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CARACTERÍSTICAS DE UM TEXTO
RESUMO vs SÍNTESE
Neste meu trabalho vou tentar explicar qual a diferença
entre RESUMO e SÍNTESE.

RESUMO
Resumir um texto é reproduzir com poucas palavras aquilo que o autor disse.
Sempre que tivermos necessidade de fazer o RESUMO de um texto devemos ter em
conta alguns aspectos fundamentais, tais como:
1) Ler todo o texto para descobrir do que se trata.
2) Reler uma ou mais vezes, sublinhando frases ou palavras importantes.
Isto ajuda a identificar.
3) Distinguir os exemplos ou detalhes das ideias principais.
4) Fazer o resumo de cada parágrafo, porque cada um encerra uma ideia
diferente.
5) Ler os parágrafos resumidos e verificar se há uma estrutura coerente,
isto é, se todas as partes estão bem encadeadas e se formam um todo.
6) Num resumo, não se devem comentar as ideias do autor. Deve-se
registar apenas o que ele escreveu, sem usar expressões como "segundo o
autor", "o autor afirmou que".
7) O tamanho do resumo pode variar conforme o tipo de assunto abordado.
É recomendável que nunca ultrapasse vinte por cento da extensão do texto
original.
8) Nos resumos de livros, não devem aparecer diálogos, descrições
detalhadas, cenas ou personagens secundárias. Somente as personagens, os
ambientes e as acções mais importantes devem ser registados.
Seguindo este pontos como referência, para fazermos um bom resumo devemos
contemplar as seguintes características:






Brevidade – Só deve conter as ideias principais;
Respeitar a sequência das ideias;
Clareza – Os factos devem ser objectivos;
Rigor – As ideias devem ser reproduzidos sem erros;
Linguagem principal – Reproduz-se as ideias do autor mas com linguagem
própria;
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CONCLUSÃO:
Partindo de um texto, devemos conseguir transmitir por palavras nossas,
apresentando de um modo sucinto, compacto, os seus pontos mais importantes.
Temos assim um RESUMO.

SÍNTESE
A síntese de texto é um tipo especial de composição que consiste em reproduzir,
em poucas palavras, o que o autor expressou amplamente. Desse modo, só devem
ser aproveitadas as ideias essenciais, dispensando-se tudo o que for secundário.
Para a realização de uma boa síntese devemos seguir os seguintes procedimentos:
1) Ler atentamente o texto, a fim de conhecer o assunto e assimilar as ideias
principais;
2) Ler novamente o texto, sublinhando as partes mais importantes, ou
anotando à parte os pontos que devem ser conservados;
3) Resumir cada parágrafo separadamente, mantendo a sequência de ideias do
texto original;
4) Agora, fazemos o nosso próprio resumo, unindo os parágrafos, ou fazemos
adaptações conforme desejarmos;
5) Evitar copiar partes do texto original. Devemos exercitar
vocabulário. Mantendo, porém, o nível de linguagem do autor;

o

nosso

6) Não nos devemos envolver nem participar do texto. Limitamo-nos a
sintetizá-lo.
A SÍNTESE não obedece (ou pode não obedecer) ao plano do texto-base. Limita-se
a referir as suas ideias-chave e o ponto de vista do autor. Torna-se assim um texto
mais “solto” em relação ao texto que lhe serviu de motivo.
EXEMPLO:
Enquanto que num resumo podemos ler: “A televisão vem sendo ultimamente
objecto de discussão a respeito dos eventuais efeitos negativos para a vida
em família…”, numa síntese teríamos: “O autor do texto interroga-se sobre
os potenciais efeitos da televisão sobre a vida em família…”

CONCLUSÃO:
Partindo de um texto, devemos conseguir transmitir à nossa maneira, de modo
“mais solto” do que o resumo, de acordo com o que nos parece mais importante,
destacando das ideias do autor o essencial do texto. Temos assim uma SINTESE.
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DIFERENÇAS A CONSIDERAR ENTRE O RESUMO E A SÍNTESE

RESUMO

SÍNTESE

Redução do texto original

1/3 (sensivelmente) se
não
houver
indicações
precisas.

1/3 Aproximadamente.

Ordenação das ideias

Não pode ser alterada.

Liberdade na ordem e
organização das ideias.

Aspectos formais

Mantém o mesmo número
de parágrafos; Mantém as
pessoas e tempos verbais.

Apresentação do texto na
3ª pessoa com
referências possíveis
ao(s) autor(s).

Objectos específicos

Reconstruir fielmente o
texto original, reduzindo-o
ao essencial.

Destacar a ideia nuclear e
a intencionalidade do
autor

BIBLIOGRAFIA:
Este trabalho foi efectuado através do estudo e pesquisa na internet nos sites
abaixo indicado:

http://eb23cmat.prof2000.pt/sala/fazer/fazres.html
http://www.scribd.com/doc/6671400/Fazer-Uma-sintese-Ou-Sintetizar9
http://www.dpedrov.edu.pt/becre/files/guiao_elaboracao_de_uma_contraccaosinte
se.pdf
http://www.esjd.pt/bib/images/actividades/s%EDntese.pdf

Porto, 31 de Julho, 2009

Página 4

