




 Olá, 

 Desenvolvemos este material para que você possa experimentar a 
metodologia EAD Premium. Utilizando-o, você saberá na prática como é 
estudar com a nossa metodologia, pois ele foi criado com todos os recursos 
que estão disponíveis para os nossos alunos. 
 Bom proveito.

EAD Premium - Experimente e comprove!
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Produção de textos acadêmicos

“Ponha as vírgulas nos lugares adequados.” Esse é um dos muitos ensina-
mentos diretos, mas repletos de sentido, oferecidos por Umberto Eco, professor, 
linguista e escritor que se preocupou em lidar com a escrita até seus mais de 80 anos 
(1932-2016). Pensamos em começar nossa conversa com essa frase tão singela e ao 
mesmo tempo tão relevante porque uma das habilidades muito acionadas ao longo 
da formação acadêmica é a da escrita.

Mas é bem possível que, depois de ler essa afirmação, muitos de nós te-
nhamos algum tipo de desconforto – afinal de contas, escrever pode parecer um 
exercício difícil. E isso é verdade. Escrever para comunicar, para ser lido, para se 
fazer entender ou para divulgar conhecimento não é tarefa fácil. É preciso pensar 
no público leitor, no objetivo pretendido, na escolha das palavras e, mais ainda, 
deixar o texto ir e ser interpretado. Escrever é um ciclo em qualquer ambiente de 
publicação. Então, em vez de se assustar com a tarefa, queremos convidar você 
para exercitar a escrita, aos poucos, passo a passo, mesmo que essa já seja uma 
habilidade com que você tenha afinidade.

O passo a passo está relacionado, antes de tudo, ao conhecimento do con-
teúdo sobre o qual se escreve. É por isso que, para convidar você a escrever, vamos 
tratar antes da pesquisa no mundo acadêmico – sem sustos, mas com cuidado –, 
para que tenhamos motivos de comunicar e publicar o que produzimos e construí-
mos em relação ao conhecimento. Sinta-se convidado a fazer esse caminho desde o 
começo, com amparo, com leitura e com indicações precisas sobre como elaborar 
cada item. Trabalhando, lendo e escrevendo juntos podemos fazer e aprender me-
lhor! Vamos lá?
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1.1 A importância da pesquisa no mundo 
acadêmico

Se procurarmos a palavra pesquisa no dicionário, vamos encontrar definições 
relacionadas à investigação, a processos sistemáticos de construção e à organização 
do conhecimento, além de diferentes formatos de estabelecer métodos para consoli-
dar essa prática. Mas e o que é ou como se faz pesquisa no ensino superior?

Vamos começar conversando um pouco sobre o advento da transformação 
das ferramentas de pesquisa, ocorrido principalmente a partir do século XXI, refor-
çado pelo fenômeno Google. Se você tem 30 anos ou mais, provavelmente passou 
pelo período de pesquisas escolares em que era muito comum ter em casa ou na 
escola um conjunto enciclopédico de capa dura, que trazia, de tempos em tempos, 
novas edições atualizadas sobre os mais diversos assuntos e temas do mundo todo. 
Pois é, esses livros pesados, densos e de capa dura foram substituídos por inúmeros 
sites de produção e divulgação de conteúdos on-line, o que facilitou infinitamente o 
acesso geral e mais imediato à pesquisa.

Mas, como nem só de efeitos benéficos vive a tecnologia, a facilidade de se 
obter resultados de pesquisa via sites de busca trouxe também algumas interpreta-
ções inadequadas do que seja pesquisar e elaborar trabalhos sobre determinados 
temas em todos os níveis de ensino, sendo o plágio um problema decorrente desse 
novo cenário. Ou seja, copiar alguma elaboração de ideias já realizada sem dar o 
devido crédito à autoria não é um efeito exclusivo do uso de sites de busca, mas se 
intensificou com a disponibilidade cada vez maior de conteúdos on-line sobre os 
mais diversos temas. Isso passou a ser um problema tão frequente que foram cria-
das várias ferramentas que fazem sucesso e são imprescindíveis em nossos dias no 
mundo acadêmico e no mercado editorial: programas para identificar plágio. Uma 
dessas ferramentas é o FDP (farejador de plágio), criado pelo engenheiro e profes-
sor Maximiliano Zambonatto Pezzin, juntamente a seus alunos. Uma das diferenças 
dessa ferramenta (cujas informações são encontradas facilmente on-line) é que, além 
de identificar plágios diretos, consegue verificar a existência de paráfrases malfeitas 
ou de reorganizações de frases apenas fragmentadas e reproduzidas de um original.

A essa altura do raciocínio, você pode se perguntar como fazer para aprovei-
tar o conhecimento já construído e publicado em qualquer área sem parecer que 
você apenas está copiando o que já existe – essa pergunta é fundamental e deve, 
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sim, ser feita por você. Ao responder a essa questão, você automaticamente cons-
trói estratégias para dizer algo com as suas próprias palavras ou para empregar 
uma informação que já existe, mas em outra roupagem, em outro raciocínio, esse 
sim elaborado de maneira singular e exclusiva por você, e a isso podemos denomi-
nar intertextualidade (diálogo entre textos). Para que a proposição feita aqui não 
pareça muito abstrata, vamos a alguns exemplos.

a. Informações consagradas, como definições e fórmulas, e que podem ser en-
contradas em diversos meios de divulgação, digitais ou físicos, não precisam 
de fonte ou crédito. Exemplos que não requerem a indicação de autoria/fonte: 
mencionar que no Brasil há mais de 200 milhões de habitantes, ou que há vá-
rias iniciativas, no país e no exterior, para o banimento dos canudos plásticos, 
ou, ainda, fatos históricos, como o Descobrimento do Brasil, datado de 22 de 
abril de 1500.

b. Afirmações, teses ou elaborações de raciocínios que têm autores específicos pre-
cisam de referência e também não podem ser simplesmente citadas ou aban-
donadas no meio de um texto sem que se estabeleça claramente o motivo de se 
fazerem presentes em determinado contexto. Podemos ilustrar essa intertextua-
lidade com citações como a que foi feita por Machado de Assis em um de seus 
contos mais conhecidos, “A Cartomante”: “Há mais coisas entre o céu e a terra 
do que sonha nossa vã filosofia”. Essa afirmação é apresentada no início do conto 
com o devido crédito (foi proferida por Hamlet a Horácio na tragédia escrita por 
Shakespeare) e, em seguida, atribuída a um dos personagens do conto (Camilo). 
Outra exemplificação de como indicar a fonte correta pode ser observada em 
textos publicados na imprensa cotidianamente, como em um artigo publicado 
em 2008, na ocasião da rememoração de Maio de 681, em que os autores Cláudio 
Camargo e Eliane Lobato começam com o seguinte período: “Foi o melhor dos 
tempos e o pior dos tempos, a idade da sabedoria e da insensatez, a era da fé e 
da incredulidade, a primavera da esperança e o inverno do desespero. Tínhamos 
tudo e nada tínhamos”. Em seguida, creditam esse trecho a Charles Dickens, 
publicado em sua obra Conto de duas cidades, produzida no século XVIII.

1 O ano 1968 foi de muita efervescência na Europa e na América, de enfrentamentos estudantis com 
o poder estabelecido. O mês de maio foi o mais marcante e por isso esse período é nomeado na história 
como “Maio de 68”, referido em livros e em outras publicações dessa maneira. Leia o artigo disponÍvel 
em: https://istoe.com.br/6251_UM+OLHAR+SOBRE+O+PASSADO/. Acesso em: 25 mar. 2019.
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c. Ao explicar uma situação em que se faça uso de ideias relacionadas a temas 
científicos, como à recessividade e dominância, é quase impensável não fazer 
uma referência a Mendel (1822-1884), que foi quem elaborou e trouxe a pú-
blico sua pesquisa sobre genética, apresentando informações sobre esse tema, 
respeitando-se assim a cientificidade da informação.

Poderíamos refletir juntos sobre diversos e constantes exemplos, mas os que 
procuramos citar aqui, cada um a seu modo, nos conferem um contato com o que 
seja aproveitamento de conteúdo já produzido e respeito à propriedade intelectual. 
Além disso, essa visão nos ajuda a lembrar como e quanto as diversas áreas do co-
nhecimento podem dialogar entre si em nossas elaborações escritas e nos relatos de 
nossas pesquisas.

Tudo o que acabamos de relembrar e exemplificar sobre a nossa relação inte-
lectual com a pesquisa não tem a pretensão de esgotar a conversa a respeito de mun-
do acadêmico, pesquisa, cientificidade e respeito à propriedade intelectual1², mas tem 
a virtude de ser um ponto de partida que já não permite ingressarmos desavisados 
nessa tarefa de transformar informação em conhecimento, algo constante durante o 
ensino superior.

Essas ideias nos levam a constatar que pesquisar, na esfera acadêmica, signi-
fica buscar referências científicas sobre temas e conteúdos que já fazem parte da 
história da humanidade (há muito ou pouco tempo) e, além disso, saber relatar, com 
as próprias palavras ou indicar texto original (que pode ser reproduzido parcialmen-
te, citando-se a fonte adequada e a autoria), estabelecendo relações entre raciocínios 
autônomos e conhecimentos obtidos ou elaborados com base em fontes de pesquisa.

Além disso, pesquisar, nessa etapa de formação, ou familiarizar-se com procedi-
mentos de pesquisa pode sugerir ampliação de mercado de trabalho futuro, bem como 
facilitar a sequência em estudos, como a pós-graduação. Como isso pode acontecer? 
Essa possibilidade de conhecer melhor uma linha de pesquisa e seus objetos de estudo 
ainda na graduação é um primeiro passo para quem deseja uma formação continuada. 
Então, nossa sugestão é que, se você ainda não havia pensado sobre pesquisa no ensino 

2 A propriedade intelectual pode ser caracterizada como um rótulo que permite, nas áreas de ciên-
cia, arte e literatura, que os pesquisadores e artistas recebam valor monetário por suas produções, por 
determinado período de tempo, definido em lei. Esse tema é tão importante para o desenvolvimento 
das diversas áreas do conhecimento que tem o dia 26 de abril como data mundial para celebração e 
discussão da propriedade intelectual.
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superior, passe a guardar com diligência parte de sua dedicação a essa prática a partir 
de agora.

1.2 Como escrever um artigo científico
A aprendizagem, no ensino superior, desde as primeiras aulas, depende muito 

dos registros escritos que fazemos. Às vezes, é só no ensino superior que nos damos 
conta de que é preciso encontrar e desenvolver um método próprio de estudos, sen-
do importante a organização dessas informações, a qual passa também pelas manei-
ras de anotar o que se aprende.

Começamos relembrando ou apresentando essas ideias sobre anotações justa-
mente porque um trabalho acadêmico – que pode culminar na produção e publicação 
de um artigo – depende dos primeiros passos de escrita. Dificilmente você consegui-
rá produzir esse texto sem antes ter esboçado muitas ideias nas disciplinas cursadas  
por você.

Uma das primeiras e mais importantes produções escritas no ensino superior 
é a elaboração de um artigo acadêmico, que pode ser solicitado em todas ou qual-
quer uma das disciplinas, como componente parcial ou total de avaliação e, para não 
se sentir inapto, é preciso começar com o primeiro passo: escrever ideias e observa-
ções curtas sobre os temas e conhecimentos tratados ao longo do curso.

Sugerimos que, mesmo ainda não tendo produzido um artigo acadêmico ou 
já tendo produzido vários, sempre volte a consultar as orientações a seguir, a fim de 
evitar qualquer tipo de retrabalho ou de falta de clareza sobre as etapas e os pontos a 
serem desenvolvidos nesse tipo de produção e registro. Também aproveitamos para 
salientar que os itens oferecidos a seguir, indispensáveis à elaboração de um bom ar-
tigo, são encontrados em diversos outros locais, mas fazemos questão de abordá-los, 
para você não ter de passar pela experiência de começar um texto sem saber quais são 
os parâmetros que o orientam.

Vamos lá!

1. Qual é o objetivo do artigo que você pretende elaborar? (Não vale res-
ponder que é ser aprovado na disciplina!) O objetivo dessa produção ge-
ralmente está relacionado àquilo que é o seu tema de pesquisa, ou seja, o 
que você quer provar, demonstrar ou relatar com a confecção desse artigo? 
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2. Que linguagem utilizar na hora de redigir o artigo? 

Vamos tentar sempre desfazer várias confusões que podem acontecer 
relacionadas a esse quesito: formalidade não é escrever difícil ou de um 
jeito truncado, que impeça a leitura fluida das informações apresentadas. 
Compartilhamos um exemplo muito interessante, dentre tantos outros que 
podem ser referidos, citado pelo linguista Steven Pinker, no livro Guia de 
escrita. Nele, ao explicar as diferentes maneiras utilizadas para dificultar a 
leitura do que escrevemos, mesmo não sendo de propósito, Pinker apresen-
ta vários exemplos comparativos, dos quais destacamos o seguinte:

Quadro 1 – Exemplos comparativos

Versão inicial do trecho de um artigo Versão reescrita, privilegiando a clareza 
sem distorcer ou prejudicar o conteúdo

Os pesquisadores descobriram que os grupos 
que estão tipicamente associados com baixos 
níveis de alcoolismo na realidade têm quantida-
des moderadas de consumo de álcool, e ainda 
assim têm baixos níveis de alto consumo as-
sociados com o alcoolismo, como é o caso dos 
judeus.

Os pesquisadores descobriram que, em gru-
pos com alcoolismo moderado, como os ju-
deus, as pessoas efetivamente consomem 
pequenas quantidades de álcool, mas poucos 
bebem em excesso e se tornam alcoólatras.

Fonte: Pinker, 2016, p. 67.

É importante observar essa comparação e entender o quanto podemos tor-
nar nossos textos mais legíveis, sem distorcer ou negligenciar conteúdo.

Além disso, outras informações sobre a linguagem em textos acadêmicos são 
importantes. Por exemplo, quando se trata de manter a formalidade, as escolhas de 
vocabulário devem privilegiar a linguagem denotativa e, por isso, expressões idio-
máticas, gírias ou ditados populares não têm espaço nesse tipo de texto. Outro cui-
dado especial deve ser tomado com a pessoa do discurso na elaboração do texto. 
O que isso quer dizer? Isso significa que qualquer texto acadêmico pode ser escrito em 
1.ª ou 3.ª pessoa sem perder o grau de formalidade ou cientificidade. Isso tem aconteci-
do aqui mesmo, neste texto que é o instrumento pelo qual estamos nos comunicando: 
em alguns momentos, a 3.ª pessoa tem espaço devido à impessoalidade das ações por 
ela relatadas e, em outros, fazemos questão de empregar a 1.ª do plural, dependendo 
do envolvimento que temos com as ações que são reveladas. Uma ressalva importante 
que serve para qualquer texto que possa ser elaborado em 1.ª pessoa: expressões como 
“eu acho” não são bem-vindas, não porque o verbo está flexionado em 1.ª pessoa, mas 

denotativo: de 

sentido literal, 

preciso, com 

o objetivo de 

informar.
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porque “achar” é vazio de significado, considerando o que se pretende defender em 
um texto escrito1³.

Mais uma orientação que relaciona linguagem e formato do texto acadêmico 
é sobre como fazer citações diretas e indiretas. Sobre as indiretas, mesmo sem no-
meá-las assim, já apresentamos vários exemplos na seção que tratou da importância 
da pesquisa para os seus estudos no ensino superior. Mas, agora, quando estamos 
estudando a composição do artigo acadêmico, vale detalhar a diferença estrutural 
de dois diferentes tipos de citação de outras vozes no texto (em geral, de vozes de 
autoridade sobre o tema).

Para fazer uma citação direta, utilizamos aspas se o trecho de texto colocado 
entre elas não ultrapassar três linhas. Assim: “Uma tese é um trabalho datilografado, 
de grandeza média, variável entre as cem e as quatrocentas páginas [...]” (ECO, 2007, 
p. 27).

Quando a citação ultrapassar três linhas, precisa ser separada da margem com 
um recuo de 4 cm, ser grafada em espaço simples e com fonte menor. Como exem-
plo, podemos citar o que afirma Steven Pinker (2016, p. 89) sobre a escrita:

Um escritor, depois de propor seu tópico, introduz um grande 
número de conceitos que explicam, enriquecem ou comentam 
esse tópico. Esses conceitos vão convergir para um certo nú-
mero de temas que aparecem repetidamente na discussão. Para 
manter o texto coerente, o escritor precisa permitir que o leitor 
mantenha um controle sobre esses temas, referindo-se a eles de 
uma maneira coerente ou explicando sua conexão.

É bem importante lembrar que não se deve abusar nem de citações diretas 
nem indiretas, pois o texto em elaboração é de autoria do estudante que deseja rela-
tar sua pesquisa.

3. Qual é a estrutura do artigo? 

Parece que a estrutura  introdução-desenvolvimento-conclusão não nos 
abandonará nunca! E é isto mesmo: um artigo bem elaborado terá uma 
apresentação da problemática e dos passos escolhidos para abordá-la ou so-
lucioná-la. Uma boa estrutura textual pode, inclusive, como detalharemos 

3 Antes de escolher a pessoa a ser empregada no texto, é importante pedir orientação a um pro-
fessor ou tutor da disciplina. Se a área for mais técnica, por exemplo, pode não ser permitido o uso da 
primeira pessoa.
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mais adiante, transformar-se em um projeto de pesquisa que pode servir 
ao ingresso em uma linha de pesquisa para cursar mestrado, por exemplo. 
Mas, se é tão importante assim conhecer e trabalhar com a estrutura de um 
artigo acadêmico, que tal fazermos um esboço juntos?

A página inicial do artigo acadêmico é composta pelo título centralizado 
em negrito, seguido da autoria, à direita. Os elementos dessa primeira pá-
gina serão: resumo, abstract e palavras-chave. O resumo versará sobre o 
objetivo e a problematização, a metologia utilizada, o corpus analisado e a 
conclusão da pesquisa. Esse texto precisará ser traduzido para um segun-
do idioma, geralmente em língua inglesa, dando origem a um novo texto, 
intitulado abstract. Em seguida, são apresentadas as palavras-chave relacio-
nadas ao conteúdo do artigo.

Na segunda página, iniciam-se as seções do artigo, onde serão aprofundados 
os seguintes tópicos: problematização (ou pergunta-tema que dá origem ao 
trabalho), metodologia desenvolvida, resultados obtidos e considerações fi-
nais. Os nomes das seções ou subseções que compõem o artigo podem variar 
de acordo com os procedimentos adotados e com a maneira de elaborar a 
pesquisa. É preciso um cuidado especial para citar corretamente as fontes 
utilizadas (AUTOR, ano, página) e inserir a referência bibliográfica completa 
no final do capítulo.

1.2.1 Próximos passos: revisão e publicação
É necessário fazer uma revisão cuidadosa e crítica do conteúdo e da lingua-

gem. Se você puder contar com a leitura de outra pessoa, pode ser mais interessante, 
considerando que ela terá acesso ao texto como quem não conhece intimamente o 
que você pesquisou, podendo levantar dúvidas sobre a clareza e a didatização do que 
você escreveu. Um momento como esse pode oferecer bons indícios sobre como me-
lhorar. Não se esqueça de que seu objetivo é escrever para ser lido e compreendido.

Por fim, você poderá pensar sobre a publicação do seu texto. 
Em geral, um artigo conta com critérios básicos que caracterizam um gênero aca-
dêmico – quantidade de páginas, tamanho e tipo de letra, quantidade de caracteres 
ou palavras no resumo, palavras-chave, disposição do nome e qualificação acadêmi-
ca dos autores. No entanto, para submeter esse mesmo trabalho a uma publicação 
específica, é preciso saber exatamente quais são os critérios exigidos pelo suporte. 
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Para isso, basta acessar o site ou o edital de chamamento específico de periódicos 
especializados.

Para publicar seu texto, é preciso exercitar algo que deve nos acompanhar a 
vida toda: saber lidar com críticas. Por que chamamos a atenção para isso? Porque é 
com o passar do tempo que nossos relatos de pesquisa ficam melhores, mais detalha-
dos e mais didáticos. Com um artigo acadêmico não é diferente: sofremos bem mais 
para elaborar os primeiros. Com mais experiência, nosso estilo de escrita vai ga-
nhando corpo e voz e conseguimos fazer ciência, em qualquer instância de estudos, 
com relevância e assertividade.

1.3 Participação em congressos e outros eventos
Vamos começar esta seção propondo a você algumas ações:

a. guarde as suas produções por escrito ao longo de sua graduação e procure 
comparar, por exemplo, um trabalho do 1.º período com outro do 4.º;

b. registre, desde o começo de seus estudos na graduação, sua percepção sobre 
seu aprendizado em cada disciplina;

c. reflita: como você elabora os raciocínios por escrito e os apresenta oralmente 
a outros?

Com base nessas questões iniciais, vamos esboçar um ponto de partida para 
compartilhar o que você aprende e constrói ao longo de seus estudos na gradua-
ção. Você já pensou em participar de eventos na sua área de formação? Pode ser 
que isso lhe interesse e você não saiba muito bem como fazer, mas pode ser que 
não o atraia muito, por diferentes motivos, inclusive por timidez ou por imaginar 
que suas pesquisas e seus estudos não tenham a relevância necessária para uma 
situação formal como um evento específico na área. De todo modo, qualquer que 
seja sua impressão, acredite: é muito importante fazer isso! Você só tem a ganhar. 
Mesmo que não deseje seguir pesquisando um determinado tema, compartilhar 
os frutos que ele já lhe rendeu traz resultados benéficos pelo contato com pessoas 
de outros lugares e instituições, que têm ideias convergentes ou divergentes em 
relação às suas. Além disso, apresentar um trabalho para o público faz com que 
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você exercite a oralização de seus estudos, o que pode lhe render insights sobre 
novas possibilidades de interação com o público.

Esperando que você tenha se sentido confiante com as possibilidades apresen-
tadas, vamos pensar em como você pode se organizar para participar de um evento, 
começando pelas modalidades em que geralmente estudantes de graduação costu-
mam ter espaço: a apresentação de pôsteres ou painéis e as comunicações orais.

Antes disso, parece apropriado listar os tipos de eventos acadêmicos realiza-
dos em diferentes locais. Vamos conhecê-los!

• Congresso – geralmente é um encontro com menos de uma semana, 
englobando diversas atividades, que podem ocorrer simultaneamente, 
como minicursos, oficinas,  workshops, mesas-redondas e apresentação 
de trabalhos diversos. Hoje, a maioria dos eventos, como congressos, 
tem suas informações postadas em plataformas on-line, com indica-
ção de programação, inscrições e até mesmo emissão de certificados. 
Dependendo da abrangência, os congressos podem ser regionais, nacio-
nais ou internacionais.

• Semana – tem as mesmas características de um congresso, mas em geral é 
organizada por um grupo específico ou por uma categoria, como as sema-
nas acadêmicas de curso.

• Jornada – em geral, é um congresso menor, mais localizado regionalmente.

• Simpósio – trata-se da reunião de determinado grupo, derivada das mesas-
-redondas, considerando que sua realização tem o objetivo de responder a 
perguntas do público.

• Conferência – geralmente ocorre quando um conferencista ou autoridade 
no tema tratado faz uma apresentação, com inscrições do público e pergun-
tas posteriores.

• Colóquio – mais informal do que as demais reuniões, trata-se de um en-
contro mais fechado de um grupo de pessoas especializadas em um tema, 
que podem prestar esclarecimentos sobre um ponto ou oferecer um ciclo 
de palestras.

• Seminário – é uma reunião com apresentação oral de temas e subtemas, 
seguidos de discussões.
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Há outros modelos de encontros para divulgação de trabalhos acadêmicos, 
mas, agora, vamos definir os três tipos de trabalhos mais comuns com os quais po-
demos submeter nossas pesquisas à apreciação do público em geral ou do público 
especializado na área:

• Pôster – é a exposição de um cartaz com o resumo de uma pesquisa aca-
dêmica. Geralmente o expositor está presente e disponível para tirar dú-
vidas das pessoas que se aproximam e têm interesse pelo trabalho.

• Painel – é um debate limitado a poucos especialistas voltado a um tópico 
de determinada área do conhecimento. Há presença de um moderador e 
interação com o público.

• Comunicação – trata-se da amostra de resultados de pesquisa que, geral-
mente, culmina na produção de um trabalho escrito para publicação em 
anais do congresso ou seminário em que a comunicação foi apresentada. 
A comunicação costuma durar em torno de 20 minutos e oferecer mais 10 
minutos para que a plateia possa fazer perguntas sobre o trabalho.

Agora que você conhece as três possibilidades mais recorrentes de participa-
ção em eventos de graduação e pós-graduação, que tal transformar aquele trabalho 
que você fez ou vai fazer para alguma das disciplinas do curso em uma apresentação 
para um próximo congresso, seminário ou jornada, por exemplo? Lembre-se de 
guardar essa informação e transformá-la em produção!

1.4 Orientações para elaboração e 
apresentação de monografia

Como na seção sobre o artigo acadêmico trabalhamos com elementos mais 
focados nos detalhes da elaboração interna do texto, nesta seção, vamos guardar os 
elementos e as características passo a passo, mas observando a macroestrutura da 
monografia. Convidamos você, agora, a acompanhar as informações a seguir e fazer 
suas anotações e considerações para todos os momentos em que precisará escrever 
textos acadêmicos.

Acompanhe a estrutura de organização de uma monografia:

a. Elementos pré-textuais – partes que antecedem a descrição da pesquisa.
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b. Introdução – divulgação do tema, do problema e síntese das teorias e dos da-
dos elencados para a elaboração do texto.

c. Metodologia – quais são os passos empregados no processo da pesquisa? 
Como os dados foram colhidos? Esse é o espaço para descrever essas ações.

d. Estrutura do texto da monografia – segue a clássica divisão: introdução, de-
senvolvimento e conclusão.

e. Elementos pós-textuais – correspondem às seções de referências (completas 
e de acordo com a normatização da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) vigente à época da elaboração do trabalho), apêndices, anexos e glos-
sários – quando houver.

O que é um trabalho de conclusão de curso (TCC)? Por 
que estamos tratando disso aqui se não somos a disciplina 
destinada ao TCC? Diante dessas e tantas outras perguntas 
que podem surgir nesse momento, vamos a uma resposta 
prática: o TCC não pode esperar para receber sua atenção 
apenas no final da graduação4

1. É preciso ensaiar vários tex-
tos menores, ter ideias sobre afinidades de pesquisa, tentar 
artigos, participações em congressos e outras possibilidades 
para que o texto de maior fôlego, que é o TCC, possa ser 
elaborado com mais segurança e menos hiatos de conteúdo. 

Nesta seção, tivemos a preocupação de estabelecer os principais parâme-
tros para escrita de seu texto. A seguir, veremos algumas dicas de como se pre-
parar para a apresentação oral de um trabalho acadêmico.

1.5 Apresentação de trabalhos acadêmicos 
Muitas vezes, um trabalho acadêmico tem suas etapas encerradas com a con-

fecção escrita e a entrega para o professor da disciplina ou postagem em ambien-
te virtual. Em outros casos, há ainda uma última etapa, que pode provocar muito 

4 Nem todos os cursos de graduação exigem o trabalho de conclusão. Caso o seu curso exija, é bom 
estar preparado. Caso não exija, é sempre útil conhecer a estrutura de um trabalho acadêmico que, 
embora mais simples, está sempre presente no contexto acadêmico.
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nervosismo: a apresentação oral. Pensando nesses trabalhos, cuja última etapa con-
ta com plateia e depende de alguns cuidados especiais para esse momento, elabo-
ramos esta seção, que pode ajudar você a empregar a energia e o tempo adequados 
para a situação.

O primeiro passo de preparação para uma apresentação oral é se colocar no 
lugar de quem estará na plateia e se perguntar: vou me sentir mais informado a res-
peito do tema? Consigo compreender a sequência dada à explicação? Depois disso, 
pense no esforço que você deve fazer para comunicar à plateia o que deseja, e não 
no movimento que a plateia teria de fazer para conseguir entender você. Isso implica 
uma série de cuidados: se vai usar projeção, coloque apenas o essencial nos slides, em 
tópicos que desenvolverá oralmente. Também se atente ao tamanho da letra: tama-
nhos entre 28 e 34 são bem-vindos para facilitar a leitura de qualquer lugar da sala. O 
fundo do slide não deve chamar mais atenção do que o tema: utilize um fundo sóbrio 
ou padrão da instituição. Além disso, quando possível, insira algumas imagens que 
ilustram o tema ou a pesquisa ao longo da apresentação, pois elas ajudam a manter 
a atenção do público.

Outro ponto a que você deve se dedicar é o ensaio, considerando tempo de 
fala e postura. Geralmente, para apresentação de trabalhos, o tempo já vem definido 
e você precisa fazer caber a sua explicação no período predeterminado. Além disso, 
fale várias vezes em voz alta e observe sua movimentação ao longo da apresentação: 
não fique andando de um lado a outro ou fazendo movimentos repetitivos que des-
concentram os espectadores. Caso você se sinta mais confortável segurando um ob-
jeto, como uma pasta ou caneta, faça isso. Não tenha pressa ao responder ao que os 
avaliadores perguntarem, compreenda bem a pergunta antes de começar a elaborar 
sua resposta. Caso considere válido ganhar alguns segundos antes de começar, tome 
água, respire e só então verbalize a resposta.

Essas dicas não são inéditas ou unânimes, não são novidade e não funcionam 
do mesmo jeito para todas as pessoas. Mas é certo que tentar aplicá-las, ao menos 
no ensaio, vestindo uma roupa confortável e adequada para a situação, falando em 
um tom de voz que chegue a todas as pessoas do ambiente, devagar e pronunciando 
todas as sílabas, pode ajudar e muito a aumentar a segurança na hora de falar. Não 
se preocupe com o primeiro resultado do ensaio, é preciso fazer várias vezes para o 
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resultado ser adequado ao que desejamos e atingir o público com o devido respeito 
à ocasião. 

Considerações finais
Você percebeu que, ao longo deste capítulo, ao tratarmos sobre diversas pers-

pectivas de produção acadêmica e sua divulgação, procuramos enfatizar a partici-
pação em eventos, e, principalmente, a importância de praticar a escrita acadêmica. 
A partir daqui, nossa pretensão é de que você consulte esta obra todas as vezes que 
necessitar elaborar um texto acadêmico. Não se esqueça de que, a seu modo, suas 
anotações individuais são imprescindíveis para seu aprendizado. O que mais dizer? 
Bom trabalho! Nosso percurso está apenas começando!

Ampliando seus conhecimentos
Como vários autores muito renomados afirmaram e afirmam ao longo de suas 

vidas, não é possível escrever bem sem conhecer modelos e fazer boas leituras sobre 
os temas que estudamos. Então, esta seção é dedicada a apresentar a você algumas 
possibilidades de leitura complementar a respeito do que estudamos neste capítulo.

• PINKER, Steven. Guia de escrita: como conceber um texto com clareza, 
precisão e elegância. Tradadução de Rodolfo Ilari. São Paulo: Contexto, 
2016.

Steven Pinker, se não fosse um linguista e psicólogo de Harvard, dos sécu-
los XX e XXI, poderia muito bem ser enquadrado como um enciclopedista 
muito famoso da Antiguidade Clássica, já que ele se aventura com coragem 
e muita propriedade em diversos campos dos estudos da linguagem. Suas 
publicações vão desde as relações entre instinto e linguagem, próprias da psi-
colinguística, até elaborações teóricas sobre um possível novo iluminismo, 
passando pelas análises sobre como escrevemos. Em seu Guia de escrita, o 
autor revisita várias teses e suposições sobre como nos relacionamos com a 
língua que utilizamos no registro escrito e, em grande medida, como somos 
capazes de escrever de maneira muito  obtusa, principalmente pesquisas e 
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textos acadêmicos. É um livro de cabeceira para quem está cursando o ensino 
superior e deseja manter ou melhorar sua comunicação escrita.

• ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Tradução de Gilson Cesar Cardoso 
de Souza. São Paulo: Perspectiva, 2007.

Embora o título desse livro possa parecer apropriado para quem faz o dou-
torado e precisa, de fato, elaborar uma tese, lê-lo ainda na graduação pode 
ser interessante para entrar em contato inicial com um repertório fantásti-
co de possibilidades que vão desde a escolha do tema até as questões plás-
ticas de linguagem. Exageramos nos adjetivos e elogios a essa obra para 
despertar mesmo sua curiosidade e interesse. Vamos descobrir como se faz 
uma tese de acordo com Umberto Eco? Pelo currículo que esse estudioso 
construiu ao longo da vida acadêmica, merece nosso crédito! Boa leitura!

• NUNES, Geandra Batista Lima Nunes Resumo: como elaborar? Lapnex – 
Laboratório de Pesquisa em Neuroquímica Experimental. Disponível em: 
http://leg.ufpi.br/subsiteFiles/ppgcf/arquivos/files/Como%20elaborar%20
um%20resumo%202013_1.pdf. Acesso em: 25 fev. 2019.

Há vários sites com publicações de estudantes sobre como eles solucio-
naram, à sua maneira, os problemas ou as dificuldades de escolher a me-
lhor abordagem para a elaboração de um artigo acadêmico, por exemplo. 
Dentre essas publicações, sugerimos essa que orienta como elaborar um 
resumo acadêmico, já que esse gênero textual está presente em artigos cien-
tíficos e pode ser essencial na seleção de um trabalho para ser apresentado 
em um congresso.

Atividades
1. Com base na reflexão que fizemos sobre como utilizar informações, fatos e 

opiniões de outras pessoas sem desrespeitar a propriedade intelectual, esco-
lha um exemplo de qualquer natureza (pode ser um fato, uma teoria, uma 
afirmação, ou outro item que você julgue relevante) e tente fazer com que esse 
exemplo escolhido por você seja uma reflexão sua, autônoma, própria, que 
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 dialogue com textos já publicados de outros autores. Lembre-se de que a ci-
tação de um raciocínio ou teoria já conhecidos pode conferir credibilidade e 
notabilidade a uma publicação proposta por você. Elabore um parágrafo de 
texto, entre 6 e 10 linhas.

2. O resumo de um trabalho acadêmico, como um artigo científico, é uma parte 
essencial e deve ser elaborado ao final da pesquisa, com muito cuidado, a fim 
de que, de fato, apresente sucintamente o que foi desenvolvido na pesquisa. 
De acordo com o que estudamos, quais são os principais elementos que o 
resumo deve contemplar?

3. Em linhas gerais, o que diferencia um artigo acadêmico de uma monografia?
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Teste seus conhecimentos
1.  Marque a alternativa que completa corretamente a afirmação a seguir. 

Uma das maneiras sugeridas para se fazer uma boa revisão de um tex-
to, antes de publicá-lo, é:

a) contar com a leitura de alguém que não participou do processo.
b) substituir as palavras repetidas por outras mais difíceis.
c) produzir vários questionamentos sem resposta textual.
d) dificultar a leitura para valorizar o que foi produzido.
e) evitar que outras pessoas leiam e opinem.

2. Marque a alternativa que completa corretamente a afirmação a seguir. 

Duas características essenciais para a elaboração de um artigo cientí-
fico são:

a) inserção de exemplos e descrição de método.

b) relato individual e percepção coletiva.

c) definição de objetivos e cuidado com a linguagem.

d) estudo de caso e apresentação oral.

e) pesquisa qualitativa e medida quantitativa.

3. Marque a alternativa que completa corretamente a afirmação a seguir. 

As ferramentas empregadas para detectar plágio são acionadas para 
procurar por:

a) relações entre textos parecidos.

b) problemas de ortografia em relação ao original.

c) elementos pouco relacionados ao tema do texto.

d) excesso de citação direta de outros textos.

e) cópias integrais e paráfrases malfeitas.

Esta seção não é parte  
integrante do livro.

Você pode consultar as respostas das atividades e dos testes ao final deste livro.
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Atividades

Gabarito

1. Aqui não há uma única resposta possível. Esperamos que você seja ca-
paz de fazer indicações das fontes consultadas, com intertextos como 
os que foram referidos na seção 1.1 “A importância da pesquisa no 
mundo acadêmico”. Você deve saber elaborar, se preciso, com as pró-
prias palavras, trechos pesquisados (dando créditos ao autor original), 
evitando o plágio.

2. Esperamos que você perceba a necessidade de que o resumo contenha 
o objetivo definido claramente, a metodologia aplicada na pesquisa, 
as teorias em que o trabalho está amparado e os resultados obtidos. 
Outros elementos podem ser citados, mas em caráter secundário.

3. Além das diferenças de estruturação, que esperamos serem citadas 
por você, é importante que seja identificada a hierarquia de produção 
de ambos: o artigo acadêmico é mais curto, já a monografia é um texto 
de maior fôlego.

Teste seus conhecimentos

1. A

Contar com a leitura de alguém que não participou do processo é a 
ação adequada, pois essa pessoa pode levantar dúvidas sobre a cla-
reza e a condução do texto. Algo que, para quem está envolvido na 
produção desde o princípio, pode parecer simples, para quem lê pela 
primeira vez pode ser confuso. As outras ações descritas nas alterna-
tivas não facilitam a comunicação do conteúdo do texto; ao contrário: 
dificultam-na e não devem ser realizadas.



2. C

Dentre as características imprescindíveis à elaboração de um artigo 
estão a observância da linguagem a ser empregada e a definição do 
objetivo ou dos objetivos para a elaboração do texto.

Os exemplos não são necessários nem imprescindíveis, principalmen-
te quando se elabora um artigo de revisão bibliográfica.

Não há necessidade de relato individual, mas pode haver, como carac-
terística, o relato de pesquisa, que é impessoal.

O artigo é escrito, e não necessariamente culmina em uma apresen-
tação oral.

As pesquisas, em geral, são quantitativas ou qualitativas e não há mis-
tura entre pesquisa e medida.

3. E

Cópias integrais e paráfrases malfeitas são os elementos centrais. São 
esses os elementos buscados pelos farejadores de plágio.

As relações entre textos parecidos podem ser chamadas de intertextua-
lidade e não se configuram como objetos de plágio. É preciso lembrar 
também que há releituras, revisões e recriações, que não desobedecem 
às características autorais do texto. Além disso, conferir a ortografia de 
um texto não é objetivo de farejadores de plágio.

Elementos pouco relacionados ao tema são um problema de conteúdo 
e em nada têm a ver com problemas de plágio.

A quantidade de citações diretas em um texto pode interferir na quali-
dade de conteúdo, mas também não se configura como plágio.




