BIBLIOTECA DA ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DO MARQUÊS
RESUMO E SÍNTESE
O resumo e a síntese são textos que apresentam a informação essencial de outros textos,
expondo-a de forma clara e concisa.
Como qualquer texto escrito, devem ser elaborados em três fases: preparação; construção do texto;
revisão.

1. Preparação
Leitura global, destinada a apreender o sentido geral do texto;
Segunda leitura, sublinhando-se as palavras-chave e a informação essencial;
Divisão do texto em partes e atribuição de um título a cada uma delas;
Classificação do tipo de relação que se estabelece entre as diferentes ideias
(causa,consequência,oposição…)
Anotação, à margem e de forma breve, da informação essencial de cada parágrafo ou
parte.
2. Construção do texto - É nesta fase que o resumo e a síntese se distinguem em alguns aspetos,
embora partilhem várias características.
Semelhanças
-Devem corresponder ambos a cerca de um quarto do texto original (caso não
haja indicações definidas)
- Pautam-se pela neutralidade e fidelidade na reconstituição da informação
- Não contemplam citações do texto original
- Suprimem ideias secundárias, repetições, pormenores, exemplos e outros elementos
acessórios;
- Não incluem comentários ou opiniões pessoais
- Omitem o discurso direto ou transformam-no em discurso indireto
- Utilizam linguagem clara, concisa e objetiva.

Diferenças
Resumo

-respeita a ordem e a organização
das ideias do texto original
-respeita a pessoa e o tempo verbal
-pauta-se pela objetividade
-trabalha sobre um texto apenas

Síntese
-Admite uma maior liberdade na ordem
e na organização das ideias
- apresenta o texto sempre na terceira
pessoa, mencionando o nome do(s)
autor(es) do texto original
- evidencia as intenções do(s) autor(es) do
texto-fonte, partindo da interpretação
do leitor (subjetividade)
- pode trabalhar sobre um ou vários textos

3. Revisão
Na fase de revisão, que se aplica quer ao resumo quer à síntese, dever-se-á reler o texto de forma a
melhorá-lo, retirar palavras e expressões repetidas ou informação acessória e verificar a sua correção
linguística (ortografia, pontuação, estruturação das frases).

