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 Entender o propósito da escrita acadêmica

 Entenda como criar autoridade em seu trabalho
através de pensamento crítico, pesquisa e 
referências.

 Entenda como estruturar sua escrita

 Fique atento ao seu estilo de escrita.



 Crítica ao invés de descritiva

 Objetiva ao invés de subjetiva

 Formal ao invés de informal



 Em suma, escrita acadêmica é sobre expressar uma 
opinião bem-informada e com autoridade de forma 
objetiva e concisa.

 Isso requer:
◦ Análise crítica e pesquisa;

◦ Planejamento e estrutura;

◦ Escrita clara e objetiva.



Dica #1

SAIBA O QUE ESTÁ 
ARGUMENTANDO!



 Defender um argumento requer pensamento crítico sobre
que você sabe e como você sabe disso.
◦ Ex. “A construção civil atualmente está em ascenção”. A referência é 

atual e tem credibilidade? Você concorda com ela? Você arriscará a 
credibilidade do seu trabalho com essa afirmativa? 

 Escrever e aprender na universidade requer que você
questione a autoridade do conhecimento e as suas próprias
opiniões. 

 Evolua: de descrever o que é sabido para analisar e 
sintetizar conhecimento.

 Pensamento crítico é atitude e prática.



 Escrita acadêmica
◦ é baseada em criação colaborativa de 

conhecimento.

◦ Requer leitura e pesquisa;

◦ Requer o uso de ideias de outras pessoas para 
desenvolver o seu próprio argumento. 



Não

‘Eu acho que mídia social é mais importante do que 
propagandas impressas’

Mas

‘Enquanto a pesquisa de Singh (2005) sugere que 
propaganda impressa permanece o modo mais 
eficaz de promoção, Cook (2011) argumenta que 
propaganda através de mídias sociais é mais 
efetiva porque… Essa diferença pode ser devida 
ao intervalo entre as pesquisas.



 Por que referenciar?

◦ Reconhecer conhecimento
criado por outros

◦ Inclui você dentro da 
comunidade acadêmica

◦ Cria autoridade em seu
trabalho



 Use evidências apropriadas e significativas

 Apenas copie uma frase se você não consegue
explicá-la melhor. (a não ser que se trate de detalhes
específicos)

 A sua referência deve deslizar entre os parágrafos e 
frases – cuidado com a ‘citação flutuante’

 Tente não usar referências onde não é preciso – pense
criticamente sobre quando utilizar.



Dica #2
Não deixe que as 

referências falem tudo o 
que você tem para 

dizer!



 Estrutura Macro

 Estrutura dos parágrafos

 Estrutura das frases



 Qualquer trabalho requer:

Introdução (5-10%)

Corpo (80-90%)

Conclusão (5-10%)

Supondo 1.500 palavras:

150

1,200

150



Contexto

Prévia

Posição
da Tese

Prenda o leitor e 

diga a ele o que ele

precisa saber

Diga ao leitor

sobre o que você

vai escrever

Diga sobre o 

que você

estará

argumentando



Argumento

Revisão

Consequências

Repita o que 

você 

argumentou

Sumarize o que 

você discutiu

Pense além dos 

limites do 

trabalho



 Escreva a questão principal e sua posição

 Use tópicos para esclarecer a defesa da sua posição

 Inclua pontos  de vista opositores

 Adicione respostas para estes pontos de vista

 Una as seções principais estabelecendo conexões entre 
as ideias.



 Exemplo:
◦ Questão principal: Uso do concreto leve na região sudeste. 

Não é econômicamente viável.
◦ Posições a favor:

 Concreto leve tem resistência menor

 Agregado leve industrial consome mais energia em sua fabricação

 Região possui pedreiras em abundância

 Uso pouco difundido

◦ Posições contra:
 Concreto leve tem menor peso próprio – logo menor solicitação

◦ Resposta: o material incorre em menor solicitação, mas o 
custo é maior para o mesmo nível de resistência



 Exemplo:
◦ Na atual conjuntura, considera-se o uso do concreto leve com função 

estrutural economicamente inviável na região sudeste. Em 
comparação com o concreto tradicional de densidade normal, o 
concreto leve apresenta resistência à compressão reduzida. Além 
disso, o agregado leve consome mais energia em sua fabricação do 
que o agregado tradicional, cujas jazidas ocorrem em abundância na 
região. Por fim, o uso pouco difundido deste material pode 
acarretar em custos mais altos de obtenção e necessidade de mão-
de-obra experiente. O concreto leve apresenta uma vantagem 
estrutural – tem menor peso próprio, logo, incorre em menor 
solicitação; entretanto, seu custo de produção é maior para a 
mesma classe de resistência à compressão.

→ O mesmo princípio para 
parágrafos, seções…



Dica #3

PLANEJE SEUS 
PARÁGRAFOS



Estrutura de um Parágrafo

A
E
E

Afirmação (Assunto do Parágrafo)

Explicação

Evidência

Não existem parágrafos
de uma frase só!



 Tópicos são úteis para estruturar suas ideias e 
parágrafos

 Devem incluir:
◦ O que você quer falar: o assunto

◦ Sobre o que você quer falar nesse assunto: o ponto principal

 Busque fazer um tópico ↔ um parágrafo



Frase de abertura: “Crime infantil é causado por dois
fatores: desemprego e famílias desestruturadas.”

 Qual é a ideia principal desse parágrafo?
◦ Abordar as causas do crime infantil

 O que seguiria essa frase?
◦ Evidências, na forma de referências, e explicação sobre as 

causas mencionadas.



Dica #4

SIMPLIFIQUE SUAS 
FRASES!



Níveis de estrutura de uma frase

Coloque o sujeito e o verbo cedo na frase. Isso se 
chama “escrita ativa”.

Exemplo:
Para que os resultados sejam alcançados e o progresso
seja feito em relação a tomada de controle das 
situações ainda é crucialmente importante para os
médicos que se sintam confiantes em suas próprias
habilidades. 



Médicos devem possuir confiança em suas
habilidades de forma a tomar o controle de 
situações.

• Use verbos significantes e varie sua escrita
• ‘Possuir’ ao invés de ‘ter’
• ‘Alcançar’ ao invés de ‘conseguir’ 
• ‘Gerar’ ao invés de ‘criar’

Níveis de estrutura de uma frase



Dica #5
Crie links entre 

suas ideias!



Afirmativa/Assunto

Explicação e Raciocínio

Exemplos/Provas

Avaliação e Transição





Aquecimento
global…

Além disso

Porém

Dirija o seu leitor



Adicionando x Desenvolvendo

‘Igualmente…’
‘Outro estudo que…’
‘Outro exemplo de…’

x

‘Essa evidência sugere…’
‘Estes exemplos indicam…’
‘Similarmente…’
‘Apesar deste estudo ser…’



Aquecimento
Global é…

Reciprocamente,…

Além disso,…

Ainda,…

Em suma…



Dica #6
“ESCRITA ACADÊMICA

DEVE SER
REBUSCADA”
É MENTIRA!!!



O que faz a escrita confusa?

Uma frase, excessiva e talvez abertamente 
complexificada, túrgida de linguagem incomum, 
recebe o semblante de academicamente redigida; não
obstante, ela pode, de fato, estar prejudicada em sua
capacidade inerente de comunicar sua acepção
àqueles que a percorrem.

O que significa:
Uma frase complexa pode parecer acadêmica, mas na
realidade confundirá seus leitores.

The road to hell is paved with adverbs. - Stephen 

King



O que faz a escrita confusa?

Isso significa que a escrita acadêmica deve ser 
simples? Considere este parágrafo:

As interações entre as crianças foram observadas. As 
crianças pareciam se dar bem. As crianças foram 
mandadas escolher um brinquedo entre outros 
brinquedos e não brigaram por certos brinquedos. Os 
brinquedos eram de certa forma similares, então isso 
pode ter sido um fator.  As crianças também estavam 
dispostas a compartilhar os brinquedos.



Lembre-se…

Vá direto ao ponto.



 Substitua frases informais:
◦ ‘se dar bem’
◦ ‘dar um jeito’

 Evite deixar as suas emoções transparecerem na escrita.

 Não faça ‘grandes afirmações’
◦ É um fato que…
◦ A natureza humana é…
◦ Todos sabem que…

 Pense nos estilos de escrita dos jornais de alta qualificação 
– essa frase seria apropriada?



 Não use clichés, gírias ou linguagem coloquial

 Evite a segunda e a terceira pessoas: “você” e “nós”

 Formate decentemente!



 Adote um tom objetivo

Não

‘George W. Bush não gostava de negros’

Mas

‘As políticas econômicas do presidente Bush 
produziram uma série de desvantagens para as classes mais 

desfavorecidas, em particular para os negros’



Dica #7

ESCREVA COMO SE 
VOCÊ PAGASSE R$0,10 

POR CADA PALAVRA



 Assegure-se que suas frases não estejam muito
longas ou muito complexas.

 Não use palavras rebuscadas só por usar:
◦ Ao invés de ‘Prescrutar’

◦ Use ‘Vasculhar’

 Se você pode remover uma palavra, remova-a!



 Todas essas frases podem ser reduzidas:

◦ Neste momento da atualidade -> Atualmente

◦ Há 10 anos atrás -> Há 10 anos

◦ Devido ao fato que -> Devido a

◦ Nesta questão em particular -> Nesta questão

◦ Destaca-se a importância de abordar-> Cabe mencionar



 Não deixe a forma que você se 
expressa interferir no que você 
quer dizer

 Sempre separe um tempo para 
editar

 Ao final, tente olhar para o seu 
trabalho como se fosse um leitor 
desinformado. Você consegue 
compreender todo o sentido?
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 Escrita acadêmica se trata de tomar uma posição e 
defendê-la com razão e evidências.

 Adicione autoridade aos seus argumentos através
de pesquisa e referências. 

 Use tom formal e estilo apropriados.

 Estruture suas frases, parágrafos e seções

 Escreva de forma CLARA, SIMPLES e COESA


