que a notícia foi publicada, etc.), faça
algumas perguntas:
• O que já sei sobre o texto?
• Quais hipóteses posso levantar sobre o

texto?
• Que perguntas posso fazer para o texto?
• De que trata o texto?

• Leia a notícia uma vez, sem pausa, para ter noção
do conjunto.

• Durante a leitura:
• Pergunte.
• Esclareça.
• Recapitule (resuma).
• Preveja.

• Depois da leitura: confirme e responda à
pergunta estratégica “De que trata o texto?”.

• Observe as pistas que o texto lhe
fornece: título, relação entre as
palavras, repetições, sinônimos,
palavras do mesmo campo semântico,
exemplos, figuras de linguagem, modos
de organização argumentativa etc.

• Para responder a essa pergunta, use,
preferencialmente, uma palavra ou, no
máximo, duas palavras-chave. Esteja
atento à palavra que melhor resume o
tema do texto.



• Reler o texto.
• Resgatar o tema do texto e as pistas que o levaram a identificá-lo.
• Reler o título (em textos informativos, o título, na maioria das vezes, 

resume com fidelidade o assunto do texto).
• Rever as informações coletadas durante as etapas “antes” e “durante” a 

leitura.
• Responder à pergunta: “Qual é a ideia mais importante que o autor 

pretende explicar com relação ao tema desse texto?”.

COMO IDENTIFICAR A IDEIA PRINCIPAL 



Síntese das estratégias de leitura

Antes da leitura

• O que já sei sobre o 
assunto? (conhecimento 
prévio).

• O que é possível que o 
texto aborde? 
(previsões/ hipóteses).

• Quais perguntas posso, 
de antemão, fazer para o 
texto? (perguntas 
pertinentes).

Durante a leitura

• Perguntar.

• Esclarecer.

• Recapitular (resumir).

• Prever.

Depois da leitura

• Responder à perguntas:

• De que trata o texto?

• Qual é a ideia mais 
importante que o autor 
pretende explicar com 
relação ao tema desse texto?

• Outras pistas:

• Título

• Repetições

• Construção textual

• Sinônimos

• Organização da 
argumentação

• Figuras de linguagem

• Exemplos

• Campo semântico



O RESUMO: UMA BOA MANEIRA DE COMPREENDER O 

QUE VOCÊ LEU

Conteúdo:
• Texto literário: crônica Filhos? Melhor não tê-los..., de Tony Bellotto.

Objetivos:
• Reconhecer as características de um resumo.
• Produzir um resumo.



Características do resumo  

Resumo: Apresentação concisa e seletiva de um texto, com as próprias palavras, de elementos de maior 
interesse e importância do texto original, respeitando o encadeamento das ideias.

Identificação do título do 
texto original

Sim.

Identificação do nome do 
autor do texto original

Sim.

Tema De acordo com o texto original.
Estrutura Baseado na estrutura do texto original, mas com ideias condensadas. 

Exemplo: 
Resumo de uma notícia.  

Conteúdo
*(Sumarização)

Inclusão das ideias ou informações mais importantes do texto resumido.
Exclusão das ideias secundárias (exemplos, comparações, depoimentos, 
gráficos, tabelas, quadros etc.).

Coesão Conectivos adequados (mas, porém, já que, uma vez que, a fim de que, logo 
etc.).

Linguagem Norma culta.
Interlocutor Quem não leu o texto original, deve ser capaz de entender as informações 

essenciais do primeiro no resumo.





Leitura da crônica “Filhos? Melhor não tê-los...” e elaboração do resumo 

Paulo Miklos (esq.) e Tony Bellotto (dir.), Titãs.
Fonte: CIA. DAS LETRAS, 2012.

BELLOTTO, Tony & MIKLOS, Paulo. Titãs. Disponível em: <http://historico.blogdacompanhia.com.br/category/colunistas/tony-bellotto/page/6/>. Acesso em: 24 set. 2018.

http://historico.blogdacompanhia.com.br/category/colunistas/tony-bellotto/page/6/


Filhos? Melhor não tê-los...

§1 Estatísticas comprovam que o medo de falar em público é o campeão absoluto dos assombros humanos, o terror número 1, por

assim dizer, dos habitantes pensantes do planeta Terra. Eu devo ter herdado uma variante interessante do mal, pois apesar de me

sentir à vontade num palco, com uma guitarra pendurada no ombro, frente a um milhão de pessoas (o que aconteceu em

Copacabana em 2006, quando os Titãs abriram o show dos Rolling Stones), sou acometido de toda espécie de fobia quando preciso

falar em público. E quanto menos gente na plateia, pior eu fico.

§2 Lúcia Riff, minha agente literária, e a Joana Fernandes, da Companhia das Letras, sabem quantos nãos elas têm de dizer por aí

quando sou convidado a dar palestras em escolas e eventos literários. Às vezes não dá para escapar, mas sempre me precavenho

− peço que haja um mediador com quem eu possa conversar (ganhar tempo), e torço para que os presentes comecem logo a fazer

perguntas, pois dessa forma, mesmo com taquicardia, consigo respirar um pouco enquanto formulam suas questões. Ainda assim meu

coração sempre dispara e minha saliva desaparece nos momentos iniciais da “palestra”, ou, no meu entendimento da coisa, “tortura”.

[...]

§3 Na semana passada tive de fazer duas dessas “palestras”. Eu não tinha como escapar, fui convidado a participar de uma

semana literária na escola em que meus filhos estudam. João cursa o último ano do ensino médio, e Antônio, o último do ensino

fundamental. Portanto foram duas palestras diferentes, em que falei para a turma de um e de outro. Se há uma coisa que me deixa

ainda mais nervoso do que falar em público, é falar para um público de adolescentes! Alguém entende o que se passa na cabeça de

um adolescente? Eu lembro vagamente do que se passava na minha e posso garantir, a coisa era confusa. Mas a verdade é que,

apesar da noite mal dormida na véspera, da taquicardia, tremor nas pernas e falta de saliva que invariavelmente me acometem em

ocasiões assim, as conversas foram ótimas. Não sei se fui poupado por ser mais um guitarrista de rock do que um escritor (e as

perguntas sobre rock foram infinitamente mais inspiradas que as sobre literatura), ou se, assim como os tempos, os adolescentes

também mudaram.

BELLOTTO, Tony. Filhos? Melhor não tê-los... Disponível em: <http://historico.blogdacompanhia.com.br/2012/05/filhos-melhor-nao-te-los%E2%80%A6/>. Acesso em: 24 set. 2018. Adaptado 

com correções gramaticais.

http://historico.blogdacompanhia.com.br/2012/05/filhos-melhor-nao-te-los%E2%80%A6/


Estrutura do texto
§1 Introdução do tema e da ideia principal. 
§2 Desenvolvimento: o autor reforça que o medo de falar em 

público acontece quando o público é pequeno e o assunto é 
literatura; apresenta estratégias que usa para amenizar o 
estresse emocional. 

§3 Desfecho: citação de um exemplo em que apesar da 
dificuldade, o autor fica satisfeito com o resultado da sua 
palestra.



Síntese dos parágrafos
§1 Embora o autor esteja acostumado a se apresentar para 

grandes públicos com sua banda de rock e portando sua 
guitarra, sente muito medo de falar em público, 
especialmente quando a plateia é reduzida.

§2 Quando falar em público é inevitável, o autor usa algumas 

estratégias para se sair bem e reduzir a “tortura”, ou seja, 

solicita um mediador e torce para que a sessão de perguntas 

comece logo.

§3 O autor ficou satisfeito com o resultado das palestras que 

realizou para o público adolescente da escola de seus filhos, 

embora não tenha conseguido identificar se o êxito foi 

gerado porque as perguntas sobre rock foram mais 

inspiradoras ou devido à mudança no comportamento dos 

adolescentes. 



Resumo

O escritor Tony Bellotto, em sua crônica Filhos? Melhor não tê-los..., 

afirma que embora esteja acostumado a se apresentar para 

grandes plateias tocando guitarra com sua banda de rock, sente 

muito medo de falar em público, especialmente quando a 

audiência é reduzida.  Algumas estratégias que ele utiliza para se 

sair bem nessas situações é solicitar um mediador e torcer para a 

sessão de perguntas começar logo. Em duas palestras que realizou 

para o público adolescente da escola de seus filhos, apesar do 

pânico, obteve êxito, provavelmente porque as melhores perguntas 

tratavam sobre rock e não literatura. 



Identificação do 
título do texto 
original

... em sua crônica Filhos? Melhor não tê-los...

Identificação do 
nome do autor do 
texto original

O escritor Tony Bellotto, ...

Tema Medo de falar em público.
Estrutura O resumo é um texto em prosa, distribuído em parágrafos e atende a

mesma ordem das ideias apresentadas no texto original.

Conteúdo
*(Sumarização)

Inclusão das ideias ou informações mais importantes do texto original
(tema: o medo de falar em público; ideia principal: escritor relata o
medo que tem de falar em público, especialmente para plateias
pequenas e quando o assunto é literatura).
Exclusão das ideias secundárias: Introdução do primeiro parágrafo; show
no Rio para um milhão de pessoas; nomes e profissão das amigas do
autor, sintomas que sinalizam o medo de falar em público; referência à
série dos filhos.

Coesão Uso dos conectivos: embora, apesar de, porque

Linguagem Norma culta.
Interlocutor É possível entender de que o texto original trata e a ideia principal?

Check-list: Filhos? Melhor não tê-los...



Parte 1 – Características de um resumo

Perguntar aos alunos o que eles entendem por resumo.

Aguardar as manifestações dos alunos, registrando na lousa as palavras-chave de suas respostas.

Apresentamos abaixo algumas definições que podem auxiliá-lo a  checar se as considerações feitas 

pelos alunos correspondem ao que se costuma entender como resumo.

Resumo: “Apresentação abreviada de um texto ou conteúdo de livro, peça teatral, argumento de filme 

etc.” O conteúdo original do texto é apresentado de forma concisa e coerente. “Também pode referir-se 

a uma exposição sintetizada de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos, das características 

básicas de alguma coisa, com a finalidade de transmitir uma ideia geral sobre seu sentido”. 

(COSTA, 2008.)

Resumir: “Resumir um texto ou uma situação é sintetizar, abreviar informações e fatos, de modo 

que não se perca o essencial. Trata-se não de uma minimização da informação, mas de um trabalho 

de interpretação de texto e extração de ideias, que permite transmitir os principais conteúdos de 

forma sintética”.

(NOVA ESCOLA, 2012.)

Resumo: “O resumo tem por objetivo apresentar com fidelidade ideias ou fatos essenciais contidos 

num texto. O resumo pode se apresentar de várias formas, conforme o objetivo a que se destina.” 

“[...] deve reproduzir as opiniões do autor do texto original, a ordem como essas são apresentadas e as 

articulações lógicas do texto, sem emitir comentários ou juízos de valor. Dito de outro modo, trata-se 

de reduzir o texto a uma fração da extensão original, mantendo sua estrutura e seus pontos essenciais”.

(PUCRS, 2012.)

Monitor, a ideia é que os alunos conheçam as estratégias para a elaboração de um resumo, observando 
como você faz para resumir um texto. Para isso, sugerimos a leitura da crônica "Filhos? Melhor não 
tê-los..."



Em seguida, exibir o quadro abaixo com as características de um resumo. (Slide 14)

Características do resumo

Resumo: Apresentação concisa e seletiva de um texto, colocando em evidência, com as próprias palavras, os 
elementos de maior interesse e importância do texto original, respeitando-lhe o encadeamento das ideias.

Identificação do título do 
texto original Sim.

Identificação do nome do 
autor do texto original Sim.

Tema De acordo com o texto original.

Estrutura

Deve basear-se na estrutura do texto original, mas com ideias condensadas. 
Exemplo: 
O resumo de uma notícia deve responder às questões básicas: o quê, quem, quando, 
onde e por quê.

Conteúdo
*(Sumarização)

Inclusão das ideias ou informações mais importantes do texto resumido.
Exclusão das ideias secundárias (exemplos, comparações, depoimentos, gráficos, 
tabelas, quadros etc.).

Coesão Ideias relacionadas por meio de conectivos adequados (mas, porém, já que, uma vez 
que, a fim de que, logo etc.).

Linguagem Norma culta da língua portuguesa.

Interlocutor Pelo resumo, quem não leu o texto original, deve ser capaz de entender as informações 
essenciais do primeiro.

Destacar para o aluno que um processo mental muito importante na elaboração de resumos é 

a sumarização. A sumarização consiste em eliminar do resumo as informações secundárias presentes 

no texto original, ou seja, explicações, exemplos, justi icativas de uma a irmação, expressões que 

indicam sinonímia. (Slide 15)

Parte 2 – Estratégias importantes para a elaboração de 
resumos 

60 min.

Figura 1 – Paulo Miklos (esq.) e Tony Bellotto 
(dir.), Titãs. Fonte: CIA. DAS LETRAS, 2012.

Monitor, como feito nas aulas anteriores, a ideia é que os 

alunos conheçam as estratégias para a elaboração de um resumo, 

observando como você faz para resumir um texto.

Para isso, sugerimos a leitura da crônica a seguir:



Filhos? Melhor não tê-los...

§1 Estatísticas comprovam que o medo de falar em público é o campeão absoluto dos assombros

humanos, o terror número 1, por assim dizer, dos habitantes pensantes do planeta Terra. Eu devo

ter herdado uma variante interessante do mal, pois apesar de me sentir à vontade num palco, 

com uma guitarra pendurada no ombro, frente a um milhão de pessoas (o que aconteceu em 

Copacabana em 2006, quando os Titãs abriram o show dos Rolling Stones), sou acometido de 

toda espécie de fobia quando preciso falar em público. E quanto menos gente na plateia, pior 

eu fico.

§2 Lúcia Riff, minha agente literária, e a Joana Fernandes, da Companhia das Letras,

sabem quantos nãos elas têm de dizer por aí quando sou convidado a dar palestras

em escolas e eventos literários. Às vezes não dá para escapar, mas sempre me 

precavenho − peço que haja um mediador com quem eu possa conversar (ganhar 

tempo), e torço para que os presentes comecem logo a fazer perguntas, pois dessa 

forma, mesmo com taquicardia, consigo respirar um pouco enquanto formulam suas 

questões. Ainda assim meu coração sempre dispara e minha saliva desaparece nos 

momentos iniciais da “palestra”, ou, no meu entendimento da coisa, “tortura”.

[...]

§3 Na semana passada tive de fazer duas dessas “palestras”. Eu não tinha como escapar, fui

convidado a participar de uma semana literária na escola em que meus filhos estudam. João

cursa o último ano do ensino médio, e Antônio, o último do ensino fundamental. Portanto foram 

duas palestras diferentes, em que falei para a turma de um e de outro. Se há uma coisa que me 

deixa ainda mais nervoso do que falar em público, é falar para um público de adolescentes! 

Alguém entende o que se passa na cabeça de um adolescente? Eu lembro vagamente do que se 

passava na minha e posso garantir, a coisa era confusa. Mas a verdade é que, apesar da noite 

mal dormida na véspera, da taquicardia, tremor nas pernas e falta de saliva que invariavelmente 

me acometem em ocasiões assim, as conversas foram ótimas. Não sei se fui poupado por ser 

mais um guitarrista de rock do que um escritor (e as perguntas sobre rock foram infinitamente 

mais inspiradas que as sobre literatura), ou se, assim como os tempos, os adolescentes também 

mudaram.

(BELLOTTO, 2012.)

Seguem a seguir algumas orientações para o trabalho de leitura e posterior produção do resumo da 

crônica.



1. Empregar a estratégia “antes” da leitura.

• Levantar conhecimentos prévios.

Contextualizar o texto: crônica retirada do blogue da editora Companhia das Letras. Foi 

escrita por Tony Bellotto, que consagrou-se primeiramente como compositor e guitarrista da banda de 

rock Titãs. 

Perguntar aos alunos se eles conhecem Tony Bellotto e/ou os Titãs, se já leram algum livro 

dele ou conhecem alguma música composta por ele.

• Levantar hipóteses sobre o texto.

Como a crônica está postada no blogue de uma editora, é provável que o texto faça alguma 

relação com literatura, livros ou eventos literários. 

Tendo em vista o título da crônica e o fato de o autor do texto ser músico, podemos esperar 

que o texto trate sobre a relação entre um pai músico e seus filhos?

• Fazer perguntas pertinentes.

Pelo título, parece que o autor se arrepende de ter tido filhos. Será?

2. Fazer a pergunta crucial para a identificação do tema: “De que trata o texto?”. (Não responder ainda!)

3. Ler o texto em voz alta, sem pausas.

4. Ao final da primeira leitura, responder à pergunta “De que trata o texto?”.

O tema do texto é: O medo de falar em público.

 As pistas para a identificação do tema estão explícitas.

Logo no primeiro período do 1º parágrafo, o autor deixa explícito o tema da crônica: 

“Estatísticas comprovam que o medo de falar em público...”. 

Depois dessa vez, há, pelo menos, mais seis referências a isso: 

§1: “variante interessante do mal”;

“toda espécie de fobia”;

“falar em público”. 

§2: “meu coração sempre dispara e minha saliva desaparece nos momentos iniciais da

palestra”.



§3:  “coisa que me deixa ainda mais nervoso do que falar em público”;

“noite mal dormida na véspera, da taquicardia, tremor nas pernas e falta de saliva que

invariavelmente me acometem em ocasiões assim”.

5. Ler o texto pela segunda vez, empregando as estratégias “durante” e “depois” da leitura.

• Reler apenas o 1º parágrafo.

• Perguntar:

Como um músico de uma banda de rock pode ter medo de falar em público?

• Esclarecer:

O medo de falar em público parece estar relacionado ao tamanho da plateia e à atividade com 

a qual o autor se sente mais à vontade para realizar, ou seja, tocar guitarra na banda de rock Titãs.

• Reler o 2º parágrafo.

Esclarecer:

Confirma-se que o autor sente medo de falar em público em palestras e eventos literários, 

ocasiões em que a atenção do público está voltada exclusivamente para ele e ele precisa falar de 

literatura e não de música.

Perguntar:

Por que o autor solicita um mediador nas palestras?

Provavelmente para ter um interlocutor mais próximo de si e que o ajuda a ter tempo de 

formular as respostas às perguntas do público.

• Antes de reler o 3º parágrafo, perguntar:

Como o título não se relaciona explicitamente ao tema do texto, será que a sua escolha só será 

compreendida no último parágrafo?

• Reler o 3º parágrafo.

Pelo parágrafo final da crônica, pode-se deduzir que os filhos foram a causa de o autor 

passar pela “tortura” de falar em público. Se não fosse pelos filhos, as duas situações constrangedoras 

vivenciadas por ele (palestras na escola)  não teriam acontecido. Para expressar essa ideia o autor 

“empresta” ao título de sua crônica os dois versos iniciais de Poema Enjoadinho, de Vinícius de Moraes 

(Filhos? Melhor não tê-los!). Essa inferência será esclarecida mais adiante.
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• Recapitular (resumir)

O autor, como guitarrista de uma banda de rock, se apresenta a plateias populosas e apoiado 

pelos demais integrantes do grupo. A atenção do público, portanto, se distribui entre os músicos. 

Quando o autor precisa dar uma palestra em eventos literários a um público mais restrito, a atenção 

recai totalmente sobre ele, e isso provavelmente o deixa nervoso.

• Fazer a pergunta abaixo para extrair a ideia principal:

“Qual é a ideia mais importante que o autor pretende explicar com relação ao tema desse 

texto?”

O escritor relata o medo que tem de falar em público, especialmente para plateias pequenas 

e quando o assunto é literatura.

Monitor,

Retome com os alunos que até esse momento você apenas fez a leitura do texto, vale dizer, 

passou pelas etapas de aproximação, compreensão e interpretação da crônica, conforme visto na 

aula 3. É a partir deste ponto que você iniciará o processo de resumir o texto.

6. Voltar ao texto e segmentá-lo em parágrafos.

Segundo FIORIN (2007, p. 421), “ao resumir um texto pequeno, pode-se adotar como primeiro 

critério de segmentação a divisão em parágrafos. [...] Quando se trata de um texto maior (o capítulo 

de um livro, por exemplo) é conveniente adotar um critério de segmentação mais funcional, o que vai 

depender de cada texto (as oposições entre os personagens, as oposições de espaço, de tempo)”.

Ao produzir o resumo, portanto, de acordo com a sumarização, é possível suprimir informações 

secundárias, e, consequentemente, os parágrafos a que estas estejam ligadas. 

Como já foi visto, o texto em estudo tem 3 parágrafos.

7. Extrair a ideia principal de cada parágrafo.

Esclarecer aos alunos que, às vezes, o parágrafo traz uma frase-resumo, outras, é preciso 

elaborá-la, empregando palavras de sentido mais amplo (abrangentes), isto é, fazendo generalizações.

Reforçar ainda que é nessa etapa que grifamos, marcamos ou sublinhamos um número 

reduzido de passagens do texto para ressaltar as informações que melhor resumem seu conteúdo. O ato 

de grifar implica saber selecionar e omitir informações.



Destacar que é preciso prestar atenção no sentido das palavras relacionais, responsáveis pela 

coesão (assim, isto, isso, aquilo, aqui, daí, seu, sua, ele, ela etc.). 

Esse é o momento em que o sentido das palavras desconhecidas deve ser esclarecido, 

inversões da ordem das palavras nos períodos devem ser compreendidas, elementos ocultos devem ser 

explicitados etc. 

É preciso deixar claro aos alunos que eles devem estar atentos a fatos da linguagem presentes 

nos textos que podem impactar na compreensão e interpretação de textos.

Sugerimos o estudo do texto a partir de sua estrutura, prosseguindo com a compreensão 

dos parágrafos. 

1. Estrutura do texto: (Slide 18

§1 Introdução do tema e da ideia principal.

§2 Desenvolvimento: o autor reforça que o medo de falar em público acontece quando o público é

pequeno e o assunto é literatura; apresenta estratégias que usa para amenizar o estresse emocional.

§3 Desfecho: citação de um exemplo em que apesar da dificuldade, o autor fica satisfeito com o

resultado da sua palestra.

2. Compreensão e síntese dos parágrafos: (Slide 19)

1º parágrafo

Estatísticas comprovam que o medo de falar em público é o campeão absoluto dos 

assombros humanos, o terror número 1, por assim dizer, dos habitantes pensantes do planeta Terra. 

Eu devo ter herdado uma variante interessante do mal, pois apesar de me sentir à vontade num 

palco, com uma guitarra pendurada no ombro, frente a um milhão de pessoas (o que aconteceu 

em Copacabana em 2006, quando os Titãs abriram o show dos Rolling Stones), sou acometido de 

toda espécie de fobia quando preciso falar em público. E quanto menos gente na plateia, pior 

eu	fico.

Observar que embora o medo de falar em público seja o tema da crônica, e apareça no 1º 

parágrafo, ele não resume adequadamente o citado parágrafo, pois o autor vai tratar do “seu” medo 

do falar em público, que se intensifica quanto menor é a plateia a quem ele se dirige. Nesse caso, é 



possível identificar duas frases-resumo no final do parágrafo: “sou acometido de toda espécie de 

fobia quando preciso falar em público. E	quanto	menos	gente	na	plateia,	pior	eu	fico”.

O que acontece com as demais orações do parágrafo? Vejamos:

• “Estatísticas comprovam que o medo de falar em público é o campeão absoluto dos

assombros humanos, o terror número 1, por assim dizer, dos habitantes pensantes

do planeta Terra”: o autor usa uma afirmação baseada em estatísticas, universalmente

aceita, para dizer que a sua fobia faz parte de um comportamento característico do ser

humano (campeão absoluto dos assombros humanos, terror número 1 dos habitantes

pensantes), ou seja, não é uma manifestação particular dele, o que atenua a sua,

digamos, “fraqueza” psicológica.

• “Eu devo ter herdado uma variante interessante do mal”: o autor confessa que faz

parte do grupo de pessoas que tem o medo de falar em público, mas com uma diferença

curiosa (variante interessante do mal).

• “apesar de me sentir à vontade num palco, com uma guitarra pendurada no

ombro, frente a um milhão de pessoas (o que aconteceu em Copacabana em 2006,

quando os Titãs abriram o show dos Rolling Stones)”: o autor explica por que sua

fobia é curiosa. Ou seja, pelo fato de não sentir pânico quando está em um palco com

uma plateia gigantesca e segurando sua guitarra.

Conectivos:

• Pois: tem função explicativa, isto é, introduz a oração que explicará por que o medo

de falar em público sentido pelo autor é uma variante interessante do mal que acomete

milhões de pessoas.

• Apesar de: introduz uma ideia oposta ao que o autor afirma na oração anterior. Embora

o autor tenha fobia de falar em público, quando ele está no palco com a sua banda de

rock, ele não se sente incomodado.

Síntese: Embora o autor esteja acostumado a se apresentar para grandes públicos 

com sua banda de rock e portando sua guitarra, sente muito medo de falar em público, 

especialmente quando a plateia é reduzida.



2º parágrafo

Lúcia Riff, minha agente literária, e a Joana Fernandes, da Companhia das Letras, sabem 

quantos nãos elas têm de dizer por aí quando sou convidado a dar palestras em escolas e eventos 

literários. Às vezes não dá para escapar, mas sempre me	precavenho	−	peço que haja um mediador 

com quem eu possa conversar (ganhar tempo), e torço para que os presentes comecem logo a 

fazer perguntas, pois dessa forma, mesmo com taquicardia, consigo respirar um pouco enquanto 

formulam suas questões. Ainda assim meu coração sempre dispara e minha saliva desaparece nos 

momentos iniciais da “palestra”, ou, no meu entendimento da coisa, “tortura”.

Nesse parágrafo, o autor exemplifica como é difícil para ele falar em público. Ele afirma 

que suas assessoras precisam negar os convites de palestras: Lúcia Riff, minha agente literária, 

e a Joana Fernandes, da Companhia das Letras, sabem quantos nãos elas têm de dizer por aí 

quando sou convidado a dar palestras. 

A informação principal relaciona-se aos meios que o autor utiliza quando não tem como 

fugir de palestras em escolas ou eventos literários (me precavenho – peço um mediador; torço 

para que os presentes comecem logo a fazer perguntas) e ao modo como ele entende a sua 

situação de falar em público (tortura). 

As informações de taquicardia, coração disparado, boca seca reforçam o quanto é difícil 

para o autor o ato de falar em público para pequenas plateias. Entretanto, para o propósito do 

resumo tais informações são secundárias.

É interessante observar que, nesse parágrafo, fica implícita a informação de que o medo 

de falar em público se intensifica quando o assunto é literatura e não música. Essa dedução advém 

da área de atuação das duas profissionais citadas: uma é agente literária e outra trabalha na editora 

Companhia das Letras. Vale lembrar que Tony Bellotto iniciou a sua atuação profissional pela 

música, ouvindo os solos de guitarra do americano Jimmy Hendrix. Só depois de uma carreira 

musical consolidada, decidiu ampliar suas habilidades para a literatura.

Síntese: Quando falar em público é inevitável, o autor usa algumas estratégias para 

se sair bem e reduzir a “tortura”, ou seja, solicita um mediador e torce para que a sessão de 

perguntas comece logo.



3º parágrafo

Na semana passada tive de fazer duas dessas “palestras”. Eu não tinha como escapar, fui 

convidado a participar de uma semana	literária	na	escola	em	que	meus	filhos	estudam. João 

cursa o último ano do ensino médio, e Antônio, o último do ensino fundamental. Portanto foram 

duas palestras diferentes, em que falei para a turma de um e de outro. Se há uma coisa que me deixa 

ainda mais nervoso do que falar em público, é falar para um público de adolescentes! Alguém 

entende o que se passa na cabeça de um adolescente? Eu lembro vagamente do que se passava na 

minha e posso garantir, a coisa era confusa. Mas a verdade é que, apesar da noite mal dormida na 

véspera, da taquicardia, tremor nas pernas e falta de saliva que invariavelmente me acometem em 

ocasiões assim, as conversas foram ótimas. Não sei se fui poupado por ser mais um guitarrista 

de rock do que um escritor (e as perguntas sobre rock foram infinitamente mais inspiradas que as 

sobre literatura), ou se, assim como os tempos, os adolescentes também mudaram.

O trecho fui convidado a participar de uma semana literária na escola em que meus 

filhos	estudam	serve para dar outro exemplo de situação em que o autor teve de enfrentar o pânico 

de falar em público. Esse é o único trecho referente ao título da crônica.

A informação nova nesse parágrafo é o perfil do público que causa mais medo no autor 

quando ele precisa realizar uma palestra: o público adolescente: Se há uma coisa que me deixa 

ainda mais nervoso do que falar em público, é falar para um público de adolescentes!

O trecho Portanto foram duas palestras diferentes, em que falei para a turma de 

um e de outro... reforça o quanto o autor teve que se esforçar para vencer o seu medo, ao ter que 

falar para duas plateias diferentes, as quais, provavelmente, trariam à tona temas diferentes para 

discussão.

O trecho Alguém entende o que se passa na cabeça de um adolescente? Eu lembro 

vagamente do que se passava na minha e posso garantir, a coisa era confusa ajuda a explicar 

por que o autor tem tanto medo do público adolescente, ou seja, ele não entende o pensamento dos 

adolescentes e confessa que ele mesmo se sentia confuso quando tinha a mesma idade.

No trecho Mas a verdade é que, apesar da noite mal dormida na véspera, da 

taquicardia, tremor nas pernas e falta de saliva que invariavelmente me acometem em 

ocasiões assim, as conversas foram ótimas o autor retoma os sintomas, já citados anteriormente, 

que sente nos momentos que antecedem as palestras, mas traz um desabafo de alívio: as conversas 

foram ótimas.

O autor encerra o texto deixando uma pergunta indireta que ele mesmo não sabe responder: 



por que as duas palestras na escola dos filhos foram bem-sucedidas? Pelo fato de as perguntas mais 

inspiradoras haverem tratado sobre rock e não sobre literatura ou por que o comportamento dos 

adolescentes mudou? 

Além disso, é importante observar que fica um pouco mais evidente o fato de o autor 

se sentir mais à vontade quando conversa sobre música do que sobre literatura: Não sei se fui 

poupado por ser mais um guitarrista de rock do que um escritor (e as perguntas sobre rock 

foram	infinitamente	mais	inspiradas	que	as	sobre	literatura).

Nesse ponto é interessante retomar com os alunos o título da crônica. Numa primeira 

leitura, superficial, poderíamos afirmar que os filhos do autor foram os responsáveis/culpados por 

fazer com que ele não pudesse escapar da situação constrangedora de falar em público, levando-o 

a maldizer a concepção deles (Filhos? Melhor não tê-los...).

Porém, se lermos na íntegra o poema de Vinícius de Moraes (Poema enjoadinho), que 

provavelmente inspirou o título da crônica de Tony Bellotto, chegamos à conclusão de que, embora 

os filhos o tenham feito encarar uma situação crítica, o ótimo resultado final dissipou qualquer 

improvável sentimento de negação. É curioso observar que, no poema de Vinicius, o verso Melhor 

não tê-los! termina com um ponto de exclamação e, no caso da crônica de Bellotto, o título termina 

com reticências, sugerindo uma ambiguidade de sentido que pode trair o leitor menos atento, mas 

se dissipa com a leitura do poema de Vinícius. 

Síntese: O	autor	ficou	satisfeito	com	o	resultado	das	palestras	que	realizou	para	o	

público	adolescente	da	escola	de	seus	filhos,	embora	não	tenha	conseguido	identificar	se	o	êxito	

foi gerado porque as perguntas sobre rock foram mais inspiradoras ou devido à mudança no 

comportamento dos adolescentes. 

8. Redigir o texto final, com as próprias palavras, procurando condensar as ideias de cada parágrafo,

concatenar na progressão lógica em que aparecem e de acordo com a relação (de causa e efeito) que 

estabelecem no texto. O resumo não precisa, necessariamente, respeitar o número de parágrafos do 

texto original. (Slide 20)

Resumo

O escritor Tony Bellotto, em sua crônica Filhos? Melhor não tê-los..., afirma que embora 

esteja acostumado a se apresentar para grandes plateias tocando guitarra com sua banda de rock, sente 

muito medo de falar em público, especialmente quando a audiência é reduzida.  Algumas estratégias 



que ele utiliza para se sair bem nessas situações é solicitar um mediador e torcer para a sessão de 

perguntas começar logo. 

Em duas palestras que realizou para o público adolescente da escola de seus filhos, apesar do 

pânico, obteve êxito, provavelmente porque as melhores perguntas tratavam sobre rock e não literatura. 

OBS.: O vocábulo provavelmente foi utilizado para expressar, com uma palavra, a incerteza 

do autor em relação ao motivo de as conversas terem sido ótimas “o foco do assunto haver recaído 

sobre o rock ou o perfil dos adolescentes”, optando-se por ocultar essa última hipótese.

9. Fazer um check-list com os alunos (Slide 21), usando como base o quadro-síntese apresentado na

Parte 1 desta aula, para verificar se o resumo ficou adequado.

Check-list: Filhos? Melhor não tê-los...

Identificação do título do 
texto original ... em sua crônica Filhos? Melhor não tê-los..., 

Identificação do nome do 
autor do texto original O escritor Tony Bellotto,...

Tema Medo de falar em público

Estrutura O resumo é um texto em prosa, distribuído em parágrafos e atende a mesma ordem 
das ideias apresentadas no texto original.

Conteúdo
*(Sumarização)

Inclusão das ideias ou informações mais importantes do texto original (tema: o 
medo de falar em público; ideia principal:  escritor relata o medo que tem de falar 
em público, especialmente para plateias pequenas e quando o assunto é literatura).
Exclusão das ideias secundárias: Introdução do primeiro parágrafo; show no Rio 
para um milhão de pessoas; nomes e profissão das amigas do autor, sintomas que 
sinalizam o medo de falar em público; referência à série dos filhos.

Coesão Uso dos conectivos: embora, apesar de, porque

Linguagem Norma culta.

Interlocutor É possível entender de que o texto original trata e a ideia principal?

Material retirado e adaptado do curso complementar "Leitura e interpretação de texto", disponível no Portal 
Corporativo - DEPEJA, Cursos de Recuperação de Aprendizagem.



Boa leitura e 

bom resumo!

Estela Garcia da Silveira (11) 3684-7608 

estela.silveira@fundacao.bradesco

Gilda S. Galdino Tel. (11) 3684-7946 

gilda.galdino@fundacao.bradesco
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