
 

 

GUIÕES DE AULA 

 

Ano: 11.º 

 

Resumo 

 

Principal competência visada: Escrita 

 

Objetivo(s): Conhecer e aplicar a técnica do resumo. Organizar 

informação. 
 

Passo 1. Revisão sobre as características do resumo (Anexo 1). 
 

Passo 2. Leitura de um texto de Maria Leonor Carvalhão Buescu sobre a biografia do Padre 

António Vieira (Anexo 2). 
 

 

 

 

Passo 5. Leitura do texto de Maria Leonor Carvalhão Buescu sobre a obra do Padre António 

Vieira em http://escola.ciberduvidas.pt/index.php?action=test&id=475888. 
 

Passo 6. Elaboração do resumo. Aceder ao exercício 

http://escola.ciberduvidas.pt/index.php?action=test&id=475888 e realizá-lo. 
 

 

ANEXO: 

1. 

Resumir um texto é uma operação de contração que deve seguir algumas normas. 

O resumo: 

— deve respeitar a sequência do texto original; 

— deve integrar apenas a informação essencial e não a acessória; 

Passo 3. Redação de tópicos para cada parágrafo. Correção oral do exercício. 

Passo 4. Ordenação do resumo do texto em análise. Aceder ao exercício 

http://escola.ciberduvidas.pt/index.php?action=test&id=475889 e realizá-lo. 



 
— deve incluir paráfrases, sinónimos, hiperónimos, hipónimos do vocabulário usado no 

texto original, evitando, deste modo, repetições excessivas; 

— deve recorrer a conectores para ligar as ideias principais; 

— não deve incluir comentários pessoais. 

Algumas das frases do exercício que vais resolver não respeitam estas normas. Por isso, 

não podem integrar o resumo do texto. 

 

2. 

Padre António Vieira 

A segunda grande figura emergente no século XVII, em Portugal, o Padre 

António Vieira (1608-1697), insere-se na lógica de um incansável e combativo 

dinamismo. 

Nasceu em Lisboa e foi levado para o Brasil aos seis anos de idade, onde fez a 

sua primeira educação. Voltando ao Reino com pouco mais de trinta anos, já ordenado 

(1634), trazia fama de orador, a qual não cessou de aumentar. Começou, pois, também a 

pregar em Portugal, fazendo da oratória a sua arma política, sobretudo na legitimação 

do rei natural Dom João IV (Bragança) após a violenta ruptura da monarquia dual sob 

Filipe de Castela, em 1 de Dezembro de 1640. Depois da subida ao trono de Dom 

Afonso VI, porém, perdeu muito do apoio régio de que gozava com Dom João IV e lhe 

conferira uma posição predominante na corte. Foi então acusado de heresia e perseguido 

pelo Santo Ofício, chegando a estar encarcerado dois anos. Aos setenta anos regressa ao 

Brasil, onde morre, avançado em anos, após uma vida que dividira e gerira entre a 

missão social, evangelizadora e político-diplomática. 

A sua obra inscreve-se em três tópicos: luta contra a escravatura e pela 

integração dos Cristãos-novos, consolidação da recém-recuperada independência 

política e utopia universal, corporizada no sonho do Quinto Império. 

Fortemente vinculada ao tempo ou aos tempos, a obra de António Vieira é talvez 

um dos mais significativos testemunhos dessa transição, certamente dramática, do 

espírito do Renascimento para o espírito barroco, enredado numa nova angústia e numa 

nova maneira de estar no mundo. 



 
Paradoxal e contraditória, essa obra é um espaço de meditação que desde logo se 

metamorfoseia num discurso visionário e profético sem que, todavia, perca de vista o 

recorte da realidade histórica e conjuntural. Tem como referentes, respectivamente uma 

«utopia» ou, melhor, uma «certa utopia», e a missão social que assume. 

Aí nos parece que se encontra o elo de articulação entre a visão profética, 

utópica e doutrinária da História do Futuro e a grande missão social que encontra um 

discurso próprio em muitos dos seus Sermões e Cartas, nomeadamente no Sermão da 

Quaresma pregado na cidade de S. Luís do Maranhão em 1653 e na Carta a Dom 

Afonso VI: a luta contra a escravatura praticada no Brasil que não é, para ele, mais do 

que «injusto cativeiro»: «Este é o contrato que o Demónio faz convosco». 

BUESCU, Maria Leonor Carvalhão, Literatura Portuguesa Clássica, Universidade Aberta, 

1992, página 198 (com supressões) 

 

 

 

 

 


