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Aula 14 Megapensene Trivocabular,
Frase Síntese e Frase Enfática

Objetivo. Desenvolver 
técnicas de síntese 
relacionadas ao tema de 
pesquisa.
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1. Definição. O megapensene trivocabular é a síntese máxima de conteúdo 
com o mínimo de forma, segundo os recursos da mentalsomática.

2. Composição. Uma frase só por ser composta por 3 palavras não constitui 1 
megapensene completo nem 1 frase-síntese. Há de ser incluído 1 verbo, ou 
mais, indicando a ação do sujeito. A frase pode ser estruturada com 
expressões no singular ou plural.

3. Exemplos: Ninguém perde ninguém. Quem olha, fala. Na dúvida, 
abstenha-se. Estudo, eis tudo!

Megapensene Trivocabular
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Frase Síntese

Mental
Facilita a representação mental 

de conteúdos complexos.

Foco
É pontual, trazendo o leitor 

para o foco claro e específico.

Memorização Impacto
Facilita a rememoração 

do conteúdo

Funciona ao modo de impactoterapia 
ou favorece a reflexão do leitor.

Definição. A frase-síntese é a reunião e exposição de dados sobre determinado tema apresentando cosmovisão concisa do 
assunto, compondo o todo congruente em poucas palavras, simples linha do texto, a essência do assunto.

Eis 4 aspectos da frase síntese que reforçam seu valor assistencial:

Facilita a rememoração 

do conteúdo
4

Foco

Eis 4 aspectos da frase síntese que reforçam seu valor assistencial:



Características da Frase Síntese

Imperativa Forma

Fecho Abertura

Em geral é imperativa. Até uma linha, preferencialmente sem quebra, na 
mesma fonte do texto, porém em itálico.

Colocada ao final de página ou parágrafo, 
fecha o conteúdo não sendo parte da 
argumentação e sim sintetizando o 
conteúdo expresso.

Colocada no início abre o conteúdo 
criando o impacto que motiva a 
leitura do texto completo.
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Meta. Qual a vantagem de se incorporar o 

trafor marcante ou o megatrafor? 

Dinamizar o desenvolvimento da 

autoevolução, ideal para a própria consciência 

e para os outros, libertando-se dos 

megatrafares pessoais, do porão consciencial e 

da condição do subcérebro abdominal. 

Quem vê só os trafares nos outros não 
vive bem com ninguém.

Exemplo da
Frase Síntese
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Definição. A frase enfática é o recurso 

linguístico ou maneira de realçar a importância 

de assunto, tornando marcante e claro, ao 

empregar letras maiores no texto conciso, 

pontuando o tema relevante na reflexão dos 

leitores.

Frase Enfática
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Eis 10 formas básicas ou critérios de redação:

1. Linhas: 4  

2. Fonte: arial, 16 - efeito versalete

3. Alinhamento: centralizado

4. Caracteres: frase com a primeira letra em maiúscula

5. Negrito: a frase é construída em negrito  (bold) - itálico

6. Expressões em Destaque: retirar o negrito

7. Espaços: espaços duplos entre as palavras e 1,5cm entre as linhas

8. Algarismos: números, cifras, datações e percentuais com escrita numeral

9. Isolamento: evitação de letras viúvas ou números isolados no fim de cada linha

10. Quebra: evitação da quebra da frase enfática quando inserida no fim de página.

Técnicas da Frase Enfática

ESTA TÉCNICA É APLICADA NOS VERBETES DA ENCICLOPÉDIA DA CONSCIENCIOLOGIA.
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Atividades pós aula 
Redigir megapensene trivocabular, frase 
síntese e frase enfática sobre o tema de 

pesquisa para apresentar na próxima aula.

Postar o arquivo em formato word, renomeado 

com o seu nome, na pasta do Megapensene 
Trivocabular, existente no drive.
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www.iipc.org
Transformando o planeta hospital em 

planeta escola.

Obrigado
Thanks
Gracias
Merci
Danke
ありがとう
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