
A REDAÇÃO  

DA 

MONOGRAFIA 

Profª Engª M.Sc. Ana Lúcia de Oliveira 

Daré 



  1. INTRODUÇÃO 

• Para iniciar a redação é preciso que 

todas as etapas anteriores  estejam 

cumpridas. 

 

• Porém, se o cronograma exigir, é 

melhor iniciar a redação ainda que 

alguns detalhes estejam faltando. 

  Chegado o momento, não se deve 

postergar o  inicio da redação.     



2. A LINGUAGEM USADA NO TEXTO 

  

•  O texto do trabalho científico se 

destina à leitura do universo 

acadêmico e não para todos. 

 

•  Na redação do trabalho científico 

vale-se do linguajar técnico da área 

específica de investigação.  



 2. A LINGUAGEM USADA NO TEXTO 

• Há a exigência de apresentar  

  proposições controláveis em termos 

de rigor lingüístico e que permita à 

comunidade acadêmica entender a 

comunicação.  

 

• A característica fundamental do 

texto da monografia é a linguagem 

técnica.  



 2. A LINGUAGEM USADA NO TEXTO 

• É claro que um trabalho não poderá 

ser escrito somente com termos 

técnicos: há uma mescla com a 

linguagem natural. 

 

• No emprego dos termos técnicos, é 

necessário muito cuidado para que seu 

uso seja preciso: sem ambigüidades    

e com clareza.        



 2. A LINGUAGEM USADA NO TEXTO 

• É preciso muita atenção para evitar  

  inexatidões no emprego dos vocábulos:  

  sempre que se fizer necessário recorra 

às explicações adicionais, nos rodapés, 

por exemplo. 

 

• No emprego do termo técnico, seu 

sentido deve ser rigoroso.   



 2. A LINGUAGEM USADA NO TEXTO 

• Ao se utilizar de  um termo técnico que  

comporte mais de um sentido, deve ser 

especificado em que sentido se está 

empregando. 

 

•Cuidado com o uso de frases que não 

sejam passíveis de comprovação. Por 

exemplo “todos entendem que..” 

“ninguém concorda ..”  



3. EU OU NÓS 

• O texto da comunicação científica 

deve se revestir de um caráter de 

formalidade e  impessoalidade. 

 

•Deve-se evitar a utilização da 

primeira pessoa quer do singular 

quer do plural.     



•Deve-se utilizar uma forma que  torne 

o texto impessoal: “conclui-se que”... 

“verificar-se-á”... ”pode-se afirmar”... 

 

• O uso do “eu” é admitido como último 

recurso em casos esporádicos. 

3. EU OU NÓS 



4. INTRODUÇÃO 

• O texto científico é escrito para os 

outros e não para o próprio autor. 

 

• Na introdução coloca-se uma visão 

panorâmica do trabalho em si. 

Apresenta-se o tema desenvolvido. 



• Coloca-se dúvidas e problemas  na     

 investigação ou dificuldades na  

escolha do tema.   

 

• Explicita-se acerca do método 

utilizado na pesquisa, organização do 

material e redação. 

4. INTRODUÇÃO 



4. INTRODUÇÃO 

• Para a introdução não se deve 

preencher mais que duas ou três 

páginas.Escrever de forma sucinta. 

 

• Não se discute nenhum assunto na 

introdução. Não se faz citações de 

autores no texto e  nem rodapés.   



4. NTRODUÇÃO 

• Como na introdução se coloca uma 

visão de conjunto de todo o trabalho, 

apresentando-o, será a última parte a 

ser escrita.      

 

• O item da introdução  vem numerado.  

• É o primeiro capítulo.  



 5. O desenvolvimento: 
problematização como hipótese de trabalho 

• Para o desenvolvimento da redação do 

trabalho, recomenda-se ir 

problematizando os assuntos que 

serão redigidos. 

 

• Selecione os tópicos mais importantes 

e coloque em forma de problema para 

se perceber as alternativas possíveis.   



5. O desenvolvimento: 
problematização como hipótese de trabalho 

• Na problematização, levanta-se 

questões que deverão ser investigadas 

e resolvidas durante o trabalho de 

pesquisa e elaboração do texto. 

 

• A problematização bem feita e 

solucionada revela a qualidade do 

pesquisador e de seu trabalho. 



5. O desenvolvimento: 
problematização como hipótese de trabalho 

•Os diverso aspetos da problematização 

poderão constar do texto da monografia 

 

• A problematização poderá ser 

elaborada de forma descritiva (ex: p. 76 e 80)  

ou interrogativa ( ex: p. 79).  



 6. POR ONDE COMEÇAR 

•  O esqueleto será o seu guia. 

 

•  Comece a escrever pela parte ou      

 capítulo do trabalho que sentir-se     

 mais preparado.  

 

•  Ao final, releia o trabalho inteiro para        

 se certificar de que a seqüência está     

 adequada. Se necessário, altere o    

 esqueleto.   



  7. A FORMA LÓGICA DO TEXTO 

• O esqueleto, bem elaborado, indicará        

  a seqüência adequada ao 

desenvolvimento do trabalho. 

 

• Altere o esqueleto se for necessário: 

atenção para a lógica e seqüência 

cronológica dos assuntos.     



 7. A FORMA LÓGICA DO TEXTO 

• A redação deve constituir um conjunto 

homogêneo de proposições e 

argumentos. 

 

• Deve ficar claro os caminhos 

percorridos e elucidados os objetivos 

propostos.     



 7. A FORMA LÓGICA DO TEXTO 

• Na apresentação de provas para a 

elucidação do problema levantado, os 

elementos das provas serão 

colocados no corpo do texto. 

 

• Documentos que contenham as 

provas poderão ser anexados ao 

trabalho.   



  7. A FORMA LÓGICA DO TEXTO 

• Para se estruturar o texto de acordo 

com o rigor científico, as partes 

deverão ser apresentadas em ordem 

cronológica:  

   = o tema 

   = os problemas 

   = as hipóteses 

   = os argumentos com as provas 

   =comprovação ou (não)das hipóteses   



8. UTILIZAÇÃO DAS FICHAS   

• Antes de iniciar a redação é 

importante dar uma passada de olhos 

nos relatórios, para se ter uma visão 

de conjunto dos assuntos e destaques 

feitos nas anotações. 

 

• Organize-se para não se perder em 

meio às anotações .   



9. AS CITAÇÕES 

• Os elementos anotados nas fichas 

servirão para se fazer as citações  

tanto literais quanto de paráfrases. 

 

• Toda citação será acompanhada da 

indicação da fonte. Sua ausência 

viola os direitos autorais e a 

honestidade acadêmica.                                                                                                                                       



 9. AS CITAÇÕES 

• As citações também servem para 

indicar ao leitor a localização  do 

trecho copiado ou parafraseado, no 

texto utilizado. 

 

• Deve-se citar (dar crédito) tanto as 

cópias literais quanto as paráfrases.  



 9. CITAÇÕES LITERAIS 

• Devem ser copiadas ao pé da letra, 

incluindo eventuais erros que possam 

existir no original. 

 

• Quando ocorrer algum erro, este deve 

ser seguido pela expressão “sic” 

(assim mesmo) entre parênteses. 

  Também deve ser usado para 

decisões judiciais e normas jurídicas. 

• (ex. p.86)       



10. PARÁFRASES  

• Como produzir uma boa paráfrase:  

 

=ler com atenção mais de uma vez o      

texto até compreende-lo; 

 

=a partir do texto, escreva com suas 

palavras o pensamento do autor; 

 

=confira para ter certeza que está 

diferente. 



 PARÁFRASES 

• Quanto às notas, as referências  

  deverão ser ponderadas pelo 

pesquisador.  

  Às vezes, já numa primeira citação 

será necessária a citação da fonte 

original. Noutras, o redator deverá 

perceber qual o momento exato para 

fazer a referência.  

  Por exemplo, para comentários gerais 

basta apenas uma citação.  



CITAÇÕES DE NORMAS JURÍDICAS 

          E DECISÔES JUDICIAIS  

• Podem ser feitas de forma literal ou 

por paráfrase.  

 

•Se forem apresentadas de forma 

literal, pode vir precedida pela 

expressão in verbis.      



 CITAÇÕES DE NORMAS JURÍDICAS 

          E DECISÔES JUDICIAIS  

 

• Quando as normas citadas forem 

muito conhecidas, basta mencionar o 

título. (por ex. constituição federal)    

 

 

• Para as demais normas cita-se o 

número e a data de promulgação.  



 CITAÇÃO DO ÓBVIO 

• O aluno deverá estar atento para usar 

a citação somente para opiniões 

relevantes dos autores lidos.  

 

• Idéias aceitas e inquestionáveis no 

meio acadêmico não devem ser 

objeto de citação. 

 

• Cuidado com citações extraídas de 

manuais!      



CITAÇÃO INDIRETA: USO DO APUD    

• Ocorre quando o pesquisador cita uma 

  idéia já citada por alguma autor. 

 

• Deve-se evitar tal tipo de citação.  

   Dê preferência para citações diretas. 

Utilize-a somente no caso de não 

conseguir acessar a fonte original. 



                                    CITAÇÃO INDIRETA: USO DO APUD 

• Se um  texto for citado de forma literal  e 

extrapolar a parte que estiver entre aspas, 

estas serão substituídas pelas aspas 

simples. 

 

• Como colocar o apud no final da citação:  

(NUNES, 2002, p. 25 apud  

HENRIQUES, 1999, p. 235).   



CITAÇÃO  EM LÍNGUA ESTRANGEIRA   

• Quando ocorrer, o mais adequado é 

citar a tradução no corpo  do texto e o 

original  no rodapé  para não prejudicar 

o andamento da leitura.  

 

• È  importante mencionar que a 

tradução é livre. 

 

• O texto em língua estrangeira também 

pode ser parafraseado.    



CITAÇÃO:TERMOS E BROCARDOS LATINOS   

• Aqueles de uso comum na 

argumentação jurídica, não precisam 

de tradução. 

 

• No caso de um texto citado em latim, 

segue-se a orientação anterior. 

    



    QUANTIDADE ADEQUADA DE CITAÇÕES 

• Não há regras nesse sentido. 

Dependerá do tipo de trabalho, sua 

extensão e a quantidade de fontes 

disponíveis.  

 

• Depende do bom senso do estudante. 

A boa técnica de pesquisa indica que 

se deve mescla-las com os próprios 

argumentos.  



 QUANTIDADE ADEQUADA DE CITAÇÕES 

• Deverá haver um equilíbrio entre 

citações e a contribuição pessoal no 

texto. 

 

• Portanto, não devem ser raras nem 

em excesso em um trabalho que se 

quer científico. Use o bom senso! 

 

• Salvo exceções, as citações não 

devem ser longas.   



 A TOMADA DE POSIÇÃO 

• Por se tratar de um trabalho de 

cunho pessoal, essa característica 

deve aparecer no texto. 

 

• Mesmo se tratando de monografia 

sobre posições de vários autores, é 

necessário que o pesquisador 

coloque claramente o que pensa 

sobre o tema desenvolvido. 

     



 AS NOTAS DE RODAPÉ 

• A nota de rodapé deve ser colocada ao 

pé da página e  não, 

equivocadamente, no final do capítulo 

ou da monografia como às vezes se 

pode encontrar.  

 

• A nota aparece  de forma seqüencial a 

partir  da numeração colocada no 

ponto da remissão no texto.    



FUNÇÕES DAS NOTAS DE RODAPÉ  

• Da função básica de retirar do texto 

principal  informações secundárias e 

que poderiam truncar a sua leitura, 

decorrem outras funções como: 

 



 FUNÇÕES DAS NOTAS DE RODAPÉ  

 

1. Serve para referir obras que 

reforçam a argumentação ou 

apresente posição contrária: 

ver...,cf....., etc. 



 FUNÇÕES DAS NOTAS DE RODAPÉ  

 

2. Serve para fazer remissões internas ao 

texto que se escreve. (supra, infra...) 

 

3. As notas servem para se fazer algum 

tipo de comentário complementar que, 

embora seja importante, prejudicaria a 

clareza e seqüência do texto.   



 FUNÇÕES DAS NOTAS DE RODAPÉ  

 

4. Pode ser usada também para ampliar 

o conteúdo ou reforçar afirmações 

feitas. 

 

5. Serve para apresentar o texto original 

da língua estrangeira citada no corpo 

do texto, ou o contrário, colocar a sua 

tradução.   



Tamanho das notas de rodapé 

• É comum encontrar-se notas de 

rodapé ocupando grande espaço na 

página e, às vezes, extrapolando 

para a outra. 

 

• Se a função da nota é tirar do texto 

aquilo que atrapalha a leitura, notas 

longas demais acabam por tirar a 

atenção da seqüência da leitura.    



Tamanho das notas de rodapé 

• Se uma nota for longa demais, é sinal 

de que é importante e, então deveria 

estar no texto principal. Ou se for 

muito longa , então seria indicado 

colocar no apêndice ou anexo..  

 

• Certamente que a colocação de uma 

ou outra nota um pouco mais longa 

pode ser justificada.    



A quantidade de notas 

• Também aqui vale a aplicação do 

bom senso.Ou seja, o senso de 

equilíbrio. 

 

• Assim como o tamanho longo, a 

quantidade em demasia atrapalha a 

leitura do texto.      



• Se  as notas ocorrerem em número 

  excessivo,é melhor procurar uma  

  alternativa para reduzi-las.  

 

• Enfim, é o tipo de trabalho ou 

pesquisa realizada que determinará  

  a quantidade adequada de notas.  

A QUANTIDADE DE NOTAS 



 NOTAS RELATIVAS À JURISPRUDÊNCIA 

• No caso da jurisprudência, deve-se 

colocar todos os dados bibliográficos 

como: tribunal, turma, câmara, grupo 

regular ou especial que julgou, etc, 

nome do relator, resultados dos votos, 

data do julgamento, número e tipo do 

recurso, data da publicação da decisão 

e outros que apareçam.(pois não são 

citados na referência bibliográfica)    



 NOTAS RELATIVAS À JURISPRUDÊNCIA 

• Na citação a partir de revistas, pode-se 

mencionar apenas a sigla através da 

qual é conhecida, seguida do número 

da publicação e do número da página 

na qual a decisão citada inicia. 

 

•  A menção da referência deverá estar 

entre parênteses após a citação.    



 COMO NUMERAR AS NOTAS 

• A numeração das notas de rodapé se 

faz seqüencialmente a partir da 1ª até 

encerrar o trabalho ou por capítulo 

 

• Atenção para a necessidade de 

digitar cada capítulo em arquivo 

separado. Caso contrário, as notas se 

sucederão automaticamente em todo 

o trabalho.    



A TÉCNICA AUTOR-DATA 

 Definições. NBR 10520 

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as 

seguintes definições; 

  

citação: Menção de uma informação 

extraída de outra fonte. 

 

 citação de citação: Citação direta ou 

indireta de um texto em que não se teve 

acesso ao original. 



A TÉCNICA AUTOR-DATA 

 citação direta: Transcrição textual de parte da 

obra do autor consultado. 

  

citação indireta: Texto baseado na obra do autor 

consultado. 

  

notas de referência: Notas que indicam fontes 

consultadas ou remetem a outras partes da 

obra onde o assunto foi abordado.    

 



A TÉCNICA AUTOR-DATA 

1. Nas citações, as chamadas pelo 

sobrenome do autor, pela instituição 

responsável ou título incluído na 

sentença devem ser em letras 

maiúsculas e minúsculas e, quando 

estiverem entre parênteses, devem 

ser em letras maiúsculas.    



A TÉCNICA AUTOR-DATA 

 
  Exemplos:  

-...conforme classificação proposta por 

Authier-Reiriz (1982, p. 84). 

 

- “...não é uma psicanálise da filosofia” 

(DERRIDA,1967, p. 293).  

 

- “...votou a lei que sancionou” (ASSIS, 

1994, v.3, p.587). 



 A TÉCNICA AUTOR-DATA 

 
 2. As citações diretas de até três linhas 

devem estar entre aspas duplas: 

 

    Exemplo:  

 

    - Barbur (1971, p. 35) descreve: “O 

estudo da morfologia...”.   



 A TÉCNICA AUTOR-DATA 

 

“Não se mova, faça de conta que 

está morta.”(CLARAC; BONNIN, 

1985, p. 72). 



 A TÉCNICA AUTOR-DATA 

 3. As citações diretas com mais de três linhas, 

devem ser destacadas com recuo de 4 cm 

da margem esquerda, com letra menor que 

do texto utilizado sem as aspas. 

 

Exemplo:      A teleconferência  permite ao indivíduo     

                           participar de um encontro nacional ou    

                           regional sem necessidade de deixar seu  

                           lugar de origem. Tipos comuns de   

                           teleconferência incluem o uso da televisão,     

                           telefone e computador. (NICHOLS, 1993, p.                  

                           181). 



 Quando se tratar de dados obtidos por informação  

verbal (palestras, debates, comunicações etc.), indicar,  

entre parênteses, a expressão informação verbal,  

mencionando-se os dados disponíveis, em nota de 

 rodapé.  Exemplo: No texto: 

 

O novo medicamento estará disponível até o final  

deste semestre (informação verbal)1. 

 

No rodapé da pagina:  

1 Notícia fornecida por John A. Smith no  

Congresso Internacional de Engenharia Genética, 

 em Londres, em outubro de 2001. 

 

A técnica autor-data  



 Para enfatizar trechos da citação, deve-se 

 destacá-los indicando esta alteração com  

a expressão grifo nosso entre parênteses,  

após a chamada da citação, ou grifo do autor,  

caso o destaque já faça parte da obra 

consultada. 

A técnica autor-data  



Exemplo: “[...] para que não tenha lugar 

 a produção de degenerados, quer physicos  

quer moraes, misérias, verdadeiras ameaças à  

sociedade.” (SOUTO, 1916, p. 46, grifo nosso). 

  
“[...] b) desejo de criar uma literatura independente,  

diversa, de vez que, aparecendo o classicismo como  

manifestação de passado colonial [...]” 

 (CANDIDO, 1993, v. 2, p. 12, grifo do autor). 

A técnica autor-data  



• Deve ser uma síntese do trabalho. 

 

•Relatará se os objetivos foram alcançados 

 plenamente ou não. 

 

•Nela não se desenvolve nenhum tipo de 

 tema novo. Não há citações. 

 

• Terá, no máximo, cinco páginas.  

 

CONCLUSÃO 



OBRIGADA ! 

Profª Engª M.Sc. Ana Lúcia de Oliveira 

Daré 


