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I-PASSOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS ESCRITOS. 

 

• Capa 

• Sumário 

• Introdução/Justificativa 

• Objetivos 

• Método de pesquisa 

• Desenvolvimento 

• Conclusão 

• Referências Bibliográficas 

 

 

1-O QUE É JUSTIFICATIVA DE UM TRABALHO? 

Trata-se de destacar a relevância e o porquê tal pesquisa deve ser deixar claras as 

razões do que será abordado no trabalho, pode-se responder  questões como: 

“Quais motivos justificam meu trabalho?”; “Que contribuições para a compreensão,  

ou solução para o problema trará a realização de tal pesquisa?”. 

 

 

2-E OS OBJETIVOS? 

 

    Devem ser amplos, claros, e serão semelhantes ao nome do seu trabalho. Para 

construí-los você deve pensar em algumas questões: 

 

-Com qual finalidade você está fazendo esse estudo? 

-O objetivo  deve descrever de modo claro e sucinto uma meta a ser atingida? 

-objetivo  pode ser uma proposta que solucione um problema crítico, que você 

deseja resolver. 

-Os objetivos iniciam-se com verbos no  infinitivo. 

 

 

3-METODOLOGIA.  

 

Métodos significa organização, e logos, estudo sistemático, pesquisa, investigação; 



ou seja, metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a serem percorridos, 

para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer 

ciência(Fonseca,2002). Metodologia, significa o estudo dos caminhos, dos 

instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa .  A metodologia se interessa pela 

validade do caminho escolhido para se chegar ao fim proposto pela pesquisa; 

portanto, não deve ser confundida com o conteúdo (teoria). 

 

4- CONTEÚDO 

 

Após a seleção das informações, chegou a hora de redigir o trabalho. Nesta etapa, 

o estudante já deve ter tido contato suficiente com o assunto para poder apresentá-

lo em uma sequência lógica.  

Agora é necessário: 

 

Etapa1-Organização : 

 

É preciso entender o que está sendo pedido e organizar o que está sendo 

procurado. 

Fazer uma lista inicial do que o trabalho pode conter torna mais eficaz e produtiva a 

busca. É NECESSÁRIO listar quais questionamentos podem ser feitos sobre o 

assunto em questão e o que ele gostaria de descobrir a respeito deste tema. 

 

Etapa 2- Coleta de dados: 

 

Este é o momento de recolher as informações. Nesta hora, vale o "copiar e colar", 

pois trata-se de selecionar o material que servirá para compor o trabalho. Só é 

preciso não esquecer de anotar a referência de onde os trechos e as informações 

foram retirados, pois isso será necessário depois. "Outra questão importante é 

sempre pesquisar em mais de uma fonte, para poder obter informações mais 

abrangentes sobre o mesmo assunto e até mesmo opiniões divergentes, para que o 

aluno perceba os diversos olhares possíveis da questão, afirma  Patrícia Smith 

Cavalcante, professora dos cursos de graduação e pós-graduação do Centro de 

UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). 

Para uma coleta de dados de qualidade é importante: 

-Localizar fontes confiáveis. o ideal é buscar informações em sites de institutos, 

grupos de pesquisa, universidades, revistas, jornais, blogs de pesquisadores ou 

profissionais especializados no tema, e, claro, nas versões digitalizadas de 

enciclopédias e livros. 

 

Etapa 3-Produzir dados: 

 

Sempre que for viável, os estudantes devem  produzir informações para a pesquisa. 

"Às vezes, é possível incluir dados retirados da realidade do próprio aluno ou de seu 

entorno", diz Patrícia.   

Durante a produção  do texto é importante: 

 



a-Preservar a autoria: 

na hora de escrever, é preciso deixar de lado o "copiar e colar". devemos escolher 

uma ordem lógica para elencar as informações e produzir as frases que as 

apresentem para o leitor. 

 

b-Fazer citações: 

Se você realmente gostou de uma ideia ou mesmo de uma frase de determinado 

autor, não há problema algum em incluí-la no trabalho. Basta, para isso, ele fazer 

uma "citação". Na citação direta, você copia exatamente a frase, coloca-a entre 

aspas e indica o nome do autor. Na citação indireta, ele pode fazer uma menção ao 

que o autor pensa ou defende. 

 

 

5-CONCLUSÃO 

"A conclusão não é um resumo do trabalho. É o espaço para o aluno dizer, com suas 

próprias palavras, o que ele aprendeu com aquele trabalho e porque aquele 

conteúdo é importante para ele", ressalta Eliane Lourdes da Silva Moro, doutora em 

Educação e professora do Curso de Biblioteconomia da URGS (Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul). 

 

Sugestão: deixe conclusão, capa, sumário e referências por último. 

 

 

 

6-REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Finalmente, teremos que  listar os locais de onde retirou as informações contidas 

no trabalho. Veja o que deve conter, idealmente, cada uma das referências: 

 

-Livros - autor, título, local de edição, editora e o ano.  

- Jornal - título da reportagem, autor (nome do jornalista, se houver esta 

identificação), nome do jornal, a data da publicação, número da página.  

- Vídeo - título, quem participa e indicar que se trata de um vídeo  

- Internet - título do texto, nome do autor (se houver), link e data de acesso 

 

 

 

7-SUMÁRIO: 

 

 o Sumário traz, de forma ordenada, o que contém o trabalho e em quais páginas se 

encontra cada conteúdo. Por exemplo: Introdução - página 3. "Sumário é diferente 

de Índice. O Índice é a listagem dos assuntos abordados no trabalho, em ordem 

alfabética”. 

 

 

 



8-CAPA: 

A Capa pode conter ou não uma ilustração, mas é ideal que traga: nome da escola, 

o titulo do trabalho, nome do aluno, nome do professor, ano e turma. 

 

II-CIRTÉRIOS  PARA A APRESENTAÇÃO  DE TRABALHOS ORAIS: 

Na apresentação de trabalhos para a turma , professores em uma mesa redonda ou 

debates os alunos devem ficar atentos aos seguintes critérios: 

 

 1)Clareza na apresentação.  

2)Coerência nas argumentações.  

3)Uso equilibrado do tempo  

4)Participação de todos os autores na apresentação trabalho  

5)Material de apoio para a apresentação oral (slide/filmes, brindes). 
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