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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Junho de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Prezado estudante:

É com prazer que apresentamos a você a disciplina Projeto Integrado. Ela 

conta com 4 aulas, onde primamos por trazer um conteúdo de fácil entendi-

mento, mas que certamente irá lhe auxiliar na sua produção acadêmica. Vá-

rios temas compõem essa aula, sendo que todos estão diretamente ligados 

à elaboração de um projeto acadêmico. Dentre as informações aqui apresen-

tadas, trazemos o conceito de Metodologia Científica, os tipos de pesquisas 

a serem realizados, métodos e técnicas para sua concretização, regras para o 

bom pesquisador, a elaboração do projeto em si, assim como os elementos 

que compõe o trabalho acadêmico. Procure ler o conteúdo com atenção, 

revisando sempre que necessário, realizando as atividades e se dedicando ao 

seu aprendizado. Desejamos que você tenha boas aulas! 

Palavra dos Professores-autores
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Apresentação da Disciplina

Esse material tem a finalidade de apresentar-lhe informações sobre a pes-

quisa acadêmica, descrevendo os conceitos referentes  à pesquisa e meto-

dologias de pesquisa, fornecendo uma base conceitual para o entendimento 

sobre a produção no campo acadêmico.

Mostraremos também as principais técnicas que podem ser utilizadas para 

produzir sua pesquisa e consequentemente escrever seu trabalho acadêmi-

co.

Como passo inicial, demonstraremos como elaborar seu projeto, ponto de 

partida para qualquer pesquisa acadêmica. Por fim, serão apresentadas as 

normas de estruturação e escrita do trabalho, baseadas nas normas da Asso-

ciação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, seguida pela grande maioria 

das instituições de ensino, nos seus diversos níveis de pesquisa, técnico, gra-

duação, especialização, mestrado e doutorado.

Esperamos que você aproveite ao máximo os temas abordados nessa disci-

plina, que conta com 4 aulas.  

Um bom trabalho!
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Aula 1. Pesquisa: busca do     
        conhecimento

Objetivos:

• reconhecer o conceito de Metodologia Científica;

• identificar a Pesquisa Científica e os tipos de Pesquisas;

• reconhecer métodos e técnicas;

• identificar as condições pessoais do pesquisador; e

• reconhecer as regras da observação e os tipos de hipótese.

Caro/a estudante 

Para darmos início ao conteúdo proposto por esta disciplina, apresentaremos 

o tema Metodologia Científica e a sua importância para o curso, pois, esse 

é um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento do seu projeto. 

Por isso, dedicamos o primeiro item desta aula especialmente para a reflexão 

sobre esse tema. Posteriormente abordaremos outros assuntos importantes 

para seu estudo e principalmente para o desenvolvimento da pesquisa.  Por-

tanto, vamos lá!

1.1	 Metodologia	científica
A palavra “método” significa caminho, “logia” significa estudo e “ciên-

cia”, saber. Portanto, podemos definir Metodologia Científica como sendo 

a disciplina que “Estuda os Caminhos do Saber”. A partir de então, ensi-

narmos nesta disciplina, os procedimentos ou normas para a realização de 

trabalhos acadêmicos, a fim de ordenar os assuntos pesquisados. 

Você também aprenderá a arte da leitura, da análise e de interpretação de 

textos, para que não se torne um “aluno-copista”, que reproduz em suas 
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pesquisas e trabalhos acadêmicos que os outros disseram, sem nenhuma 

crítica ou apreciação, mas sim, um aluno que analisa, interpreta e participa 

ativamente do seu processo de aprendizagem. 

O homem pré-histórico não conseguia entender os fenômenos da natureza, 

por isso tinha reações de medo. Por vários anos foi assim, e com a passagem 

do tempo e a evolução da humanidade, o homem passou do medo para a 

busca de respostas sobre o mundo em que vivia. Portanto, atualmente vive-

mos a chamada era da informação e do conhecimento. 

Confira a seguir os tipos de conhecimentos existentes:

Filosófico: pretende conhecer a essência de todas as coisas. É racional, ba-

seia-se na especulação em torno do real, tem como objetivo a busca pela 

verdade. Por exemplo, no caso de uma batida de carro, o partidário do co-

nhecimento filosófico iria pensar sobre o que é uma batida de carro, de que 

maneira ela aconteceu, que consequências trouxeram, especialmente, con-

sequências para a vida humana. 

Religioso: Diferente do filosófico, o conhecimento religioso busca explicar 

os fenômenos da realidade a partir da divindade, que pode ser Deus, Alá, 

Buda, etc. Por isso, o religioso lê a “Palavra”, ou seja, a Bíblia, o Evangelho, 

o Alcorão, entre outros. Nesse caso, a batida de carro poderá ser explicada 

como: “Deus quis”, “Alá permitiu porque era melhor pra mim”, e assim por 

diante.

Senso Comum: É conhecido como o conhecimento popular, do dia a dia, 

que usamos o tempo todo. O principal objetivo do senso comum é resolver 

nossos problemas, possibilitar uma vida mais fácil. Assim, a batida de carro 

pode ser explicada pelo descuido: estava distraída, por isso bati o carro. A 

todo o momento, usamos esse tipo de conhecimento, porque estamos sem-

pre precisando resolver problemas. É um conhecimento espontâneo, cons-

truído ao longo da nossa história de vida, a partir das ações e histórias da 

nossa família, amigos, vizinhos. 

Científico: É bem diferente do senso comum. A ciência é a busca pelo co-

nhecimento. Ela busca explicar a realidade através da pesquisa, da investiga-

ção científica, baseada em métodos rigorosos, como observações, questio-

nários, testes, experimentos e entrevistas. O conhecimento científico pode 

ser: contingente (quando as hipóteses trazem resultados por meio da ex-
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perimentação); sistemático (procedimento ordenado forma um sistema en-

cadeado de ideias); verificável (afirmações podem ser comprovadas); falível 

(novas proposições podem mudar as teorias existentes); real (trabalha com o 

real, conforme ocorrência dos fatos).

Após apresentar o significado de metodologia científica, trazemos agora 

para você, uma explicação sobre o termo pesquisa científica. 

1.2	 Pesquisa	científica
É um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo propor-

cionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é necessária 

quando não se tem informação suficiente para responder ao problema, ou 

então quando a informação disponível se encontra em tal estado de desor-

dem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. 

Outro fator para compreendermos um determinado fenômeno cientifica-

mente é o entendimento de que existem abordagens que fundamentam 

uma investigação científica: a abordagem quantitativa e a abordagem 

qualitativa. Confira cada uma delas:

• Quantitativa: caracteriza-se pelo uso de quantidades tanto na coleta 

quanto no tratamento das informações, por meio de técnicas de esta-

tística, desde a mais simples, como percentual, média, desvio-padrão, às 

mais complexas, como coeficiente de correlação, análise de regressão, 

evitando assim, contradições no processo de análise e de interpretação. 

• Qualitativa: a pesquisa tem o ambiente como fonte direta dos dados. 

A utilização deste tipo de abordagem difere da abordagem quantitativa 

pelo fato de não utilizar dados estatísticos como o centro do processo de 

análise de um problema, não tendo, portanto, a prioridade de numerar 

ou medir unidades. 

1.3 Tipos de pesquisas
Entre os pesquisadores, a nomenclatura mais divulgada é a classificação da 

pesquisa segundo seus objetivos, como citado abaixo:

• Pesquisa Exploratória: é a fase preliminar, antes do planejamento for-

mal do trabalho, e tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

O livro de Antônio Carlos Gil, 
Como elaborar projetos 
de pesquisa, da editora 
Atlas é bem interessante 
para complementar seu 
conhecimento.
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com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipó-

tese ou questões para o processo de investigação.

• Pesquisa Descritiva: descreve as principais características de determi-

nada população ou fenômeno, ou, então, o estabelecimento de relações 

entre variáveis. Essa modalidade de pesquisa pode apresentar diversos 

subtipos: pesquisa de opinião, pesquisa de motivação, estudo de caso, 

entre outros.

• Pesquisa Experimental: tem como característica principal a manipu-

lação direta de variáveis relacionadas ao objeto de estudo. Ou seja, são 

criadas situações de controle que interferem na realidade e, com isso, 

pretendem-se explicar as causas e a maneira pela qual o fenômeno é 

produzido. 

1.4 Métodos e técnicas
Talvez um dos primeiros métodos formais de pesquisa tenha sido proposto 

por René Descartes, filósofo, físico e matemático francês, também formado 

em direito, que era conhecido pelo seu nome em latim Renatus Cartesius.

Após décadas, o pensamento de René Descartes ainda é uma das bases da 

pesquisa científica, principalmente na área das ciências exatas. Ele  publi-

cou o Discurso do Método, no qual propõe uma metodologia de pesquisa 

em que parte do princípio de duvidar de tudo e só considerar a existência 

de algo que possa ser provado. Seu método é composto por quatro regras 

básicas:

a) Não aceitar como verdadeira, coisa alguma que não se conheça a evi-

dência como tal, isto é, evitar a precipitação e a prevenção, incluindo ape-

nas aquilo que se apresenta de modo claro e distinto, não existindo dúvida 

alguma.

A busca da verdade pressupõe a dúvida constante; portanto, deve-se evitar 

pré-julgamento, não formulando conclusões a partir de opiniões. Estas opi-

niões devem ser evidenciadas, provadas. A clareza e a distinção é condição 

necessária para se aceitar o que está sendo apresentado.

b) Dividir cada dificuldade a ser examinada, cada problema apresentado, 

em tantas partes quantas forem possíveis, para resolver cada uma sepa-

Apesar de não ser conhecido 
como um grande filósofo, é autor 

da famosa frase: “Penso, logo 
existo”.
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radamente. Isto permite que um problema de grande complexidade seja 

desdobrado em problemas mais simples, facilitando a sua solução. Todo e 

qualquer problema deve ser analisado, isto é, decomposto em tantas partes 

quanto for possível e necessário para sua solução.

c) Estabelecer ordens nos pensamentos, começando pelos assuntos mais 

simples e mais fáceis de serem conhecidos, para, gradativamente, chegar-

mos ao conhecimento dos assuntos mais complexos, e supondo ainda uma 

ordem entre os que não se encaixam ou dependam uns dos outros.

Feita a análise, ou seja, a divisão do problema, colocamos os pensamentos 

em ordem, iniciando pelos problemas mais simples e mais fáceis de serem 

solucionados, até os mais complexos, em um processo de síntese ou agru-

pamento.

d) Fazer, para cada problema, enumerações tão exatas e revisões tão gerais 

quanto possível, para termos certeza de que nada foi esquecido.

Todo trabalho desenvolvido deve ser rigorosamente revisado da forma mais 

ampla possível no sentido de que nada seja omitido.

Esse método parte do princípio que a união ou agrupamento das soluções, 

dadas às partes, soluciona o problema maior ou o todo. Desse modo, ele 

funciona bem na grande maioria dos problemas da área das ciências exa-

tas e em alguns dos problemas das ciências sociais, entretanto, nas ciências 

biológicas não se mostrou totalmente aplicável, nessa área muitas vezes a o 

agrupamento das soluções não representava a solução do todo.

Problemas de extrema complexidade ou variáveis, como se costuma dizer em 

pesquisa, também falham no agrupamento. Temos como exemplo os pro-

blemas na área econômica, ou as pesquisas ligadas ao aquecimento global.

Portanto, existe um método proposto para estudar esses tipos de problemas, 

uma espécie de oposição ao método cartesiano de Descartes, é a chamada 

Teoria do Caos.

Na maioria dos problemas da área acadêmica, que são de nível técnico ou 

de graduação, e mesmo em nível de especialização ou mestrado, o uso do 

método de Descartes é totalmente adequado.

Deste estudo, além do método 
de pesquisa, originou a 
Geometria Analítica e o Sistema 
de Coordenadas, que levou seu 
nome, conhecemos como Plano 
Cartesiano. 
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1.5 Condições pessoais do pesquisador
O pesquisador deve ter em mente que sua ação requer comportamentos e 

a clareza de sua atuação como tal, para que seu desempenho na pesquisa 

seja bem sucedido. Destacamos para você algumas informações essenciais:

A sensibilidade, ou seja, a presteza dos órgãos dos sentidos será importante 

no que se refere à transmissão para a inteligência das características do obje-

to, verificadas na sua totalidade. O pesquisador também deve estar atento a 

todos os detalhes que ao indivíduo comum normalmente passam desperce-

bidos; a curiosidade deve ser uma qualidade inata, pois só dessa forma será 

possível a captação efetiva da realidade. É importante que o pesquisador seja 

sagaz, isto é, tenha a capacidade de captar os fatos significativos que para 

outros não teriam qualquer importância.

Outros elementos fundamentais que podemos destacar:

Sendo a pressa inimiga da perfeição, a paciência deve ser uma qualidade 

no sentido de se evitar conclusões inadequadas em função de observações 

incompletas. O pesquisador deve também refletir sobre os cientistas que 

durante décadas ficaram fechados em seu ambiente de trabalho, tornando-

-se um exemplo de paciência e de perseverança na busca de seus objetivos.

Não é raro o cientista tornar-se cobaia de seu próprio experimento, daí a ne-

cessidade de uma coragem própria de grandes homens. Coragem também 

para enfrentar situações definidas como verdadeiras, mas que carecem de 

verificação e confirmação, uma vez que, ao longo do tempo, as mudanças 

são inevitáveis.

A busca da verdade deve ser uma constante na vida do pesquisador. Não se 

deixar influenciar por interesses, quaisquer que sejam, adotando a impar-
cialidade como bandeira, pois há injunções de toda espécie: política, social, 

entre outras. O pesquisador deve estar atento e, sempre, buscar realizar uma 

boa observação. Confira abaixo, as regras de observação:

1.6 Regras da observação
Quanto à forma de atuação, o pesquisador deve também seguir algumas 

regras de observação. Por exemplo, ele deve utilizar, da forma mais intensa 

possível, os seus órgãos dos sentidos, isto é, vendo, apalpando, cheirando, 

escutando, provando, para que nada passe despercebido e a observação 
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tenha valor científico. A omissão, assim como a interpretação subjetiva dos 

fatos, pode invalidar o resultado final da pesquisa e por isso, o observador 

deve ater-se exclusivamente ao fato.

É muito comum que o pesquisador sofra as influências do contexto em que 

vive – social, político, econômico e científico - não assimilando a realidade 

dos fatos. Não se esqueça, também, que você enquanto pesquisador deve 

buscar uma precisão mediante a quantificação, sempre que possível, dos 

fenômenos, uma vez que a precisão dos dados quantitativos traz maior se-

gurança à conclusão. Dada à complexidade dos fatos, a observação deve ser 

feita seguindo as diversas fases, partindo-se das mais importantes às acessó-
rias. O pesquisador terá que encontrar o ponto central do fato e, partir daí, 

fazer observações sucessivas e metódicas. 

1.7 Tipos de hipótese
O pesquisador deve também trabalhar com as hipóteses. Mas o que seria 

a hipótese em uma pesquisa?  De uma forma mais clara, poderíamos dizer 

que é sinônimo de suposição. Ela é uma afirmação, para que se possa tentar 

responder um problema questionado no tema da pesquisa.  A partir dessas 

duas ações: o problema e a hipótese é que se desenvolve o projeto-trabalho 

de pesquisa e, ao final, o pesquisador poderá saber se a hipótese levantada 

era real ou não. Quanto às hipóteses podemos pontuar da seguinte forma:

•	 A priori: quando obtidas a partir da dedução de uma lei já conhecida.

•	 Posteriori: Quando sugeridas a partir da experiência. São indutivas. 

• Quando existem semelhanças entre um fenômeno a ser explicado e ou-

tro já explicado, pode determinar-se uma hipótese por analogia. Exem-

plo: pela analogia, a partir das leis da queda dos corpos na superfície da 

terra formulada por Galileu, e da lei da revolução dos planetas de Kepler, 

Newton estabeleceu a relação entre a queda da maçã e a queda da Lua 

sobre a Terra.

É importante que o fato a explicar seja real e que não exista ne-
nhuma lei que o explique, isto é, o que já foi provado não pode ser 
admitido como hipótese.
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Uma hipótese é considerada verdadeiramente científica quando satisfaz as 

determinadas condições:

• Não contradizer nenhum fato e nenhuma lei já demonstrada; deve, por-

tanto, ser passível de realização.

• Nenhuma hipótese deve ir além do fato a ser explicado.

• É importante que a hipótese seja passível de verificação a qualquer mo-

mento.

• Na formulação da hipótese é importante a simplicidade e a objetividade 

no sentido de se evitar esforço desnecessário na execução do trabalho.

1.8 Regras da experimentação (Bacon):
O filósofo Francis Bacon, sugeriu algumas regras de experimentação:

Entender a experiência é aumentar pouco a pouco e, tanto quanto possível, 

a intensidade da causa suposta, para ver se a intensidade do fenômeno cres-

ce proporcionalmente, e às vezes pode até mudar bruscamente de natureza. 

Em determinados casos, a quantidade é um elemento essencial da causa. 

Sugere também que, variar a experiência, isto é, aplicar a mesma causa a 

coisas diversas. Outra regra importante é Inverter a experiência, ou seja, apli-

car a causa contrária à causa suposta a fim de ver se é produzido o efeito 

contrário, isso é a contraprova experimental, em que a experiência positiva 

faz seguir a experiência negativa; pode-se ter como contraprova da análise, 

a síntese. Bacon sugere, também, que é possível recorrer aos acasos da ex-

periência. Na impossibilidade de formular-se uma hipótese precisa, deve-se 

recorrer aos acasos da experiência.

Para avaliar metodicamente a relação de causa e efeito, Bacon sugere a uti-

lização de três tabelas (tábuas de Bacon):

• Tabela de presença: registram-se todas as circunstâncias que acompa-

nham a ocorrência do fenômeno no qual  a causa se procura.

• Tabela de graus: onde se anotam os casos em que o fenômeno variou 

de intensidade e todos os antecedentes que com ele variaram.

Na internet, abra um buscador 
(como o Google) e procure mais 

informações sobre Francis 
Bacon.
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• Tabela de ausência: onde se anotam os casos em que o fenômeno não 

acontece, anotando-se os antecedentes presentes e ausentes.

1.9 Indução
A indução é um processo que consiste em generalizar uma relação de ca-

sualidade entre dois fenômenos, ainda que se tenha verificado apenas um 

número de vezes relativamente restrito, e em concluir, da relação causal, a 

lei. Segue abaixo algumas regras para a indução:

• É importante observar que, ao tratar-se da generalização de fatos, a rela-

ção deve ser causal. Ex: O corpo se dilata com o calor.

• Quando se tratar de duas formas, é necessária uma relação de coexistên-
cia necessária.

• É importante que o fenômeno utilizado na relação seja idêntico ao fe-

nômeno observado e que a causa seja tomada no seu sentido total e 
completo.

• A Quantificação pode tornar-se essencial à lei, porque podem ocorrer ge-

neralizações inexatas. Como exemplo, pode-se dizer que o gás carbônico 

mata, mas a verdade é que apenas certa quantidade de gás carbônico 

mata.

1.10  Analogia
A analogia é um raciocínio que se conclui de certas semelhanças observadas, 

e outras ainda não observadas. Conheça os tipos de analogias:

• Dos meios para os fins: quando a partir da semelhança dos meios con-

clui-se a semelhança dos fins.

• Dos efeitos para as causas: quando, a partir da semelhança dos efeitos, 

conclui-se a semelhança das causas.

• Da natureza às qualidades ou leis: quando, a partir da natureza, chegam-

-se às qualidades ou às leis.

O livro “Aprendendo a 
Aprender: uma introdução à 
metodologia científica”, de 
Bastos e Keller (2002, p.87-90), 
editora Vozes, apresenta um 
exemplo muito interessante do 
método de indução.
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1.11  Entrevista
Trata-se de um encontro entre duas ou mais pessoas, com o objetivo de 

obter informações sobre um determinado assunto ou problema. Conheça os 

tipos de entrevistas:

Padronizada ou Estruturada: Nesse tipo o entrevistador segue um roteiro 

com perguntas estabelecidas previamente, de acordo com um formulário. 

Não Estruturada: Nesse tipo a conversa é informal, com perguntas espon-

tâneas. 

Painel: Consiste na repetição das perguntas, num determinado tempo, às 

mesmas pessoas, com o objetivo de estudar a evolução das opiniões em pe-

ríodos curtos. As perguntas devem ser formuladas de maneira diversa, para 

que o entrevistado não distorça as repostas com essas repetições. 

A entrevista, como técnica de coleta de dados, oferece várias vantagens e 

limitações. Veja:

a) Vantagens

• Pode ser adotado em alfabetizados ou analfabetos;

• O entrevistador tem maior flexibilidade para formular as perguntas;

• As informações são precisas, sendo comparadas de imediato no caso de 

alguma discordância.

b) Limitações

• Dificuldade de expressão e comunicação de ambas as partes;

• Possibilidade de o entrevistado ser influenciado pelo entrevistador;

• Omissão de alguns dados importantes, com medo que sua identidade 

seja revelada;

• Ocupa muito tempo e é difícil de ser realizada.
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Resumo
O conteúdo dessa aula buscou apresentar a você o conceito de Metodologia 

Científica, assim como possibilitar a identificação da Pesquisa Científica e os 

tipos pesquisador, terá uma base sobre o trabalho de pesquisas existentes, 

reconhecendo métodos e técnicas, as condições pessoais do pesquisador, as 

regras da observação e os tipos de hipóteses. Munidos dessas informações, 

você, enquanto investigação e os procedimentos para a realização de sua 

pesquisa. 

Atividades de Aprendizagem
1. Classifique as situações seguintes como Senso Comum (SC) ou Conhe-
cimento Científico (CC):

(    ) Para a elaboração de trabalhos acadêmicos, utilizamos as normas defi-

nidas pela ABNT.

(    ) Segundo os ditos populares, não podemos comer uva e melancia ao 

mesmo tempo porque pode causar dor de estômago.

(    ) O leite de soja sem lactose é um alimento com proteína isolada de soja 

e é indicado para quem não pode beber leite de vaca.

(    ) A melhor coisa para quando a criança está agitada é o benzimento; com 

isso, imediatamente, ela se acalma.

(    ) O adoçante dietético é composto de sacarina e ciclamato de sódio e 

utilizado por quem está fazendo regime alimentar.

(    ) Algumas mães usam algumas gotas de leite materno para curar a dor 

de ouvido das crianças.

2. Todo conhecimento científico é verdadeiro e definitivo. Argumente sua 

resposta.
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3. Correlacione as afirmações sobre os tipos de conhecimento com as situa-

ções apresentadas para eles.

a. Senso Comum

b. Científico

c. Filosófico

d. Religioso

(    ) Gelatina diet (sem adição de açúcar), contendo três vitaminas e dois 

sais minerais, é indicada para quem necessita fazer tratamento de ingestão 

controlada de açúcar.

(    ) O homem poderá ser produzido em série, em tubos de ensaio.

(    ) Benzer cura dor de cabeça, mas tem que ser antes do pôr do sol.

(    ) Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar dos pecados.

Nessa primeira aula, a ideia era de lhe apresentar alguns itens importantes 

para a realização do projeto de pesquisa e da pesquisa em si. Informações 

sobre os métodos, a postura do pesquisador, entre outros elementos com-

ponentes da metodologia de pesquisa foram apresentados e espera-se que 

você possa observar por meio deles, como deverá proceder ao realizar seu 

trabalho acadêmico.  Na próxima aula traremos a você o conceito de elabo-

ração de projeto de pesquisa, assim, como a orientação necessária para que 

você comece a desenvolver o seu trabalho.
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Caro(a) estudante;

Quando alguém resolve construir uma casa, primeiro é feito uma planta, 

com um plano de como será a casa, um cronograma de tempo para a cons-

trução, um orçamento que antecipa os gastos necessários para a construção. 

Para o desenvolvimento de uma pesquisa não é muito diferente, devemos 

primeiro fazer um projeto, que é uma sequencia de etapas metodológicas 

estabelecidas pelo pesquisador; essas etapas devem ser adequadas aos pro-

cedimentos da metodologia científica, sendo esse o tema desta aula. Vamos 

lá? Bons estudos!

Durante sua vida acadêmica, você desenvolverá muitas pesquisas e precisará 

elaborar muitos projetos, necessitando, portanto, aplicar os conhecimentos 

adquiridos nesta disciplina.  Ao começar a trabalhar com a pesquisa você 

poderá se questionar: Existe, afinal, um roteiro para elaborarmos um 
projeto de pesquisa? 

Infelizmente não há um esquema fixo para a elaboração do projeto, no en-

tanto, um esquema clássico deve conter os seguintes elementos:

• Assunto

• Tema

• Formulação do problema

• Objetivos

Aula 2. Elaboração de projeto

Objetivo:

• identificar o conceito e os itens referentes a elaboração de Pro-

jetos.
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• Justificativa

• Pesquisa bibliográfica

• Metodologia

• Cronograma

• Orçamento

• Referências

Para auxiliar sua construção no âmbito da pesquisa, apresentaremos agora, 

um roteiro básico de um projeto de pesquisa. Veja:

Primeiramente o pesquisador deverá escolher sobre qual assunto ele pre-

tende tratar, pois isso dará início ao planejamento. A escolha certa é funda-

mental, mas escolher um tema não é uma tarefa simples. 

O assunto de uma pesquisa deve abordar  um tema que necessite de me-

lhores definições, maior precisão, enfim, um tema que exija maior aprofun-

damento.

Imagine um funil, começa grande e termina com 

um bico pequeno. Na pesquisa, o tema é univer-

sal, mas não é possível, principalmente em tra-

balhos acadêmicos, pesquisar algo muito amplo, 

até mesmo pela limitação de tempo que temos. 

Portanto, primeiramente, devemos analisar os 

aspectos diretamente relacionados à questão e, 

em seguida, ir focando, até afunilar o assunto!

       

Na escolha do tema você deverá levar em conta a atualidade e importância, 

seu conhecimento a respeito, sua preferência e capacidade para lidar com o 

assunto, o tempo disponível e necessário e o fator econômico para disponi-

bilizar recursos materiais que serão utilizados na pesquisa.

Não confunda assunto com tema!! Assunto é algo mais genérico, am-
plo e tema é algo específico! Por exemplo: “Educação” é um assunto, 

Figura 1
Fonte: sxc.hu

Gostaria de saber mais sobre 
a escolha do assunto e a 

delimitação do problema? Então 
veja os exemplos propostos 

no livro Manual para 
elaboração de monografias 
e dissertações de Gilberto de 
Andrade Martins, Editora Atlas.
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“A influência na educação dos filhos” é um tema.

O problema a ser pesquisado deve-se apresentar sob a forma de pergun-

tas, onde a pesquisa deverá possibilitar as respostas. Situado o problema 

por meio de perguntas, expõe-se em poucas palavras a importância de se 

pesquisar as respostas a esses questionamentos. 

Após ser definido o problema de pesquisa, cabe aos objetivos esclarecer o 

que realmente pretendemos com a pesquisa. Devem iniciar com verbos no 

infinitivo para chegar à possível solução do problema. São dois os tipos de 

objetivos: geral e específico. 

• Geral: define o que pretendemos alcançar com a execução da pesquisa. 

• Específico: tem função intermediária e instrumental, deve indicar as 

ações que se realizarão para se atingir o objetivo geral. Os objetivos es-

pecíficos traçam passos da pesquisa em todas as suas etapas. 

O roteiro de pesquisa depende do problema a ser pesquisado, do tipo de 

pesquisa, da visão do pesquisador, entre outros fatores. Mesmo havendo di-

ferenças entre as estruturas de projetos, devemos seguir uma estrutura com 

itens fundamentais, conforme a seguir:

• Apresentação: compreende a capa e a folho de rosto, onde se especifi-

ca o tema da pesquisa, limitando-o, conforme características do trabalho 

a ser realizado. No caso de monografias de conclusão de curso, adota-se 

um enfoque mais simples, buscando-se um determinado ângulo de um 

problema amplo para uma realidade mais específica. 

• Título da pesquisa: o título é muito importante, pois corresponde a 

uma síntese (resumo) do trabalho, deve-se considerar sua abrangência, 

seu poder de instigar a curiosidade do leitor e sua importância ao conte-

údo da pesquisa. Deve-se evitar títulos longos e, nesse caso, é aconselhá-

vel dividir em título e subtítulo. Exemplos:

 – Evasão escolar: causas e consequências.

 – Dificuldades na Alfabetização: a importância do contexto socioeco-

nômico.
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• Justificativa: responde o porquê da pesquisa por meio da atualidade do 

tema, sua importância e benefícios. No desenvolvimento da justificati-

va, algumas perguntas poderão auxiliá-lo: o tema é relevante? Por quê? 

Quais os pontos positivos na sua proposta? Que vantagens e benefícios 

sua pesquisa irá proporcionar? 

• Pesquisa bibliográfica visa oferecer o caminho para a elaboração de 

trabalhos acadêmicos e é desenvolvida com base em livros, artigos e 

atualmente materiais disponibilizados pela internet. Por intermédio da 

pesquisa bibliográfica, é possível encontrar o documento que melhor se 

adapte ao tema proposto. 

• Metodologia são os métodos e instrumentos necessários para o desen-

volvimento da pesquisa. A especificação da metodologia, o projeto é a 

que abrange maior número de itens, pois responde, a um só tempo, às 

questões: Como? Com quê? Onde fazer? Quanto? Quando? 

• Cronograma: é um elemento importante, pois sua elaboração é utili-

zada para a concretização da pesquisa, a fim de cumprir com os prazos 

estabelecidos. Observe o exemplo simples e prático de um cronograma 

na figura	2.1 a seguir.

Figura 2.1 - Exemplo de um cronograma
Fonte:autores
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• Orçamento só constará no projeto se a pesquisa for realizada com pa-

trocínio de alguma instituição, caso contrário será de inteira responsabi-

lidade do aluno. O orçamento distribui os gastos entre vários itens, que 

devem ser separados em: material de consumo, despesas com pessoal e 

outros encargos.

• Referências servem de embasamento teórico. Assim, você terá que rela-

cionar as obras que foram utilizadas e citadas na pesquisa bibliográfica, 

seguindo as normas da ABNT. 

A partir dessas informações, você terá a base para começar a cons-
truir o seu projeto de pesquisa, pois todos os itens citados devem 
constar do seu material. É interessante que você busque refletir sobre 
seu tema e como deve desenvolver seu projeto a partir das informa-
ções acima.

Resumo
A aula número dois trouxe os principais elementos para a elaboração de um 

projeto de pesquisa, no qual você deve se atentar a inserção dos itens cita-

dos na composição final do projeto que você irá elaborar. 

Atividades de Aprendizagem
1. Correlacione as afirmações sobre as etapas do projeto de acodo com as 

letras indicadas.

a. Justificativa

b. Problema de pesquisa

c. Objetivos

d. Referências

e. Instrumento

f. Metodologia

g. Cronorama e orçamento

h. Referências bibliográficas
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(   ) Relaciona as obras que foram utilizadas na pesquisa bibliográfica ou na 

revisão da literatura.

(   ) Define o que se pretende alcançar com a execução da pesquisa, utili-

zando verbos no infinitivo que surgiram uma ação específica, para chegar à 

solução do problema.

(   ) É uma dúvida ou interesse em revelar algo; delimita o campo a ser estu-

dado.

(   ) Ressalta a importância da pesquisa e contempla o que ele irá beneficiar, 

quando da sua aplicação.

(   ) Define as etapas da aplicação de um projeto como: tipo de pesquisa, 

instrumentos, coleta de dados, análise e definição dos termos.

(   ) Formado por questionários, entrevistas, formulários, etc, delimitando 

conforme o tipo de pesquisa. 

A elaboração de um bom projeto e sua execução, necessita muito mais do 

que uma boa idéia. Necessita o cumprimento das etapas, a inserção dos  

itens apresentados nessa aula e principalmente que você esteja sempre se 

atualizando e, também, buscando informações para a constituição de seu 

trabalho. Para isso, procure sempre aprimorar sua leitura e cumprir com as 

normas e regras acadêmicas, que serão apresentadas na próxima aula. Boa 

leitura!
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Aula 3. Trabalhos acadêmicos –   
        Redação e técnicas

Objetivos:

• identificar normas da ABNT para citações e referencias biblio-

gráficas nos trabalhos acadêmicos; e

• reconhecer as normas e técnicas de redação acadêmica.

Prezado(a) estudante;

O texto de um trabalho acadêmico deve ser formal, portanto, palavras de 

uso comum para nós como “o melhor”, “na maioria”, “perfeito”, etc. de-

vem ser evitadas. Para lhe situar sobre esse assunto, nessa aula veremos 

algumas normas e regras para a escrita de um bom trabalho acadêmico, 

inclusive as normas da ABNT para citações e referencias bibliográficas.

No trabalho acadêmico, tudo que escrevemos é uma afirmação e 
como tal, deverá ser comprovado, logo, se escrevermos que “a técni-
ca x é a melhor”, teremos que comprovar essa afirmação através de 
estatísticas ou relatórios. Se não pudermos provar, tal afirmação não 
pode ser efetuada.

Ao iniciar um trabalho acadêmico devemos estar atentos que a escrita deve 

ser consciente e precisa e não podemos utilizar frases ou maneirismos de 

uma conversa informal. Por isso lembre-se que seu trabalho é uma pesquisa 
acadêmico-científica e, portanto, deverá ser formal.

Ao escrever o texto tenha cuidado com as repetições, frases e até mesmo 

parágrafos repetidos mesmo que em seções distantes do trabalho, pois não 

causam boa impressão e, se necessário, apresentar novamente a ideia, refor-

mule a frase, utilize de sinônimos, seja criativo.

Evite muitas citações ou referencias direta como: “fulano disse...”, “segun-

do beltrano,...”, “Conforme cicrano...”, etc. Leia, tire suas conclusões, torne 

Sempre utilize verbos passivos 
e em terceira pessoa, a única 
seção que é admitido verbos 
em primeira pessoa é na 
Conclusão, já que o texto da 
mesma é pessoal e exprime a 
opinião do pesquisador.
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“seu” o texto, referencie sua fonte, mas faça sua escrita.

É importante não se esquecer que criar  seu texto a partir das leituras reali-

zadas, não significa copiar o texto, pois, cópia é plágio, é crime previsto em 

lei. Então, monte seu próprio texto, você é capaz.

A revisão da literatura é fundamental para produzir um bom trabalho. Temos 

dois níveis de revisão da literatura:

a) Primeiro Nível: o pesquisador deve procurar informações para seu pró-

prio consumo, ou seja, para aumentar sua clareza sobre o problema, as ques-

tões metodológicas e teóricas envolvidas e sobre a área a ser pesquisada.

b) Segundo Nível: são as informações que irão compor o trabalho, são 

mais específicas e focalizadas.

Quanto maior a eficiência do primeiro nível, melhor será o segundo nível .  A 

revisão da literatura faz parte de um ciclo, portanto, não é apenas num pri-

meiro momento que fazemos, devemos sempre voltar a ela para aperfeiçoá-

-la constantemente, dentro dos limites estabelecidos para o estudo. Veja a 

seguir algumas orientações para a composição do seu trabalho, segundo as 

normas da ABNT:

3.1 Formato
Os trabalhos originais devem ser apresentados através de documentos im-

pressos em papel A4 (21 x 29,7 cm), branco, ocupando somente o anverso 

da folha.

O copo do texto deve ser justificado, fonte do tipo Arial, no tamanho 12 

(doze) e para os títulos 14 (catorze) e notas de rodapé tamanho 10.

3.2 Paginação
Todas as folhas do trabalho devem ser contadas sequencialmente, a partir da 

folha de rosto. A numeração é colocada, a partir da primeira folha da parte 

textual, em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm da 

borda superior. Em caso de mais de um volume a numeração é sequencial.

Havendo apêndices e anexos, as folhas devem ser numeradas de maneira 
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contínua e a paginação deve dar seguimento à do texto principal.

3.3 Margem
Margem esquerda:  3 cm 

Margem direita: 2 cm

Margem inferior: 2 cm

Margem superior: 3 cm

Parágrafo: iniciar a 1,25 cm da margem esquerda.

3.4 Espacejamento
O texto deve ter espaço de 1,5 entrelinhas. Títulos de seções devem ser se-

parados do texto que os precede ou que os sucede por dois espaços duplos.

Usa-se espaço simples nos seguintes casos: citações de mais de três linhas, 

Figura 3.1 - Margens
Fonte: autores
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notas, referências, legendas das ilustrações e tabelas, ficha catalográfica, 

natureza do trabalho, objetivo, nome da instituição a que é submetida e área 

de concentração.

3.5 Capítulo ou seção
Todo trabalho científico possui divisões. A primeira divisão, chamada de Pri-
mária, são os Capítulos (sumário, resumos, introdução, revisão de literatura 

e outros). Cada capítulo poderá ser dividido em seções secundárias; estas 

em terciárias, estas em quaternárias e estas em quinárias. Não é permitida a 

divisão excessiva do texto, devendo apenas ser até a seção quinaria.

Cada seção pode ser dividida em alíneas e estas por sua vez são divididas 

em subalíneas.

Padrões de Letras

 – MAIÚSCULO E NEGRITO: Seção primária

 – MAIÚSCULO E NEGRITO (ou itálico): seção secundária

 – Minúsculo e negrito (ou itálico): seção terciária

 – Minúsculo, normal: seção quaternária.

 – Minúsculo, normal: seção quinária.

Veja alguns exemplos para esclarecer as informações acima:

SUMÁRIO
LISTA DE FIGURAS
LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVISTURAS
RESUMO

ABSTRACT

As seções primárias devem ser centralizadas e não numeradas, em letras 
maiúsculas, negrito e tamanho 12.

1 INTRODUÇÃO
As seções primárias são numeradas e alinhadas à margem esquerda, em 
letras maiúsculas, negrito e tamanho 12.

1.1 SAÚDE GERAL
As seções secundárias são numeradas e alinhadas à margem esquerda 
em letras maiúsculas, negrito e tamanho 12.

1.1.1 Saúde Bucal
As seções terciárias são numeras e alinhadas à margem esquerda, em 
letras minúsculas, negrito e tamanho 12.

1.1.1.1 Prevenção
As seções quaternárias são numeradas e alinhadas à margem esquer-
da, em letras minúsculas, sem negrito, tamanho 12.

1.1.1.1.1 Métodos Preventivos
As seções quinárias são numeradas e alinhadas à margem esquerda, em 
letras minúsculas, sem o negrito e tamanho 12.

São exemplos de métodos preven-
tivos:

a) Químicos;
b) Mecânicos.

As alíneas são finalizadas com ponto e vírgula e a última alínea termina 
em ponto.
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Os métodos mecânicos são:

• Raspagem dental,
• Escovação dentária.

As subalíneas são antecipadas por dois pontos, são finalizadas em 
vírgula e a última subalínea termina em ponto.

3.6 Citações
São descrições de uma informação extraída de uma fonte. As citações po-

dem aparecer no texto ou em notas de rodapé. Elas são expressas indicando-

-se o último sobrenome do autor principal da obra (letra maiúscula ou mi-

núscula), seguido do ano de publicação.

Exemplo: Swerts (2005): citação de inícios de parágrafo

      (SWERTS, 2005): citação para o fim do parágrafo.

As citações bibliográficas podem ser:

• Citação Direta ou Transcrição

Citação direta são transcrições literais retiradas de textos consultados. Nas 

citações diretas deve-se indicar, obrigatoriamente, após o ano de publicação, 

a página da obra consultada. 

Exemplo: Swerts (2005, p.36) ou (SWERTS, 2005, p.36).

As citações diretas podem ser expressas em citações diretas curtas e longas.

a) Citação direta curta

Deve ser inserida no texto entre aspas duplas - se no texto já existir aspas 

substituir por aspas simples – seguidas, entre parênteses, pelo sobrenome do 

autor (em letra maiúscula), parte do título e pela página, do qual foi retirado 

o texto.

Exemplo: “O termo ‘individuais’ aqui, como alhures se observa, deve ter 

sido usado sem sua adjetivação, ‘homogêneos’, por elipse, eis que condu-

ziria à inconstitucionalidade [ ... ].” (ALVIM, O Direito Processual..., p.120-

121). 
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b) Citação direta longa

Aparece em parágrafo separado, recuado a 4 cm da margem esquerda ter-

minando na margem direita, com a mesma fonte, mas em tamanho 10. 

Deve ser digitada em espaço simples, com espaço duplo entre a citação e os 

parágrafos anterior e posterior, sem aspas.

Exemplo:

O Constitucionalismo social paraguaio sofre, sem dúvida, 
alguma influência do Brasileiro, verificando-se algumas 
coincidências, como a restrição à sindicalização e greve 
das Forças Armadas e Policiais expressamente determina-
dos, retendo, também muito da efetividade e concretiza-
ção de seus dispositivos à lei infraconstitucional, inclusive 
a criação de órgãos e autoridades fiscalizadoras dos com-
primentos das normas laborais, o que sem dúvida, é um 
avanço no sentido da dignificação do trabalho, do trabal-
hador, da justiça social e que merece apoio. (JUCÁ, A 
Constitucionalização..., p.96) – a forma de chamada não 
é usada na Faculdade de Direito.

• Citação Indireta:

Citação indireta é a reprodução das ideias do autor pesquisado sem trans-

crevê-la de forma literal.

Exemplo: Whetmore foi quem primeiro sugeriu que a sobrevivência seria 

impossível se não buscassem alimentos dentre um deles, ou seja nos seus 

próprios corpos. (FULLER, 1976).

• Citação de Citação

Só deve ser usada em último caso, quando se esgotarem as possibilidade 

de recuperação do original. É a citação de um documento ao qual se teve 

acesso, mas que se tornou conhecido apenas por citação em outro trabalho. 

Indica-se, primeiramente, o sobrenome do autor original seguido da expres-

são “citado por” ou “apud” e o sobrenome do autor do documento que foi 

realmente consultado. Deve-se tentar consultar a obra original. 

Exemplo: Machado apud Silveira, 1988, p.14

4 cm
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• Citação de Jurisprudência

Para fazer uma citação de uma jurisprudência deve-se indicar ao final da ci-

tação, entre parênteses, o país, estado ou município, corte ou tribunal, tipo 

e número do recurso, relator e a data da revista ou livro de onde foi retirada.

A referência completa deverá constar no final do trabalho numa lista 
a parte de legislação e jurisprudência consultada.

Exemplo: Com efeito, a Constituição Federal de 1988, ao prever em seu 

art. 226, 3º, de que para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a 

união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, não lo-

grou equipará-la, para todos os efeitos, ao casamento. (SÃO PAULO, TJ. Ap. 

544.013-00/11, Relator: Des. Manuel Ramos, 1999).

• Citação de Legislação

Deve-se indicar ao final da citação, entre parênteses, o país, estado ou mu-

nicípio de onde ela se origina seguido do número e especificação da legis-

lação, data de publicação e da data da fonte onde foi retirada. Colocar a 

referência completa na lista de legislação e jurisprudência consultada.

Exemplo: Como ressalta o artigo 4º da Lei Orgânica dos Partidos Políticos: 

“A ação do partido será exercida, dentro de seu programa, em nome dos ci-

dadãos que integram e sem vinculação com a ação de partidos ou governos 

estrangeiros”. (BRASIL, Lei nº 4.740, de 15 de julho de 1965, 1965).

• Citação de Documentos Eletrônicos

A citação de documentos eletrônicos segue os mesmos padrões de citações 

de documentos impressos. Indique o responsável (país, entidades ou autor 

pessoal), seguida pela data (ano), as páginas não são indicadas. E faça a re-

ferência completa nas Referências no final do trabalho.

3.7  Notas de rodapé
São anotações colocadas ao pé da página com a finalidade de esclarecer ou 

complementar o texto, sendo indicadas por números e/ou asteriscos. Exis-

tem dois tipos de notas:
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a) Explicativa

Utilizam-se para a apresentação de comentários, esclarecimentos ou expla-

nações que não se possam incluir no texto. Para isso emprega-se numeração 

com algarismos arábicos, consecutivamente, em toda seção.

Exemplo: Consequentemente vemos que o modelo analógico mistura os 

dois registros: se faz a história repousar sobre a evolução da pulsão, faz-se 

a pulsão repousar sobre uma visão de história que, como toda visão da his-

tória, é mítica1.

No rodapé:        

 
1 Parece, de outro lado, que podemos ter como mais ou menos mítica toda concepção que atribui um 
sentido, isto é, uma direção e um alvo ao tempo em geral, mais particularmente, à história.

b) Bibliográfica

Indicam fontes consultadas, ou remetem a outras partes da obra onde o 

assunto está sendo citado. São feitas por algarismos arábicos, em ordem 

sequencial, para toda seção, e devem conter o sobrenome do autor, data da 

publicação e outros dados necessários à localização da parte citada. Isso não 

desobriga o uso de uma lista de referências no final do trabalho.

Exemplo: [...] mesmo com o pagamento de uma vez e meia por hora extra, 

as empresas ainda assim pagam menos do que pagariam se tivessem de pa-

gar pacotes de benefícios para uma força de trabalho2.

No rodapé:        

 
2 RIFIKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos níveis dos empregos e a redução da 
força global de trabalho. São Paulo: Makron Books, 1995.p.245.

3.8 Referências
Conjunto de elementos que permitem a identificação, no todo ou em parte, 

de documentos impressos ou registrados em diversos tipos de material. 

As referências devem ser digitadas em espaços simples, separadas entre si 

por espaço duplo e alinhadas à esquerda, conforme as normas da ABNT.

Procure em um site de busca na 
internet mais informações sobre 

as normas da ABNT.
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Uma das finalidades das referências é informar a origem das ideias apre-

sentadas no decorrer do trabalho. Nesse sentido, devem-se apresentá-las 

completas, para facilitar a localização dos documentos. Conheça os tipos de 

referencias que podem ser utilizadas:

• Monografias

Inclui livros e/ou folhetos (manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, 

etc.) e trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e outros).

Exemplos:        

MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumi-
dor. 3.ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. (Biblio-
teca de Direito do Consumidor,1).

HOUAISS, Antonio (Ed.) Novo Dicionário Folha Webster’s: inglês/portu-
guês, português/inglês. Co-editor Ismael Cardim. São Paulo: Folha da Man-
hã, 1996. Edição exclusiva para assinantes da Folha de São Paulo.

• Documentos eletrônicos / Digitais

Deve-se obedecer aos padrões indicados para os documentos monográficos, 

acrescidos das informações relativas à descrição física em meio eletrônico.

Quando se tratar de obras consultadas online, também são essenciais 
as informações sobre o endereço eletrônico apresentado entre < >, 
precedido da expressão Disponível em: e a data de acesso ao docu-
mento, precedida da expressão Acesso em:

Exemplos:

KOOGAN, André; HOUAISS, Antônio (Ed.). Enciclopédia e Dicionário digi-
tal 98. Direção geral de André Koogan Breikmam. São Paulo: Delta: Estadão, 
1998. 5CD-ROM.

ALVES, Castro. Navio Negreiro. [S. l.]: Virtual Books, 2000. Disponível 
em: <http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/l_port2/navione-
greiro.htm>. Acesso em: 10 jan. 2002.

• Parte de Monografia

Inclui capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra com autor(es) 

e/ou títulos próprios.
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Exemplos: 

ZAVASCKI, Teori Albino. Medidas Cautelares e Medidas Antecipatórias. In: 
GIORGIS, José Carlos Teixeira (Org.) Inovações do Código de Processo 
Civil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 23-46.

SANTOS, F. R. dos. A Colonização da Terra do Tucujus. In: ______. História 
do Amapá, 1° grau. 2.ed. Macapá: Valcan, 1994. cap. 3. p. 15-24.

• Parte de Monografia em Meio Eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para partes de mono-

grafias, 3.9.3, acrescidas das informações relativas à descrição física do meio 

eletrônico (disquetes, CD-ROM, online, etc.). 

Exemplo: 

POLÍTICA. In: DICIONÁRIO da Língua Portuguesa. Lisboa: Priberam Infor-
mática, 1998. Disponível em: <http://www.priberam.pt/dlDLPO>. Acesso 
em: 8 mar. 1999.

• Periódicos no Todo

É utilizada em listas de referências e catálogos de obras preparados por livrei-

ros, bibliotecas ou editoras.

Exemplo:

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939.

• Partes de Periódico

Inclui volume, fascículo, números especiais e suplementos. 

Exemplo:

DINHEIRO. São Paulo: Ed. Três, n. 148, 28 jun. 2000.
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• Artigo de Periódico

Inclui artigos contidos em periódicos. 

Exemplo: 

FRADERA, Véra Maria Jacob de. A circulação de modelos jurídicos europeus 
na América Latina: um entrave à integração econômica no Cone Sul? Re-
vista dos Tribunais, São Paulo, v.86, n.736, p.20- 39, fev. 1997.

• Artigo de Periódico em Meio Eletrônico

Inclui artigo retirado de periódico constante no meio eletrônico.  

Exemplo: 

RIBEIRO, P. S. G. Adoção à Brasileira: uma análise sócio-jurídica. Dataveni@, 
São Paulo, ano 3, n. 18, ago. 1998. Disponível em: <http://www.datavenia.
inf.br/frame.artig.htm>. Acesso em: 10 set. 1998.

• Artigo de Jornal

Inclui comunicações, editoriais, entrevistas, recensões, reportagens, resenhas 

e outros.

Exemplo: 

NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de São Paulo, São 
Paulo, 28 jun. 1999. Folha Turismo, caderno 8, p. 13.

• Artigo de Jornal em Meio Eletrônico

Inclui comunicações, editoriais, entrevistas, recensões, reportagens, resenhas 

retirados de jornais em meio eletrônico

Exemplo:

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Pena de Morte para o Nascituro. O Estado 
de São Paulo,  São Paulo, 19 set. 1998. Disponível em: <http://www.provi-
dafamilia.org./pena_morte_nascituro.htm>. Acesso em: 28 nov. 1998.
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• Evento como um Todo

Inclui o conjunto dos documentos reunidos num produto final do próprio 

evento (atas, anais, resultados...).

Exemplo:

REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 20., 1997, 
Poços de Caldas. Química: academia, indústria sociedade: livro de resumos. 
São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 1997.

• Evento como um Todo em Meio Eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para evento como um 

todo, acrescidas das informações relativas à descrição em meio eletrônico.

Exemplo:

GRINOVER, Ada Pelegrine. A crise do poder judiciário. In: CONFERÊNCIA 
NACIONAL DA OAB, 23, 1990, Belo Horizonte. Anais... Brasília: OAB - Con-
selho Federal, 1990. p.179-187.

• Trabalho Apresentado em Evento em Meio Eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para trabalhos apre-

sentados em evento, acrescidos das informações relativas à descrição em 

meio eletrônico.

Exemplos:

GUNCHO, M. R. A Educação à distância e a Biblioteca Universitária. In: SEMI-
NÁRIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 10., 1998. Fortaleza. Anais... For-
taleza: Tec. Treina, 1998. 1 CD ROM.

SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os Limites Pedagógicos do Paradigma da Qual-
idade Total na Educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 
UFPe, 4., 1996, Recife. Anais eletrônicos... Disponível em: <http://www.
propesq.ufpe. br/anais/anais/educ/ce04.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997.

• Constituições, Códigos, Coletâneas de Leis e Decretos.

As referências devem obedecer aos padrões indicados como nos exemplos:
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BRASIL. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa Brasil 
de 05 de outubro de 1988. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1993. 204p.

BRASIL. Código de Processo Civil. 2.ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1997. 1065p.

• Leis, Decretos e Portarias.

Também há uma regra específica para a utilização de tais documentos. 

Exemplos:

BRASIL. Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Altera o Capítulo V do Tí-
tulo II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativa à Segurança e Medicina 
do Trabalho. In: BRASIL. Segurança e medicina do trabalho. 25.ed. São 
Paulo: Atlas, 1994. 455p. p. 9-18.

BRASIL. Decreto n. 3.159, de 1º de setembro de 1999. Altera dispositivo do 
Decreto de 21 de agosto de 1957, que cria o Conselho interministerial do 
Açúcar e do Álcool-CIMA e dá outras providências. Lex, São Paulo, v.63, p. 
5208, set. 1999.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução n.1552, de 20 de agosto de 
1999. Estabelece normas da CCIH para a prescrição de antibióticos nas uni-
dades hospitalares. Lex, São Paulo, v. 63, p.5260-5261, set. 1999.

• Legislação em Meio Eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para legislações em 

suporte papel, acrescidas das informações relativas à descrição em meio ele-

trônico.

Exemplos: 

BRASIL. Medida Provisória nº 2.230, de 8 de setembro de 2001. Disponível 
em <http://www.planalto.gov.br > Acesso em 22/07/2003.

• Jurisprudência

Compreende súmulas, enunciados, acórdãos, sentenças e demais decisões 

judiciais.
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Exemplos:

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Demonstrado que o acidente ocorreu em 
razão de um buraco existente na via pública e provado o nexo causal com a 
incapacidade da vítima tem a Municipalidade o dever de pagar pensão, que, 
à falta de prova de ganhos superiores, deve ficar limitada a 1 salário mínimo. 
Apelação cível 230.997-1/5. Municipalidade de Guarujá e Neuza Alves de 
Menezes. Relator: Desembargador Antônio Villen. 18 de outubro de 1995. 
Revista dos  Tribunais, São Paulo, v.85, n.723, p. 676-678, jan. 1996.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Ap. 157.318.4/7, da 3ª Câmara Cível. Apel-
ante: Ministério Público. Apelada: M.P.R. Relator: Des. Carlos Roberto Gon-
çalves. São Paulo, 19 de setembro de 2000. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, v. 90, n. 785, p. 226-227, mar. 2001.

• Jurisprudência em Meio Eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para jurisprudências 

em suporte papel acrescidas das informações relativas à descrição em meio 

eletrônico.

Exemplos: 

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação cível nº 70004670071, 
da 2ª Câmara Cível. Apelante: L.C.S. Apelado: A. L.R. de M. Relator: Dr. Ney 
Wiedemann Neto. Porto Alegre, 20 de novembro de 2002. Disponível em: 
<http://www.tj.rs.gov.br> Acesso em: 11 dez. 2002.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 126.046-MG. Re-
curso especial. Tráfico de drogas. Competência por conexão. Denúncia sem 
inquérito. Citação por edital. Carta precatória. Oitiva de testemunha. Intima-
ção da defesa. Juntada de documento na audiência. Excesso na fixação da 
pena. Recorrente: Antônio Baptista. Recorrido: Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais. Relator: Ministro Anselmo Santiago. Brasília, DF, 2 de junho 
de 1998. Disponível em: <http://www.stj.gov.br> Acesso em: 10/12/2002.

3.9 Transcrição dos Elementos
É importante salientar a transcrição de elementos que compõe as obras con-

sultadas. Veja algumas dicas:

• Autor 

Indicam-(se) o (os) autor(es), de modo geral pelo último sobrenome, em le-

tras maiúsculas, seguido do(s) prenome(s) e outros sobrenomes. Os nomes 
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devem ser separados por ponto e vírgula, seguido de espaço.

Quando existirem mais de três autores, indica-se o primeiro seguido da ex-

pressão et al.

Quando a indicação de responsabilidade de obra for em conjunto a entrada 

deve ser feita pelo nome do responsável seguida da abreviação, no singular, 

do tipo de participação (organizador, editor, coordenador etc.).

Outros tipos de responsabilidade (tradutor, revisor, ilustrador entre outros) 

podem ser acrescentados após o título conforme aparecem no documento.

As obras de responsabilidade de entidade (órgãos governamentais, empre-

sas, associações, congressos, seminários etc.) têm entrada, de modo geral, 

pelo seu próprio nome.

Em caso de autoria desconhecida, a entrada é feita pelo título.

• Título

O título e o subtítulo (se for usado) devem ser reproduzidos tal como figuram 

no documento, separados por dois pontos.

Quando não existir título, deve-se atribuir uma palavra ou frase que identifi-

que o conteúdo do documento entre colchetes.

• Edição

Quando houver uma indicação de edição, esta deve ser transcrita, utilizan-

do-se abreviaturas dos numerais ordinais e da palavra edição, ambas na for-

ma adotada na língua do documento (5th, 2.ed.). Indicam-se os acréscimos 

de forma abreviada.

• Local

O nome do local (cidade) da publicação deve ser indicado tal como figura no 

documento. Quando houver mais de um local para uma só editora, indica-se 

o primeiro ou o mais destacado.

Quando a cidade não aparece no documento, mas pode ser identificada, 
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indica-se entre colchetes. Não sendo possível determinar o local, utiliza-se a 

expressão sine loco, abreviada, entre colchetes [S.l.]

• Editora

O nome da editora deve ser indicado tal como figura no documento, abre-

viando-se os prenomes e suprimindo-se as palavras que designarem a natu-

reza jurídica ou comercial, desde que sejam dispensáveis para a identificação.

Quando houver duas editoras, indicam-se ambas, com seus respectivos lo-

cais. Se as editoras forem três ou mais, indica-se a primeira ou a que estiver 

em destaque. Quando o local e o editor não puderem ser identificados na 

publicação, utilizam-se ambas as expressões, abreviadas e entre colchetes 

[S.l.: s.n.]

Quando a editora é a mesma instituição ou pessoa responsável pela autoria 

e já tiver sido mencionada, não é indicada.

• Data

A data da publicação é indicada em algarismos arábicos. Por ser um elemen-

to essencial para a referência, sempre deve ser indicada uma data, seja da 

publicação, distribuição, impressão, apresentação de um trabalho ou outra.

Se nenhuma data puder ser determinada, registra-se uma data aproximada 

entre colchetes: [1969?] - data provável; [1973] - data certa não indicada no 

item; [ca. 1960] - data aproximada.

Nas referências de vários volumes de um documento, produzidos em um 

período, indicam-se as datas mais antiga e mais recente da publicação sepa-

rada por hífen.

Os meses devem ser indicados de forma abreviada, no idioma original da 

publicação. Se a publicação indicar, em lugar dos meses, as estações do ano 

ou as divisões do ano em trimestres, semestre, entre outros, transcrevem-se 

os primeiros tais como figuram no documento e abreviam-se os últimos.

Resumo
Nessa aula o assunto abordado foi o trabalho acadêmico : redação e técnicas, 

onde sugerimos o estudo das  normas usadas para a composição do traba-
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lho. Vale a pena aprofundar na questão buscando leituras complementares, 

observando outros trabalhos acadêmicos e averiguando a sua organização. 

A partir da compreensão do que é o trabalho acadêmico você já reconhece 

as normas para redação e técnicas de um trabalho que você poderá de-

senvolver academicamente. Agora, apresentaremos à a você a estrutura do 

trabalho. Boa aula!
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Aula 4. Estrutura do trabalho

Objetivos:

• Identificar a estrutura do trabalho acadêmico; e

• reconhecer o conteúdo das partes do trabalho acadêmico.

Caro/a estudante

Parabéns por chegar até a última aula da disciplina. Esta última aula, tem 

a finalidade de orientar você sobre a estrutura que seu trabalho acadêmico 

deverá adotar, qual conteúdo que cada parte deverá conter e determinar as 

normas de formatação necessárias. Estas normas têm como base a ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), citado nas aulas anteriores, onde 

solicitamos a você que buscasse mais informações sobre a mesma. Então, 

bons estudos!

4.1 Estrutura do trabalho acadêmico
O trabalho acadêmico deve conter uma estrutura bem montada. Observe 

abaixo essa organização, a qual apresenta similaridades das instituições de 

ensino, possuindo pouca variação entre suas partes.

Pré-texto

• Capa (obrigatório)

• Folha de Rosto (obrigatório)

• Errata (opcional)

• Dedicatória (opcional)
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• Agradecimentos (opcional)

• Epígrafe (opcional)

• Resumo em português (obrigatório)

• Resumo na língua estrangeira - Abstract (obrigatório)

• Listas de Figuras (opcional)

• Lista de Tabelas e Quadros (opcional)

• Lista de Abreviaturas (opcional)

• Sumário (obrigatório)

Texto

• Introdução 

• Desenvolvimento do trabalho

 – Revisão da Literatura

 – Proposição

 – Método

 – Resultados

 – Discussão       

 

• Conclusão 

Pós-texto

• Referências (obrigatório)

• Glossário (opcional)

• Apêndice (opcional)

• Anexos (opcional)
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Observe que a figura a seguir resume a forma de apresentação de um traba-

lho acadêmico, a exemplo da Monografia de conclusão de curso.

4.2. Conteúdo das partes
O seu trabalho acadêmico é composto por várias partes não é mesmo? E 

essa parte contém conteúdos bem específicos como apresentados acima. 

Agora vamos detalhar para que você tenha maior compreensão do conteú-

do das partes:

•  Pré-texto

Contém as partes que antecedem o trabalho em si. É a abertura e possui os 

elementos de identificação do trabalho e seu autor.

Capa (obrigatório)

Deve conter os elementos identificadores da obra na seguinte ordem:

a) Instituição de ensino que o autor está vinculado;

b) Nome do autor;

c) Título principal do trabalho e subtítulo (se houver);

d) Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado;

Figura 4.1  - Estrutura do Trabalho
Fonte: autores
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e) Ano da entrega.

Utilizar o tipo de fonte Arial, e obedecer ao exemplo mostrado na	Figura	4.2. 

Os parágrafos são centralizados.

Não deve se colocar ponto final nos parágrafos!

Folha de Rosto (obrigatório)

Deve conter os elementos identificadores da obra na seguinte ordem:

a) Nome do autor;

b) Título principal do trabalho e subtítulo (se houver);

Figura 4.2 - Capa do Trabalho
Fonte: autores
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c) Natureza, objetivo, nome da instituição a que é submetido (devem estar 

alinhados do meio da página para a margem direita);

d) Orientador e co-orientador (se houver);

e) Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado;

f) Ano da entrega.

Utilizar o tipo de fonte Arial, e obedecer ao exemplo mostrado na Figura 4.3.

Errata (opcional)

É uma lista que contém as páginas e linhas onde ocorreram os erros, segui-

das de suas correções. Geralmente apresenta-se em papel avulso acrescido 

ao trabalho depois de pronto. Deve ser inserida após a folha de rosto e o 

Figura 4.3 - Folha de Rosto
Fonte: autores
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texto deve estar disposto da seguinte maneira:

Página Linha Onde se lê Leia-se

12 5 gerenet gerente

Dedicatória (opcional) 

Página onde o autor coloca sua homenagem para outras pessoas ou dedica 

o trabalho para alguém. Está página não recebe título. Faça um texto peque-

no, esta seção não deve ser longa.

Agradecimentos (opcional) 

Com o título de “AGRADECIMENTOS”, centralizado, nessa página se colo-

ca as pessoas ou instituições, que de alguma maneira contribuíram para a 

elaboração do trabalho. Devem ser mencionados auxílios financeiros para a 

execução da pesquisa e bolsa de estudo recebida para a realização do curso. 

Citação (opcional)

Citação de frase com indicação de autoria. Podem também constar epígrafes 

nas folhas de abertura das seções primárias. Esta página não possui título.

Resumo na língua portuguesa (obrigatório) 

O resumo deve apresentar os pontos relevantes do trabalho, uma breve des-

crição do problema estudado e das soluções encontradas. O resumo deve 

dar uma visão clara do conteúdo e das conclusões do trabalho. Deve ser 

redigido pelo próprio autor de forma objetiva e concisa, na terceira pessoa 

do singular, com verbo na voz ativa.

Ao final do resumo devem ser colocadas as palavras-chave utilizadas para 

facilitar as pesquisas futuras do trabalho. Ela indica a área de pesquisa, cien-

tífica ou profissional, onde o trabalho contribuiu e deve ser no mínimo três e 

no máximo cinco sendo colocadas logo após a indicação “Palavras-chave:”.

Exemplo:

Palavras-chave: Tecnologia da Informação. Gestão de Projetos. Controle de 

Projetos.  

Um bom resumo deve ter 
entre 150 e 500 palavras. Com 

redação corrente de frases curtas 
e consistentes, a primeira frase 
deve focar o tema principal do 

trabalho. Não devem conter 
tabelas, fórmulas e figuras, 

referências a outros autores não 
descritos no texto principal.
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Resumo na língua estrangeira (obrigatório)

Consiste na versão do resumo em idioma de divulgação internacional, nor-

malmente inglês.

Listas de Ilustrações (opcional)

Essa lista contém a relação de todas as figuras utilizadas no texto, com sua 

legenda (a mesma utilizada na figura dentro do texto) e a indicação de pági-

na mostrando sua localização. As figuras recebem uma numeração sequen-

cial por capítulo ou global.

Lista de Tabelas e Quadros (opcional): 

Essa lista contém a relação das tabelas e quadros utilizados no texto, com 

sua legenda (a mesma utilizada no quadro ou na tabela dentro do texto) e a 

indicação de página mostrando sua localização. As tabelas e quadros rece-

bem numeração sequencial por capítulo ou global.

Lista de Abreviaturas (opcional): 

Essa lista contém as abreviaturas e símbolos utilizados ao longo do texto com 

seu respectivo significado. Deve ser ordenada alfabeticamente. 

Sumário (obrigatório): 

Enumera as divisões, seções e outras partes de uma publicação. Deve ser 

localizado como último elemento pré-textual. Quando houver mais de um 

volume, deve ser incluído em todos os volumes. A palavra “sumário” deve 

ser centralizada. A subordinação dos itens no sumário deve ter a mesma 

apresentação usada no texto. Os elementos pré-textuais não constam do su-

mário e os indicativos das seções ficam alinhados à esquerda e deve constar 

o número da primeira página.

•  Texto

O texto mostra o conteúdo do documento cuja redação exige domínio do 

assunto, para sistematização utiliza-se numeração progressiva.

A organização é determinada pela natureza do trabalho e tem geralmente a 
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seguinte divisão: introdução, corpo do trabalho (objetivos, revisão de litera-

tura, metodologia) e conclusões. Veja o detalhe de cada uma delas:

a) Introdução 

A introdução do texto, deve constar a delimitação do assunto tratado, bem 

como os objetivos da pesquisa. Tem por finalidade fornecer ao leitor os an-

tecedentes que justificam o trabalho, assim como enfocar o assunto a ser 

abordado. Concernente a isso, ela pode incluir informações sobre a natureza 

e importância do problema, sua relação com outros estudos sobre o mesmo 

assunto, suas limitações e objetivos.

Essa seção deve representar a essência do pensamento do autor em relação 

ao assunto que pretende estudar. Deve ser abrangente sem ser longa. É um 

discurso de abertura em que o pesquisador oferece ao leitor uma síntese dos 

conceitos do referencial teórico; expressa sua própria opinião, opondo-a ou 

não, com a literatura; estabelece as razões de ser de seu trabalho resumindo 

apropriadamente começo, meio e fim de sua proposta de estudo.

b) Desenvolvimento do trabalho

Parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e pormenoriza-

da do assunto. Divide-se em seções e subseções, que variam em função do 

tema e da abordagem do método. Portanto, a organização do texto será 

determinada pela natureza do trabalho monográfico e respeitará a tradição 

da área em que o mesmo se insere.

Em projetos nos quais se relata pesquisa de laboratório ou de campo condu-

zida pelo autor, o Desenvolvimento dos trabalhos apresentará nessa ordem 

as seguintes partes do texto: Revisão da Literatura; Proposição; Método; Re-

sultados; Discussão.

Em trabalhos que não relatam pesquisa de campo ou de laboratório condu-

zida pelo autor, a Proposição precederá a Revisão de Literatura. Também não 

se justifica uma seção Resultados, porque em trabalhos dessa natureza não 

existe coleta de dados e respectivo tratamento estatístico.

c) Revisão de Literatura

Deve constar trabalhos preexistentes, que servirão de subsídio às intenções 
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de pesquisa do autor. Pode constituir um corpo único ou ser subdividido, 

caso o assunto a ser tratado assim o exija. A ordem cronológica dos fatos 

deve ser obedecida, permitindo uma visão histórica do desenvolvimento do 

conhecimento do tema.

Devem ser incluídas citações de autores segundo as normas da ABNT. 
Todos os autores citados deverão ser referenciados ao final do traba-
lho, na seção “Referências”.

d) Proposição

Destina-se a assentar as intenções do autor em relação ao assunto. Deve ex-

pressar coerência recíproca entre o título e as seções de Revisão da Literatura 

e o Método.

e) Método

Destina-se a expor os meios dos quais o autor se valeu para a execução do 

trabalho. Pode ser redigida em corpo único ou dividida em subseções.

As subseções mais comuns são: tipos de pesquisa, área de realização, popu-

lação e amostra, instrumento(s), procedimento de coleta de dados, procedi-

mento de análise de dados.

f) Resultados

Nessa seção o autor expõe os resultados obtidos em sua pesquisa, os quais 

poderão estar expressos em quadros, gráficos, tabelas, fotografias ou outros 

meios que demonstrem o que o trabalho permitiu verificar. Os dados expres-

sos não devem ser repetidos em mais de um tipo de ilustração.

g) Discussão

A discussão constitui uma seção com maior liberdade. Nessa fase o autor, 

ao tempo que justifica os meios que usou para a obtenção dos resultados, 

pode contrastar esses com os constantes da literatura pertinente. A liberda-

de dessa seção se expressa na possibilidade de constarem deduções capazes 

de conduzir o leitor naturalmente às conclusões. Na discussão dos resultados 

o autor poderá:
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• Estabelecer relações entre causas e efeitos;

• Apontar as generalizações e os princípios básicos, que tenham compro-

vações nas observações experimentais;

• Esclarecer as exceções, modificações e contradições das hipóteses, teo-

rias e princípios diretamente relacionados com o trabalho realizado;

• Indicar as aplicações teóricas ou práticas dos resultados obtidos, bem 

como, suas limitações;

• Elaborar, quando possível, uma teoria para explicar certas observações ou 

resultados obtidos;

• Sugerir, quando for o caso, novas pesquisas, tendo em vista a experiência 

adquirida no desenvolvimento do trabalho e visando a sua complemen-

tação.

Conclusão ou Conclusões

Parte final do texto, a seção Conclusão ou Conclusões constitui o epílogo 

do corpo do trabalho. Deve ter por base o texto e expressar com lógica e 

simplicidade o que foi alcançado com a pesquisa.

É fundamental que se entenda que não deve existir nessa seção espaço para 

conclusões subentendidas no texto, deve constar apenas os fatos definitiva-

mente demonstrados ou claramente deduzidos e seguramente embasados 

pelo conjunto do trabalho.

•  Pós-texto

Confira os elementos pós-texto que complementam o trabalho:

a) Referências (obrigatório)

É uma lista composta por um conjunto de indicações que permite a identi-

ficação de documentos impressos ou registrados em diversos tipos de ma-

terial, no todo ou em parte. Em hipótese alguma devem figurar nessa lista 

documentos que não tenham sido citados no texto. 
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As referências são arroladas em lista própria, numa ordem alfabética de so-

brenome de autor e título. Em casos especiais pode também ser ordenada 

por assunto.

Nesta seção o título “Referências” deve ser centralizado e sem indicativo 

numérico. Não usar o termo “Bibliografia” nem referências bibliográficas.

b) Glossário (opcional)

Relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obs-

curo, utilizadas no texto, acompanhadas das respectivas definições.

c) Apêndice (opcional)

Elemento opcional, que consiste em texto ou documento elaborado pelo 
autor, a fim de complementar sua argumentação, mas cuja introdução no 

texto poderia constituir prolongamento desnecessário.

Constitui suplemento, onde suportes não essenciais à compreensão do texto 

podem opcionalmente ser inseridos. O uso de Apêndice é objeto de opção 

representando comum acordo entre Orientador e Orientado, visando, na 

maioria das vezes, a maior segurança na defesa do trabalho.

Exemplificando: em um tratamento estatístico utilizado em uma pesquisa, 

constarão da seção de Resultados as tabelas ou quadros conclusivos.

Outras tabelas ou quadros, representativos dos dados originais obtidos 

quando da coleta de dados, poderão constar do Apêndice, de sorte que se o 

leitor quiser aferir os resultados, terá elementos para assim proceder.

Os apêndices são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão 

e pelos respectivos títulos. Exemplo:

APÊNDICE A – Avaliação das categorias de resposta nas doze sessões de 

treino

APÊNDICE B – Subcategorias de resposta classificadas por sujeito
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- Anexos (opcional)

Consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de 

fundamentação, comprovação e ilustração.

A identificação dos anexos no texto deve ser feita por letras maiúsculas con-

secutivas, travessão e pelos respectivos títulos. 

Exemplo:

ANEXO A – Indicadores regionais de desenvolvimento no período 1990-

2000.

ANEXO B – Legislação sobre conservação ambiental

Essa estrutura é a base para a confecção de, praticamente, todo trabalho 

de pesquisa, onde podemos encontrar pequenas variações em função de 

características de cada instituição de ensino ou centro de pesquisa. Pode-se  

utilizar em monografias, dissertações e teses, ou em projetos específicos de 

pesquisa.

Porém toda pesquisa além de um trabalho bem estruturado depende muito 

de um bom projeto inicial, pois é ele que vai lançar as bases que irão induzir 

o pesquisador em sua procura, em sua busca, e desta busca que se origina 

o trabalho.

Resumo
Essa aula trouxe a definição da estrutura do trabalho acadêmico, detalhan-

do todas as suas partes, com o intuito de lhe proporcionar a compreensão 

do ‘corpo’ do trabalho de pesquisa acadêmica como um todo, lembrando 

que algumas das normas podem ser diferentes, variando de instituição para 

instituição. 

Caro/a estudante

Ao chegar ao fim desta aula, você conclui mais uma etapa do seu apren-

dizado, que se deu na disciplina Projeto integrado. Aqui, a compreensão 

do conteúdo de um trabalho acadêmico é apresentado de modo que você 
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possa desenvolver sua pesquisa de forma ordenada, não deixando para trás 

nenhum item necessário para o seu projeto. Parabéns! Desejamos que você 

continue a caminhada!
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Palavras Finais

Caro(a) estudante;

Parabéns por concluir a disciplina. Para nós foi um prazer elaborar este con-

teúdo que é de suma importância para todas as pessoas que estão na vida 

acadêmica e que terão que elaborar um projeto de cunho científico. Isso 

inclui você que optou realizar esta disciplina. Ao ler atenciosamente o conte-

údo você poderá fazer uma análise de livros, teses e monografias, que tiver 

acesso e observar como as normas estão sendo aplicadas. Isso serve também 

de exercício para que você posteriormente se dedique a realização de um 

trabalho acadêmico e de pesquisa adequado e consistente. Parabéns! Até a 

próxima! 
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