
Como fazer uma análise/comentário de texto? 
 

 A análise  
 

1. DETERMINAÇÃO DO 
TEMA 

 
Leitura 

 

1.1. Leitura lúdica, de contacto com o texto, destinada a fornecer 
uma impressão geral. 
1.2. Releitura para a compreensão do texto (tantas vezes quanto 
for necessário). 
1.3. Consulta de um bom dicionário, para o esclarecimento de 
vocabulário. 
1.4. Determinação do assunto (resumo das ideias principais do 
texto). 
1.5. Determinação do tema (o tema encontra-se, libertando o 
assunto de todos os pormenores, reduzindo ao mínimo os seus 
elementos). 
 

 
2. DESENVOLVIMENTO 

DO TEMA 
 

Estrutura do texto 

2.1. Explicitação das partes do texto (o texto é um todo constituído 
por várias partes, como o corpo humano, por exemplo). 
2.2. Explicitação da forma como o tema é tratado em cada uma 
das partes. 
2.3. Explicitação da articulação entre cada uma das partes (ex. 
relação de oposição, de consequência, de causa, etc.). 
 
 

 
3. REALIZAÇÃO DO 

TEMA 
 

Recursos expressivos e 
seu significado 

 

3.1. A nível fónico: metro, rima, ritmo, sonoridades dominantes, 
onomatopeias, etc. 
3.2. A nível morfossintáctico: classe de palavras, tipos de frase, 
articulação entre frases, figuras de estilo (anáfora, hipérbato, etc.). 
3.3. A nível semântico: conotações, figuras de estilo (ex. antítese, 
ironia, hipérbole, eufemismo, apóstrofe, personificação, gradação, 
comparação, metáfora, etc.) 

 

 
4. REDACÇÃO DO 

COMENTÁRIO 
 

A síntese  
A síntese é a parte principal do trabalho.  
Consiste na redacção de um texto onde se apresentará a 
interpretação pessoal e todos os elementos identificados na fase da 
análise. 

 
 

 
Conselhos Práticos  

 
���� Na análise textual, o texto deve estar sempre presente como base de trabalho, como 
ponto de partida e como exemplificação. 
���� As citações devem estar devidamente articuladas e correctamente assinaladas por 
aspas ou por um tipo de letra diferente. De nada vale citar só por citar. 
���� Evitar cair no erro frequente da paráfrase do texto, que pouco mais é do que a cópia 
do mesmo. 
���� Interpretar quaisquer levantamentos com base nas perguntas “como?” e “porquê?” e 
estabelecer as suas relações com o tema. 
���� Evitar trazer para a análise dados extrínsecos ao texto, como, por exemplo, dados 
biográficos, bibliográficos, históricos, culturais. Naturalmente, devemos informarmo-nos 
acerca do autor, da corrente literária em que se filia, da sua obra, do momento histórico 
e cultural em que viveu. Todavia, estes dados, que podem ajudar à compreensão do 
texto, não devem entrar directamente no trabalho de análise, poderão ser apresentados 
no final, sempre que venham a propósito, mas como hipóteses que abram perspectivas 
para a melhor compreensão do texto. 
���� Organizar as ideias segundo uma ordem lógica, para que todas as partes do trabalho 
estejam bem articuladas. 
���� Redigir com clareza e precisão, evitando ambiguidades, esgotando cada aspecto 
antes de passar ao seguinte. 
���� Conferir um cunho pessoal ao estilo de redacção. 
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