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PREFÁCIO 
 

 

A tarefa de escrever um prefácio é uma honra para 

quem a recebe e ao mesmo tempo requer muita 

responsabilidade. Fico muito grata por esta tarefa ter me sido 

confiada por um companheiro de luta pelo qual tenho 

profunda admiração, tanto como intelectual, quanto como 

militante. Jean Menezes se coloca como tarefa não apenas 

uma profunda crítica ao modo de produção capitalista e as 

iniquidades a ela inerentes, por meio da construção de uma 

teoria voltada aos interesses da classe trabalhadora, como se 

empenha cotidianamente em estimular o desenvolvimento da 

consciência crítica dos estudantes. A coerência teórica e 

metodológica do autor o mantém incólume ao academicismo 

e proselitismo, tão em voga nos nossos tempos. Sua 

dedicação extrapola os limites dos currículos e das salas de 

aula, sendo muito comum vê-lo oferecer diversos cursos 

livres no decorrer do ano. Este livro conjuga o domínio 

teórico-metodológico do pesquisador experiente com os 

anos de dedicação ao magistério superior do autor. 

O livro dividido em três capítulos, possui linguagem 

clara e acessível aos alunos da graduação e, ao mesmo 

tempo, trata das principais questões que envolvem o trabalho 

acadêmico, sendo adequado também para os alunos de pós-

graduação. Nele estão elencados o que deve ser observado 

para a elaboração de um bom projeto de pesquisa e do 

trabalho de conclusão de curso (monografia, dissertação ou 

tese). Entretanto, o diferencial da obra, que já se encontra na 
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quarta edição, é a perspectiva crítica adotada pelo autor em 

relação a forma de produção do conhecimento na atualidade 

e, principalmente, a quem o livro é destinado: os 

trabalhadores-alunos. 

A maioria dos manuais de metodologia apresenta o 

conhecimento de forma pretensamente neutra e objetiva, 

fazendo parecer que o trabalho acadêmico se resume a 

dominar regras e normas. Neles especialistas apresentam a 

metodologia dissociada da teoria, do contexto histórico, 

político e social. Deste modo, os estudantes sentem 

dificuldades em conceber que teoria e método são 

indissociáveis, cometendo muitos equívocos na elaboração 

do projeto ou trabalho de conclusão de curso. Fomenta-se um 

comportamento passivo diante da produção científica, onde 

nunca são questionados a quais interesses tais estudos 

correspondem. De forma sucinta e precisa, o autor traz um 

breve histórico da produção do conhecimento na sociedade 

de classes e do papel da ideologia burguesa, apresentando 

uma crítica voraz ao papel da universidade e as exigências 

de produtividade impostas pelas agências de fomento, que 

submetem o conhecimento aos ditames do capital e da 

agenda neoliberal. Aos poucos vão sendo desvelados os 

problemas dos estudos que buscam “harmonizar as 

problemáticas da questão social na sociedade de classes” 

pela explicação fenomênica da realidade. O trabalhador-

estudante é convocado a superar a visão fenomênica e a 

buscar a sua essência, para atingir sua totalidade. 

O livro cumpre muito bem os objetivos a que se 

propõe, a todo o momento o trabalhador-aluno se defronta 

com os dilemas da difícil conciliação entre trabalho e estudo 
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e, ao mesmo tempo, por meio de exemplos e de dicas que 

partem dessa realidade o autor faz com que o conhecimento 

e a sua apropriação se tornem mais acessíveis. Afinal, o autor 

se reconhece enquanto trabalhador e se faz reconhecer 

enquanto tal. Trata-se de um livro que instiga os 

trabalhadores-alunos na construção do conhecimento, 

almeja-se que estes descubram a força material da teoria para 

atuar revolucionariamente rumo a uma sociedade sem 

classes. 

 

Luciana Henrique da Silva1  

  

 
1 Assentada no PDS Comuna da Terra Milton Santos. Doutora em 

Ciências Sociais pela UFSCAR e pós-doutora em Ciências Sociais pela 

Unicamp. Docente e pesquisadora da Universidade Estadual de Mato 

Grosso do Sul. Ex militante do MST, assentada no Milton Santos.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Antes de mais nada, é preciso admitir que estamos 

diante do reino da epistemologia. A ontologia da que parto 

não ignora a episteme, porém, é necessário ir para além dela. 

Trata-se de um debate fundamental que aqui neste livro não 

me debruçarei, mas inevitavelmente, apontarei sempre que 

possível. A maioria dos alunos e pesquisadores não dominam 

este assunto e as vezes sofrem de forma absurda por conta de 

ignorarem o debate sobre Ontologia, Gnoseologia e 

Epistemologia2. Quero aqui apresentar algumas ferramentas 

para irmos além da epistemologia e seu método fechado, 

pronto para ser aplicado a qualquer objeto, ainda assim, este 

livro não se propõe com profundidade em realizar isso. 

Trabalharei na arena da epistemologia, com o propósito de 

apresentar que existe vida inteligente para além das regras do 

método e das normas da ABNT e ela precisa ser considerada! 

O que pretendo neste trabalho é oferecer aos alunos 

de graduação e pós-graduação, algumas contribuições sobre 

o trabalho de pesquisa de conclusão de curso (TCC)3. 

 
2 Para uma leitura mais detalhada sobre estes três conceitos, sugiro a 

leitura de um artigo publicado no site Teoria e Revolução:  
3 Inicialmente, na primeira edição, o público algo era a graduação, mas 

posteriormente observamos que o conteúdo deste trabalho atende 

perfeitamente também os alunos da pós-graduação, seja a especialização, 

mestrado ou doutorado. Esse alcance não se dá pela nossa capacidade de 

escrita, mas por tratarmos de problemas estruturais do ensino e pesquisa 

na sociedade de classes. As falhas, lacunas e negligências profundas 

sobre a pesquisa e o ensino da pesquisa para a classe trabalhadora é o que 

constitui a politica pública para educação, não se trata de um simples 
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Procurei apresentar o tema em uma perspectiva da 

estratificação das classes sociais, pois nota-se a fragilidade 

de materiais com esta proposta de entendimento. 

O que mais venho observando no ensino superior 

durante estes anos de docência é a mais pura expressão da 

sociedade em que vivemos. Constato que a maior parte dos 

manuais de metodologia científica não se preocupa com a 

organização da sociedade de nosso tempo presente, 

escrevendo como se todos fossem socialmente iguais diante 

das condições econômicas de viver, e, portanto, de estudar. 

Isso acaba por promover uma série de insuficiências nos 

materiais disponíveis no mundo do mercado, uma vez que 

nivelam artificialmente a realidade dos alunos. Para citar 

apenas duas dessas insuficiências elencamos a questão da 

produção do conhecimento na sociedade de classes e o acesso 

ao conhecimento historicamente acumulado nesta mesma 

sociedade. 

Sobre a primeira, a maior parte dos manuais não leva 

em consideração a existência de classes sociais antagônicas 

e suas produções de conhecimentos. Esse problema 

contribui para uma verdadeira letargia cognitiva, uma vez 

que acaba por contribuir com correntes do pensamento 

científico que postulam a inexistência da verdade, ou, ainda, 

a existência de várias verdades. Problemas esses que 

discutiremos no livro (ver capítulo I). 

 
fracasso escolar, mas de uma política do Estado (Neo)liberal para a 

educação. Sobre esta questão, ver o trabalho de Áurea de Carvalho Costa, 

“As relações entre Estado e escola no neoliberalismo: a função da escola 

no Estado mínimo e as novas orientações às políticas educacionais”, 

publicado em 2013. 
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Sobre a segunda insuficiência dos materiais, a maior 

parte dos livros publicados sobre metodologia científica são 

incapazes de levarem em consideração a realidade social dos 

seus leitores e, diante dessa insensibilidade político-

econômica, são ineficazes para a contribuição na elaboração 

de projetos e monografias que possam ir além da colação de 

grau de milhares de alunos brasileiros. 

Ao falar sobre esses problemas, não estou 

desconsiderando uma série de contribuições dos manuais 

existentes, pois eles são importantes, porém, é necessário ir 

bem mais longe! É necessário estabelecer relações entre 

fenômeno e essência. É necessário contribuir para que a 

academia não continue sendo, como ainda é, parafraseando 

José Paulo Netto, aquela que como tal, com ou sem ela, 

quase tudo permanece igual! 

Apresento ao meu leitor um conjunto de 

contribuições, não um manual fechado acabado e dono do 

saber, muito pelo contrário, o que torno público aqui, nada 

mais é do que fruto de minhas preocupações e angústias 

partilhadas durante esses anos de trabalho com meus alunos 

e alunas. O que objetivo aqui não passam de pequenas 

contribuições que hoje estão ao meu alcance. Para isso 

contei com a participação de amigos de trabalho e alunos, 

que, sem as suas contribuições críticas, o alcance de minhas 

perspectivas poderia ser ainda menor. Entretanto, a 

responsabilidade do que apresento é apenas minha. Procurei 

não apresentar um texto monográfico aos moldes 

academicistas, pois as normas já se ocupam de fazer isso. 

Detenho-me a uma dissertação pretensamente didática, com 

poucas citações, sempre com o desejo de se fazer bem 
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entendida a mensagem pretendida, sem que, para isso, tenha 

que rastejar com o conhecimento na mão, feito uma 

serpente. Todas as vezes que foram necessárias acrescentar 

informações para me fazer bem entendido pelo leitor, fiz uso 

de notas de pé-de-página.  

O livro foi estruturado em três partes. A primeira se 

detém em algumas problematizações sobre a construção do 

conhecimento na sociedade de classe e a dificuldade de 

acesso a esse saber constituído e acumulado historicamente 

pela humanidade. A segunda parte se ocupa da construção 

do projeto de pesquisa para o trabalho de conclusão de curso 

(TCC) e, na última parte, trato da monografia de graduação, 

ou ainda, nas palavras populares dos alunos, do TCC, da 

dissertação ou da tese.  

 

Jean Menezes. 
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CAPÍTULO I 
 

A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

NA SOCIEDADE DE CLASSES 
 

 

Facilmente observo os representantes lacaios da 

burguesia acadêmica se manifestarem nos mais diversos 

locais de sociabilidade. Seja na firma (para lembrar Milton 

Santos sobre o globaritarismo), nas faculdades, na mídia etc. 

Tratam-se de pessoas estranhadas, pois estão incapacitadas 

de olharem através de suas máscaras adocicadas. Estão 

entorpecidas e adestradas a pensar e agir como uma múmia 

em estado de encantamento, e, o encantamento não é 

sobrenatural: são as ideologias falseadoras da história. 

Assim, esses estranhos agem em função de uma 

classe, mesmo não acreditando na existência das classes. Os 

seguidores do senhor Michel Foucault representam bem este 

tipo de lacaio no tempo presente: partem do suposto 

princípio d e  que a sociedade é organizada através de 

micropoderes, onde os sujeitos estão submetidos, não sendo 

o Estado a maior representação de poder de classe. 

Acreditam que a classe do proletariado e do capitalista são 

teorias do passado e que não fazem sentido no mundo de 

hoje. Oras, porque então os senhores lacaios da subjetividade 

absoluta do presente não conseguem explicar com o mínimo 

de objetividade a história que postulam? Certamente por 

conta de pautarem-se em ideologias compostas pela classe 

dominante, e a dominação, nos últimos séculos, se dá pela 
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classe burguesa. 

Com estas ideologias, na maioria das vezes 

totalmente estranhas aos indivíduos postuladores da não 

existência de classes (o operário que comunga de tal 

postulado, a empregada doméstica que lava as roupas de seu 

senhor e mesmo os professores, que ensinam os filhos do 

patrão a dominarem, e, explorarem-no no futuro próximo), 

busca-se a manutenção da hegemonia da classe dominante. 

Entre essas ideologias, o neoliberalismo é a maior delas. 

Após a Segunda Guerra Mundial, entre os 

imperialistas pela a hegemonia do controle do capital no 

planeta, uma série de instituições foram desenvolvidas no 

sentido de difundirem a ideologia da classe dominante. A 

Organização das Nações Unidas (ONU) é a organização 

catalisadora dessas instituições, assim como a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco), o Fundo Monetário Internacional (FMI), entre 

outras. No decorrer desse período, o fortalecimento da 

economia mundial se concentra em sua proporção maior em 

dois modelos econômico distintos: o capitalista e o soviético. 

A partir do processo revolucionário na Rússia que 

viera a culminar na Revolução de Outubro de 1917, o mundo 

capitalista passa a ter como problema uma economia que 

preconizava a suplantação da sociedade de mercado e o fim 

do capitalismo em sua forma vigente. Para isso, 

principalmente após 1945, passa a se desenvolver uma série 

de programas para o desenvolvimento dos países afetados 

pela guerra, juntamente com os países do globo que 

deveriam continuar a ocupar a sua posição na organização 

internacional do capital. Concomitantemente, a União das 
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Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) preconizava 

apoiar todos os países que se encontravam sob o histórico 

julgo da dominação capitalista, a serem libertos e também 

propagadores de uma sociedade singular com um modo de 

produção que fosse uma alternativa ao capitalismo: o 

socialismo4. 

Diante deste quadro, os Estados Unidos, líder do 

que se convencionou chamar de bloco capitalista, procurou 

avançar ostensivamente contra o bloco soviético, e, 

antagonicamente juntos, promoveram uma guerra ampla, de 

cunho ideológico e militar. Assim, para fazer frente ao 

programa de Moscou, os líderes do capital pronunciaram-se 

preocupados com a sociedade uma vez que os modos de 

vida e a moral capitalista cristã se viam em cheque pelos 

governos socialistas. Apresentaram, assim, o discurso do 

bem-estar-social, através do qual os países capitalistas da 

Europa Ocidental passariam a gozar de benefícios sociais, ou 

seja, de políticas públicas mais “humanizadas” para a 

sociedade, o que se configura uma verdadeira frente de 

ataque às políticas soviéticas, mesmo burocratizadas pelo 

regime stalinista. 

 

 
4 Refiro-me a um socialismo estranho ao socialismo científico, entendido 

como socialismo real.  Porém esta classificação também é portadora de 

uma ambiguidade, uma vez que se pode entender por real, o socialismo 

verdadeiro. Assim, meu posicionamento neste trabalho é referir ao dito 

socialismo como “governo soviético”, ou “Estado socialista degenerado 

pela burocracia stalinista”, ou ainda, simplesmente, “burocracia 

stalinista”, para me remeter ao tipo de experiência socialista 

desenvolvido na URSS após o IV Congresso da III Internacional, bem 

distante da proposta socialista revolucionária defendia pela Oposição de 

Esquerda dirigida por Leon Trotsky e David Riazanov. 
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Tal preocupação se mostrou localizada, uma vez que 

o capital continuou operando com toda a sua violência em 

outras partes do mundo, ao menos até a década de 70, 

m o m e n t o  e m  q u e  podemos identificar a mudança teórica 

do discurso capitalista através do governo Carter, e, 

posteriormente, no governo Reagan, nos EUA, e Tatcher, na 

Inglaterra. Era o anúncio do liberalismo econômico, uma 

ideologia fundamental para o rearranjo espacial do capital e 

o crescimento econômico no meio da miséria dos 

trabalhadores. Um discurso liberal de não intervenção 

estatal na área economia e social, tendo como princípio a 

livre-concorrência e o desenvolvimento certeiro para a classe 

burguesa. E, entre os postulados dessa ideologia está incluído 

o discurso falacioso da não mais existência de classes sociais 

na sociedade capitalista. 

Essa ideologia está em sintonia agradável, no 

mesmo momento histórico, com a academia burguesa e suas 

múmias entorpecidas no discurso da pós-modernidade. O 

culto ao homo simbolicus, ao pulverizado homem, e a crítica 

aos projetos da modernidade
5 escondem os verdadeiros 

interesses do Estado na segregação classista. 

A classe burguesa e todo o seu aparato ideológico, 

tendo o neoliberalismo como carro-chefe à alienação e, 

consecutivamente, o estranhamento, promovem a tentativa 

desesperada de combate à teoria que descortina suas mentiras 

e assassinatos na história. Na perspectiva de manterem-se no 

poder da economia através do controle da população com 

 
5 Refiro-me ao único projeto decorrente da modernidade, no qual se 

fundamenta a própria crítica da modernidade burguesa do século 

XVIII: a teoria marxista da História, ou ainda, o materialismo histórico. 
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suas ideologias embasadas num progresso desenvolvido 

entre os escombros enfeitados do capital. 

A partir disso é que podemos apontar algumas 

contribuições no sentido de desmistificarmos a tese 

neoliberal de que a teoria marxista da História, que identifica 

a sociedade historicamente como a constante luta dos 

contrários, é algo ultrapassado, velho e que em nada pode 

ajudar a entender a história do tempo presente. Ora, a 

teoria da gravidade também é antiga, e muito mais antiga 

que o materialismo histórico, porém se mostra extremamente 

atual: quem duvidar pode buscar contestá-la, seja saltando do 

décimo andar de qualquer edifício ou trabalhando em minas 

de carvão na Bolívia!6 

  

 
6 Estes exemplos são para lembrarmos de R. Dawkins: Deus, um 

delírio. Cia das Letras, 2006. 
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1.1  A UNIVERSIDADE NA SOCIEDADE DE 

CLASSES 
 

Estar na universidade no Brasil é um verdadeiro 

privilégio7, tratando-se de um país onde a maioria das 

pessoas vegetam vendendo a sua força de trabalho ao 

capitalista, onde crianças acordam ao alvorecer do dia para 

trabalharem nos faróis, nos canaviais e outras unidades 

extratoras de mais-valia absoluta, acredito que é um 

privilégio de bem poucos poder se dedicar às pesquisas nas 

universidades. Muito lamentável é que nestas universidades, 

em seu dia-a-dia de aulas, palestras, cursos e pesquisas8, 

nossos professores e alunos se esqueçam de que são essas 

parcelas da população, majoritariamente de trabalhadores 

(que em sua maioria jamais estudarão na universidade) que 

sustentam o capital para, ironicamente, produzirmos algo, 

quando não distante, bastante isolado da realidade do 

trabalhador na sociedade de classes. São justamente esses 

milhares de anônimos, juntamente com os sujeitos 

estudantes, funcionários, professores ou não, que mantemos 

 
7 Privilégio em relação ao todo. Jamais confundir privilégio com 

“mamata” ou qualquer coisa do tipo, pois os trabalhadores que 

conseguem chegar à universidade são lutadores que de alguma forma não 

aceitaram o papel imposto pela burguesia de que devemos nos contentar 

com a figura do gorila adestrado apertador de porca em parafuso. 
8 Refiro-me aqui ao mantra sobre o tripé entre ensino, pesquisa e 

extensão. Mantra no sentido de que muitos falarão do tripé da 

universidade em vários momentos e locais da comunidade acadêmica, 

mas poucos se levantarão para organizar as greves gerais pela educação 

diante o processo de sucateamento e abandono da Universidade Pública, 

rumo à privatização contemplada pelas políticas públicas educacionais. 
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o Estado que contratualmente proverá a criação e 

manutenção das universidades, assim como parte do ensino 

institucional da população brasileira (público ou privado). 

Estudamos nas universidades para promovermos 

ensino e pesquisas para o todo universalista9, como prega 

esse discurso, ou nos apropriamos do público para satisfazer 

nossos gozos individualistas, escamoteando-nos no discurso 

universalista do conhecimento produzido em suas 

universidades burguesas, com a contribuição taxativa de 

toda a sociedade? Uma vez nestas universidades, quais são 

os critérios para manter-se nelas? 

Certamente, os critérios são diversos, e, entre eles, 

podemos identificar alguns de suma importância para o 

Estado burguês
10 de direito: atender os índices de 

produtividade impostos pelas agências de fomento do 

governo ou privadas, desenvolvendo, assim, o que prescreve 

a pauta do dia na agenda (neo)liberal, contribuindo para a 

reprodução do conhecimento em função do capital. Outro 

exemplo é aquele em que observamos a reprodução 

cognitiva
11 em função do capital e em benefício individual, 

em provimento carreirista, relativamente isolado da 

sociedade de classes que o paga, seja através de salários ou 

 
9 Universalista vem de universal, me refiro aos valores universais, que 

deveriam ser para todos, como liberdade, justiça, igualdade, etc. 
10 As palavras “burguês” e “burguesia”, ganharam historicamente um tom   

pejorativo, depreciativo. Aqui neste livro não se pretende compartilhar 

com esses significados. O termo burguês deve ser entendido na 

perspectiva de Marx, entendendo as  suas derivações, como burguesia, 

no sentido sociológico para uma possibilidade de entendimento da 

constituição da sociedade capitalista. 
11 Relativo a conhecimento. 



- 28 - 
 

bolsas. 

Um aluno bolsista12 deve produzir juntamente com 

seu orientador para justificar os objetivos do capital. 

Reproduzir quantitativamente, atendendo a indexação do 

trabalho acadêmico pelas agências de fomento à pesquisa 

(CAPES13, por exemplo), pouco se importando com o 

retorno do investimento público, seja para os contribuintes 

da União ou mesmo para os “objetos” das pesquisas 

(independente da área do conhecimento).  Qual é a 

responsabilidade das universidades diante da sociedade de 

classes? Há um real retorno
14 do que se produz nas 

universidades públicas e privadas? Há esta preocupação ou 

a deixamos há tempos perdida na “confusão” entre o público 

e o privado? 

 

 
12 Sobre a situação de precarização que se encontram os alunos bolsistas 

caberia escrever outro livro diante de tal calamidade política. Para se ter 

uma noção, observe os valores atuais de algumas bolsas para se 

dedicarem a universidade, não é piada, é política pública educacional: 

auxílio permanência 400,00 reais; auxílio alimentação 234,00. Na 

universidade que trabalho (UEMS) a bolsa de monitoria é de 150,00 reais 

por 20h semanais É importante considerar que em muitas situações se 

exige dedicação integral. 
13 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
14 Muitos intelectuais não concordam com essa preocupação sobre o 

retorno social da pesquisa.  Entretanto, curiosamente, esses mesmos 

intelectuais ao apresentarem seus projetos de pesquisa às agencias 

financiadoras, preocupam-se desesperadamente com o retorno 

financeiro.  A mesma coisa com as agências de fomento quando 

determinado projeto rende retorno (e retorno aqui é o financeiro 

mesmo!). Por que será então que dizem que a preocupação do retorno 

não deve ser algo que mereça atenção? Se preocupar com o retorno 

financeiro sim, mas o retorno social não? (Um pouco de ironia não mata 

muita gente). 
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Periodicamente somos cobrados pelas agências de 

fomento, de apoio aos estudos e pesquisas. Mas que tipo de 

cobrança recebemos? Certamente não é aquela referente ao 

comprometimento crítico-social. 

Somos cobrados pela burocracia estatal, falaciosa e 

projetada para produzir discursos de preocupação com o 

social, mas a preocupação real está na linha de  produção do 

trabalho intelectual, com sua mão-de-obra especializada, 

fatores cruciais para a cristalização do modo de produção 

capitalista.  Sejam como ideólogos, técnicos ou meros 

“importantes” eleitores em seus currais, a importância dos 

sujeitos está no cumprimento das metas, no cumprimento dos 

prazos, e, portanto, no quantitativo a ser apresentado ao 

banco mundial e aos seus correligionários, que nem sempre 

estão preocupados com o desenvolvimento cognitivo diante 

da divisão internacional do trabalho, seja ele o intelectual 

ou não, m as estão sempre preocupados em promoverem a 

cristalização do pilar da regulação epistêmica na ordem 

globalizadora do capital. 

Qual vem sendo a posição dos professores, 

funcionários e estudantes em “suas” universidades e 

faculdades? 

Evidentemente, conseguimos encontrar “anomalias”
15 

nesse sistema no qual há a preocupação em desenvolver o 

conhecimento crítico do “patrão”, mas ainda são a minoria os 

pesquisadores que o fazem. A universidade é uma instituição 

apropriada pela classe burguesa desde o século XVII, e 

mesmo após séculos, ela se mantém particular diante da 

 
15 Anomalias por que vão à contramão do sistema, são diferentes e 

chamam a atenção. 
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maioria da população trabalhadora que jamais se sentará 

nessas cadeiras públicas, salvo casos isolados. Assim, 

“nossa” universidade não é universal, não é verdadeiramente 

pública (...) é uma instituição de reprodução das ideias das 

classes dominantes, que, idiotamente, grande parte de nossos 

“mestres” possuem o maior prazer carreirista de preservar! 

O que se produz sobre a miséria? Não a miséria 

como fenômeno que pode ser identificado nas barrigas fracas 

da população, mas a miséria que produz dor nas barrigas dos 

homens, levando-os à pseudo-marginalidade e até à morte do 

ser em si? O que se escreve para a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

quando esta diz que a produção acadêmica está muito baixa 

do índice esperado? O que se faz além do rochedo de 

mármores dos intelectuais da universidade hegemonicamente 

burguesa? 

Espero não estar sendo duro demais, uma vez que 

nossos cristais são fracos diante das palavras da crítica 

necessária. Jamais poderemos ficar reclamando da dor 

apenas, é necessário ser intelectual, e não no sentido dado 

pelos próprios burgueses de Zola16, mas intelectuais que 

estudam e produzam verdadeiramente para o todo, buscando 

a superação das classes com vistas à constante luta pela 

emancipação do homem. Pensamos no intelectual no sentido 

que Antonio Gramsci pensava, um organizador da classe, que 

não separa teoria da prática, aquele que postula a ação 

transformadora daquilo que existe. 

 
16 Me refiro a Émile Zola, escritor francês do final do século XIX, 

autor de “Germinal” (1885) e da famosa petição dos intelectuais no 

caso de injustiça a Alfred Dreyfus. 
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1.2 O QUE É A VERDADE? ELA EXISTE? 

 

Tratando-se de um trabalho de pesquisa, essa 

pergunta é vital e não é nova. Gerações se preocuparam com 

ela e ainda continuamos. Entretanto, nos séculos XX e XXI, 

podemos observar muitos pensadores17 que postulam a não 

existência da verdade, ou ainda, que ela está morta. Claro que 

o debate é gigantesco e me deterei em apenas apresentar 

alguns aspectos dessa questão que gera uma verdadeira 

arena de gladiadores em muitos círculos de intelectuais. 

O meu leitor pode estar se perguntando, “Espere ai 

(...) está querendo me dizer o quê? Que tem gente que 

acredita que a verdade não existe? Que eu não existo? 

Que o meu baixo salário não existe? Que as minhas 

péssimas condições de trabalho também não existem?  (...) 

Ta brincando com a minha cara? ? ?” Evidentemente, não 

é tão simples assim, mas as respostas para todas essas 

perguntas pode ser um estarrecedor SIM! 

Existem alguns intelectuais que defendem a ideia de 

“representação da realidade”. Que cada pessoa ou grupo 

social pode desenvolver a sua representação do que é a 

verdade, ou ainda, que a verdade é relativa, não existindo de 

fato uma verdade única para todos. 

Veja que existem representações no mundo social, 

quase ninguém duvida, afinal de contas, as manifestações 

culturais são plurais e representam a visão de mundo de uma 

pessoa e o grupo cultural que a mesma pertence. Entretanto, 

 
17 Entre esses pensadores, cito, apenas para conhecimento, os senhores: 

Raymond Aron; Michel Maffesoli; Gilles Deleuze; Jean-François 

Lyotard (todos da França) e Jacques Derrida (Argélia- França). 
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desse ponto até a negação da existência da verdade existe um 

grande abismo. 

Por exemplo, comer gafanhotos pode ser algo 

delicioso para um tailandês, mas para um brasileiro, pode ser 

totalmente indesejável. E para continuar com esse exemplo: 

comer um churrasquinho para um brasileiro pode ser uma 

maravilha, porém, para um hindu, pode ser um sacrilégio! 

Veja, aqui é possível identificar representações diferentes, 

onde um determinado sujeito pode ou não gostar de uma 

determinada coisa (nesse caso alimentos) de acordo com as 

representações culturais que participa. O mundo das 

representações não exclui o mundo real, pois é a partir da 

realidade sensível que se constroem os mundos das 

representações. Todavia, é muito importante enfatizar que 

muitos intelectuais apresentam a ideia de representação 

como forma de harmonizar as problemáticas da questão 

social na sociedade de classes, escondendo as desigualdades 

políticas, econômicas e sociais. 

Quando pensamos no mundo como a manifestação de 

múltiplas representações sobre o real, podemos correr o risco 

enorme de esquecer o chão social e concreto que essas 

representações são criadas. Só para citar um caso altamente 

visível (todos os dias), basta lembrarmo-nos das telenovelas 

brasileiras. Muitas pessoas adotam o mundo das 

representações televisivas como mais real do que a sua 

própria vida. Quantas pessoas não choram quando um 

determinado personagem é traído, injustiçado ou sofre algum 

mal? Quantos não saem de casa para trabalhar e levam na 

mente o desejo de que tudo dê certo àquela personagem da 

novela que tanto gosta. Muitas vezes falta-se da aula da 
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faculdade para não perder o capítulo final da novela das sete, 

ou falta-se para ver a final do campeonato, ou qualquer outra 

coisa! 

Este exemplo emblemático pode parecer inofensivo, 

mas não é. O que tem de crítico nas novelas e suas 

representações? Quase tudo. Salvo alguma pequena 

possibilidade de manifestação artística (que acho 

extremamente remota), essas representações naturalizam o 

que não é natural, ou seja, harmonizam o real (a vida real dos 

trabalhadores) e fantasiam o que não é fantasia (a real 

realidade da classe trabalhadora). Pode parecer um pouco 

complicado, mas tente observar mais essa: imagine o 

trabalhador que estuda todas as noites (...), como escrevi 

anteriormente, ele faz uma verdadeira saga todos os dias para 

poder se manter estudando e trabalhando. Muitas vezes, esse 

trabalhador poder esquecer da realidade exploradora da sua 

força de trabalho, ou seja, esquecer que é explorado todos 

os dias... Pode esquecer-se de reclamar o salário que veio 

errado, ou aquele desconto que ele não conseguiu entender 

no contracheque, mas jamais se esquece daquele capítulo 

onde o mocinho consegue ficar rico na novela, daquele 

episódio em que o bem sempre vence o mal, ou ainda, da 

mocinha que finalmente reencontrou a mãe e todos viveram 

felizes para sempre. 

Isso tudo é muito grave, pois o trabalhador-aluno 

(neste caso citado) se detém com mais importância ao mundo 

das representações do que o seu mundo real, contribuindo 

absurdamente para a manutenção de um programa de classe 

que vê nos trabalhadores a sua força motriz de riqueza, mas 

que não deve ter acesso ao mundo concreto além das fábricas 
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e demais postos de trabalho para que se evite maiores 

criticidades sobre a verdade das coisas. Assim, a verdade 

concreta é negada à classe trabalhadora, principalmente 

quando se busca entender a realidade da vida cotidiana 

através de trabalhos de graduação. 

Observe que na maioria absoluta dos TCC’s, os 

temas são voltados para a representação das coisas, as coisas 

em si, poucas vezes se constituem em objetos de pesquisa. 

Estuda-se a representação da fome no interior paulista, mas 

não as razões que dão vida a fome. Pesquisa-se a 

propriedade da linguiça-cuiabana, mas não as carências 

nutritivas que corroboram para a morte por desnutrição na 

infância. 

Assim, temos com a proposta de que a verdade e 

relativa, a harmonização das disparidades sociais, o menor 

questionamento possível, pois o que é real para mim, pode 

não ser para você. E ao lado deste discurso, encontramos um 

outro importante discurso aliado que é o do respeito à 

pluralidade de pensamentos, de visões de mundo, das 

representações sobre o mundo e o que é o real. Juntos, esses 

discursos podem compor uma monstruosidade, dando espaço 

para pensamentos do tipo:  

TRABALHADOR- ALUNO: “nossa eu sou 

explorado na empresa... trabalho muito e ganho muito 

pouco... estou sendo explorado!” 

PATRÃO (JÁ FORMADO): “Bom, essa é a sua 

visão (representação) da realidade. Na minha 

representação, eu é que sou explorado pelo Estado, e acima 

de tudo eu te dou emprego... Se não fosse por mim, você 

estaria desempregado e em péssimas condições de vida... Ta 
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vendo? Você não é explorado por mim, eu sou seu amigo, 

somos parceiros.  Você é um colaborador!” 

Esse tipo de realidade faz parte de nossas vidas. 

Enquanto o trabalhador entende estar sendo explorado, o 

patrão entende que o explorado é ele e não o trabalhador. 

Esse tipo de situação busca não esclarecer ao trabalhador a 

realidade social que está inserido. Neste caso o patrão 

esconde a situação de classes antagônicas, ou seja, em 

conflito, para amaciar o que não é macio: a exploração diária 

dos trabalhadores. É nesse sentido que as representações 

buscam harmonizar o que não é harmônico. Assim 

mantem-se a ordem capitalista e a exploração da classe 

produtora de toda riqueza social: os trabalhadores. 

O real perde espaço para a sua representação. Ao 

invés de buscar entender a realidade social, o intelectual da 

classe dominante, propõe o entendimento das representações 

sociais. Como disse antes, isso proporciona a possibilidade 

monstruosa de se ignorar a realidade social violenta a favor 

de um mundo de fantasias, e, na melhor das possibilidades, 

de um mundo propositalmente mal compreendido. 
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1.3 FENÔMENO E ESSÊNCIA 

 

O que é um fenômeno? O que é essência?   

Estas são prováveis perguntas que muitos alunos se 

fazem em aulas de metodologia científica durante a 

graduação e a pós-graduação. Entretanto, o questionamento 

não é novo, pois há muito tempo o debate sobre esses dois 

conceitos já vem acontecendo entre os professores e 

pesquisadores. Infelizmente, muitas vezes, os trabalhadores-

alunos sequer possuem acesso a existência desse debate, 

muitas vezes passando por toda a graduação sem ser 

informado acerca do que é fenômeno e essência e a sua 

importância na produção do conhecimento na sociedade de 

classes. 

Para continuarmos esse debate sobre o que é 

fenômeno e essência, gostaria que o leitor observasse 

cuidadosamente a imagem na próxima página: 

 



- 37 - 
 

A imagem acima é uma fotografia de ice berg. Como 

se observa, trata-se de um grande bloco de gelo em águas 

marítimas. Observe ainda que são altos e largos, realmente 

gigantescos! Assim, poder-se-ia afirmar que um ice berg é 

um grande bloco de gelo, muitas vezes gigantesco, que se 

encontra em cima das águas salgadas de parte de alguns 

oceanos. A resposta estaria correta. Seria uma resposta 

fenomênica para o ice berg. 

Assim, o fenômeno é aquilo que é possível observar 

em um primeiro momento, é aquilo que nossos sentidos 

podem captar no primeiro contato. Neste caso, poderíamos 

olhar novamente para a imagem e dizer que o fenômeno é o 

lugar em que pode-se ver e imaginar as propriedades do 

objeto. Caso estivéssemos pessoalmente diante do ice berg 

da foto acima, poderíamos sentir, ouvir, tocar, etc. O 

conhecimento que passaríamos a ter sobre o fenômeno 

bloco de gelo seria classificado como conhecimento 

fenomênico. Entretanto, o conhecimento fenomênico nos 

ajuda a compreender apenas parcialmente o que é o bloco de 

gelo, pois o conhecimento fenomênico é apenas uma 

importante parte do conhecimento. É necessário muito mais 

que o conhecimento fenomênico para realmente 

entendermos o que é esse tal bloco de gelo que fica por cima 

das águas salgadas de parte dos oceanos.  É necessário 

investigar a essência dos fenômenos (neste caso, o ice berg). 

A essência dos fenômenos não é observável em um 

primeiro momento como acontece com o fenômeno. A 

essência é como uma espécie de conhecimento que fica 

escondido, não sendo possível observá-la em um primeiro 

momento. A essência é como se fosse a raiz dos fenômenos 
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e para conhecer a raiz temos que investigar, estudar, nos 

dedicarmos e pegarmos com firmeza tal tarefa.  

O conhecimento fenomênico não nos traz todas as 

informações sobre o fenômeno. O que nos dá o 

conhecimento fenomênico é apenas uma importante parte do 

conhecimento do que é o fenômeno. Em outras palavras, o 

fenômeno é o início da construção do conhecimento. O 

fenômeno é sempre muito mais do que aquilo que ele parece 

ser. 

O ice berg da imagem poderia ser entendido como 

um gigantesco bloco de gelo, muito grande mesmo, mas se 

tivéssemos acesso a sua essência, ou seja, a sua raiz, 

veríamos que ele é muito mais do que aparenta ser. Para 

termos certeza, observe agora esta outra figura que nos 

mostra não apenas o fenômeno do ice berg, mas mostra 

também a sua raiz (a essência escondida, que não 

conseguimos ver), vejamos na próxima página: 
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Agora sim podemos observar o todo, ou seja, a 

totalidade do fenômeno (ao menos parte dela). Tendo acesso 

à  raiz do fenômeno podemos desenvolver considerações 

mais realistas daquelas que tínhamos sobre o fenômeno. 

Se achávamos que o fenômeno era gigante, poderia 

afirmar agora que a essência do fenômeno é gigantesca! 

Que o ice berg é muito mais largo do que imaginava 
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inicialmente, que ele deve ser muito mais pesado, etc. 

Observe que somente após identificar o fenômeno 

(ice berg) é que pude chegar a parte de sua raiz (essência). 

Desta forma o conhecimento fenomênico é de fundamental 

importância para conhecermos a totalidade das coisas. Sem 

o conhecimento inicial (o fenomênico), dificilmente 

conseguiremos avançar na construção do conhecimento para 

além do fenômeno. Ao explicar, mesmo que muito 

introdutoriamente o que é fenômeno e essência, o leitor 

mais atento deve ter observado que a palavra totalidade foi 

utilizada. O que é essa tal de totalidade? É um conceito muito 

importante para entendermos as relações que se estabelecem 

entre fenômeno e essência. 

A totalidade é o conjunto das partes unidas, mas 

não é apenas isso. A totalidade são as infinitas relações de 

todos os fenômenos entre si, com suas respectivas essências 

que se entrelaçam em relações sociais, políticas, 

econômicas, culturais, metereológicas, pscico-sociais, etc
1812

. 

 

  

 
18 Como podem ver, a totalidade é muito mais que a soma das partes em 

um único todo físico. 
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CAPÍTULO II 
 

O PROJETO DE PESQUISA 

 

 

2.1 ESCREVENDO O PROJETO DE PESQUISA 

 

Sei muito bem o terror que se instaura entre os alunos 

de graduação quando se fala do projeto de pesquisa. Na 

Pedagogia, na História, na Geografia, no Serviço Social, na 

Administração e em todos os outros cursos da grande área de 

humanidades, ao se falar do projeto, tem-se a impressão de 

estar se falando de um bicho de sete cabeças. 

Na maioria desses cursos, ao se chegar ao último 

ano, é  exigido do aluno que ele desenvolva um projeto de 

pesquisa para o trabalho de conclusão de curso, o famoso 

TCC. Venho acompanhando nos últimos anos o quanto esse 

momento do projeto vem tirando os sonhos de meus alunos 

e os preocupando efetivamente a ponto de provocar, em 

muitos casos, até mesmo a desistência do curso por acharem 

que não são capazes de tal tarefa. 

Entendo que todos os alunos podem ser capazes de 

desenvolver as competências necessárias para a realização do 

projeto de pesquisa, mas a ideia de tal incapacidade, bastante 

embutida na mentalidade dos estudantes, não pode ser 

entendida sem levarmos em consideração a sociedade de 

classes no capitalismo. 



- 42 - 
 

Na sociedade capitalista, o acesso ao conhecimento 

não é um privilégio (entenda-se conquista) de todos. Os 

alunos trabalhadores historicamente recebem um tipo de 

educação escolar bastante frágil e propositalmente fraca. 

Para confirmar o que escrevo agora, basta se referir ao 

ensino determinado pelo Estado e a real necessidade de 

sobrevivência da maioria das pessoas que para isso 

trabalham o dia todo e ainda recebem muito mal pelo 

trabalho desenvolvido. 

Quantas pessoas não deixaram de ir à escola por 

terem que trabalhar para alimentar a sua família? Quantas 

crianças jamais foram à escola por terem que trabalhar 

para não morrerem de fome (mesmo assim, muitas 

morrem)? 

Quando todas essas dificuldades são de alguma forma 

encaradas pelos estudantes e a l cançamos  as instituições 

de Ensino Superior para nos formarmos, nos damos conta de 

que os problemas de insuficiência intelectual ainda são 

existentes. Principalmente, no momento em que se cobra dos 

alunos de graduação o desenvolvimento do projeto de 

pesquisa e da monografia de TCC. 

Levando todo esse processo em consideração é que 

me propus a desenvolver este material. Foi pensando em 

meus alunos, homens e mulheres que me ocupei em escrever, 

de forma objetiva, sobre o projeto de pesquisa e a 

monografia de TCC de fim de curso de graduação. 

Evidentemente, corro o risco de simplificar aqui o 

que não é simples, mas, pelos alunos, creio que seja um 

risco necessário e estou disposto a encará-lo. Vamos lá! 
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Apresento agora os elementos fundamentais que o 

projeto de pesquisa deve possuir, ou seja, os elementos que 

seu projeto deve ter! 

 

2.2  Do projeto de pesquisa 

 

Normalmente, desde o primeiro ano da faculdade, o 

aluno cursa uma disciplina sobre introdução a metodologia 

científica. De acordo com a instituição essa disciplina 

recebe um nome, mas o que importa é que ela é dada e muito 

pouco entendida no início do curso. Pois é, vamos retomar 

alguns pontos elementares para podermos entender o que é 

um projeto de pesquisa e para que ele serve. Se não 

entendermos isso, corremos o risco gigantesco de procurar 

uma receita para fazer o projeto de pesquisa como se esse 

fosse um bolo de laranja. Com efeito, ele não é. 

Vamos lá: afinal, o que é um projeto de pesquisa? 

Há várias formas de explicar isso e vou utilizar a mais 

didática para começarmos. Escolhi para meu leitor sempre 

duas maneiras de explicar, primeiro me deterei a 

comparações ilustrativas com exemplos do nosso cotidiano, 

depois, com exemplos diretos da academia. 

Imagine a sua vida; a maior parte das pessoas vivem 

em uma correria constante, muito provavelmente o meu 

leitor não é diferente. Acordamos pela manhã, quase sempre 

com muito sono, levantamos da cama, vamos ao banheiro, 

escovamos os dentes e outras coisas. Em seguida arrumamos 

o que necessitamos para irmos ao trabalho. Fechamos a casa, 

ou despedimos dos familiares e corremos para o ponto de 

ônibus para esperar o coletivo. Pegamos um ou dois ônibus 
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até chegar ao trabalho. Nesse tempo, já separamos o 

dinheiro para pagar o ônibus, já olhamos uma dezena de 

vezes para o relógio até que enfim chegamos no trabalho. 

Trabalhamos por toda a manhã e ao chegar o horário de 

almoço nos direcionamos para fazer a alimentação do dia e, 

logo após, voltamos a trabalhar. Até aqui, continuamos a 

olhar para o relógio e sempre pensando nas coisas. 

No trabalho, temos que estar sempre organizados e 

prontos para executar as tarefas que o chefe ou o patrão 

nos coloca, sempre com aquela pressão para que tudo dê 

absolutamente certo até o final do dia de trabalho. Claro que 

cada um tem a sua experiência de trabalho, por isso não dei 

um exemplo de uma profissão específica, pois cada local 

de trabalho possui as suas características. Após o  longo dia 

de trabalho, fazemos a mesma “via sacra”, agora de volta 

para casa. Tudo tem que ser muito rápido, pois as aulas na 

faculdade começam às 19h na maioria das Instituições de 

Ensino Superior (IES).  Pronto, chegamos em casa. Damos 

um olá para a família, arrumamos algumas coisas, pegamos 

os livros e voamos para o ponto de ônibus para 

chegarmos em tempo na faculdade. 

Ao chegarmos à faculdade, todas as noites, temos 

várias aulas, cada uma delas com professores diferentes. 

Cada disciplina de nossos professores falam de um tipo 

específico de assunto e no final do semestre temos que fazer 

uma avaliação de conhecimentos valendo, na maioria dos 

casos, 10 pontos no total, temos que conseguir o mínimo 

para não ficarmos de exame e o pior ainda, para não 

ficarmos de dependência (a famosa DP). 
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Terminada as aulas, fazemos mais uma vez toda 

aquela trajetória para chegarmos novamente em casa. No 

final deste dia estamos exaustos, super cansados, e podemos 

mesmo afirmar: quase destruídos! Finalmente, dormimos... 

e, ao acordar, começa tudo novamente, mesmo existindo 

algumas coisas diferentes, uma coisa é fato: vai ser mais um 

dia de muitas correrias e cansaço. 

Bem, com este exemplo pudemos observar que é 

muito difícil, na sociedade em que vivemos, um trabalhador 

conseguir se manter estudando em uma determinada 

faculdade. Para que o trabalhador consiga estudar é 

necessário trabalhar e encontrar tempo para realizar os seus 

estudos diários. Não é à toa que uma minoria absoluta dos 

trabalhadores chega a cursar uma faculdade. Vamos lá: 

Quando acordamos pela manhã, devemos ter em 

mente aquilo que teremos que fazer no decorrer do dia. 

Temos que projetar o que fazer e como fazer nossas 

tarefas. Se acordarmos com sono e faltarmos ao trabalho, 

certamente teremos os valores descontados em nosso salário, 

ou mesmo, poderemos ser demitidos.  

Desempregados, certamente não pagaremos as 

mensalidades da faculdade particular, e no caso de 

estudarmos em uma faculdade pública, corremos o risco, da 

mesma forma, de não nos mantermos no curso. Isso seria o 

caos em todos os sentidos. 

Se levantássemos todos os dias e nem imaginássemos 

o que teríamos que fazer, certamente não saíramos nem da 

cama. É necessário saber, minimamente, os primeiros passos 

e em que direção iremos caminhar. Temos que projetar o 

nosso dia, pois é necessário saber o que fazer e como fazer. 
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Se não projetarmos o que fazer e como fazer, ficaremos 

totalmente perdidos e quanto mais nos projetamos para as 

coisas do nosso dia-a-dia, mais aproveitamos nosso tempo de 

vida. 

Se você acorda pela manhã e logo já tem em 

mente as coisas que deve fazer no decorrer do dia e algumas 

ideias de como vai fazê-las, ótimo, você já é um sério 

candidato a conseguir cumprir os seus objetivos até o final 

do dia (que para um trabalhador é uma verdadeira proeza, 

principalmente se esses possuem filhos ou é responsável por 

mais alguém sem ser ele próprio!). 

Agora vamos falar da necessidade de projetar as 

coisas na faculdade.   Como disse   anteriormente, todos   os   

alunos   de faculdades minimamente sérias são obrigados a 

fazerem uma pesquisa até o final do curso.  A pesquisa que 

escrevo aqui é um estudo que deve ser orientado de acordo 

com as normas de cada instituição sobre um assunto 

escolhido pelo aluno (lembrem-se disso, o tema deve ser 

sempre escolhido pelo aluno, claro, desde que existam 

professores que se interessem em orientar esse determinado 

assunto). 

Uma pesquisa deve ser projetada, do contrário 

ficaremos perdidos, sem saber o que fazer e certamente não 

conseguiremos atender minimamente os objetivos desejados 

de um aluno de graduação. Quando falo aqui de pesquisa, não 

me refiro a uma pesquisa de 4 anos ou mesmo de 2 anos de 

trabalho. Refiro-me a uma pesquisa de graduação, com os 

requisitos mínimos de qualidade esperada de um aluno 

iniciante à prática de pesquisa e que normalmente será 

cobrada quando faltar um semestre para terminar o curso, ou, 
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na melhor situação, quando faltar um ano. 

Na faculdade, o projeto é o planejamento da 

pesquisa que o aluno desenvolverá sobre o tema que ele 

mesmo também escolheu. O projeto de pesquisa é a 

organização de suas ideias sobre um determinado tema para 

estudo. Projetar, ou seja, planejar bem, é o momento em que 

o aluno pensará o que estudar e como estudar. Vamos dar um 

exemplo. 

Imagine o seguinte: Letícia faz o curso de graduação 

em História e resolveu estudar o tema “A escravidão no 

Brasil”.  Ela apresentará uma monografia sobre esse tema 

como trabalho de conclusão de curso. Para isso ela deverá 

planejar como desenvolver esse estudo sobre a escravidão no 

Brasil. Não dá para Letícia escrever uma monografia apenas 

com o conhecimento que ela certamente possui, adquirido 

das novelas bobocas da Rede Globo ou qualquer outra 

emissora de TV. Ela irá necessitar da ajuda de um professor 

do curso que estuda para ser o seu orientador. Juntos, vão 

construir o projeto de pesquisa, ou seja, irão planejar como 

pesquisar sobre o tema de sua escolha. Observe que é muito 

importante o relacionamento entre o aluno e professor, ou 

seja, entre orientando e orientador. Se Letícia não possuir 

afinidades com seu orientador e esse com ela, certamente o 

desenvolvimento do planejamento não sairá do papel e a 

pesquisa não se realizará minimamente com se espera de 

uma monografia de graduação. 

Vamos entender mais sobre o projeto de pesquisa 

conhecendo as suas principais partes constitutivas. Em outras 

palavras, vamos aprender a entender o planejamento da 

pesquisa, esse conjunto de coisas que nos guiarão durante o 
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desenvolvimento do estudo sobre o tema escolhido. 

Chamaremos isso de projeto de pesquisa. 

 

2.3 O Tempo 

 

Pergunte para si mesmo, eu tenho tempo para estudar 

isso? 

Claro que se você é um trabalhador, ou uma 

trabalhadora, não terá o tempo como gostaria de ter! Mas 

pergunte-se, qual será o momento que vou ter para poder 

dedicar-me ao estudo desse tema? 

Muitos alunos que não se preocuparam com isso no 

início do projeto acabam tendo muitos aborrecimentos com 

o cumprimento dos prazos. Prazos? Isso mesmo, quando se 

está estudando em uma faculdade, existem prazos a serem 

cumpridos, pois o ano escolar tem dia e hora para terminar 

para todos os alunos e professores! Por isso, o tempo é muito 

importante. 

 

2.4 Escolha do Tema 

 

Você tem que escolher um tema. Esse é um dos 

primeiros momentos. Sem tema, não há o que estudar. Nesta 

hora você passa por um desafio gigantesco, pois existem 

vários temas que seriam interessantes estudar, mas você tem 

que escolher apenas um entre os vários que estava pensando. 

Existem algumas coisas que podem influenciar na escolha 

do tema, como a afetividade pessoal com o tema, por 

exemplo, quando você passou ou vive determinada situação, 

ou conhece alguém que de alguma forma está relacionada 
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com o assunto do tema pensado. Porém, para não ficar se 

iludindo diante das possibilidades temáticas que gostaria de 

estudar é necessário ficar atento a algumas necessidades 

muito importantes para que você realmente dê conta de 

estudar o tema escolhido, vamos ver: 

O tema é o assunto que você escolheu para pesquisar. 

Muitas coisas influenciam na escolha de um tema de 

pesquisa, assim, vamos observar algumas questões sobre a 

escolha do seu tema que são muito importantes para que o 

aluno consiga construir um bom conhecimento. 

 

a)- Os limites do tema pretendido 

Particularmente, não gosto muito desse termo 

(limite), entretanto, aqui ele é muito importante. Não se trata 

de dizer... “olha Chaves, você tem limites e não adianta 

tentar fazer um projeto de pesquisa porque vai acabar se 

frustrando... e não adianta pedir ajuda para o senhor Madruga 

porque ele também tem limites e não poderá lhe ajudar com 

o projeto”.  

Entendo que a inteligência humana não possui limites 

e ela pode se manifestar das mais diversas formas na 

sociedade em que vivemos, seja através das artes, letras, 

administração, nas relações sociais do dia-a-dia etc. 

Assim, quando falo de limites me refiro aos limites 

de sua área de estudo. Por exemplo, se sou aluno do curso 

de pedagogia, vou me concentrar naquilo que está ligado 

à área de educação. Devo respeitar os limites no sentido 

de não me enveredar por outra área do conhecimento que 

se encontra fora do meu alcance de estudos.  Por exemplo, 

vamos supor que queira estudar a Escola nos dias atuais 
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(tema),  então ,  para entender a escola, você se dedica a 

estudar como as paredes da escola foram construídas, que 

tipo de torneira foi utilizada, que tipo de cimento foi 

comprado. Observe comigo: você não estuda isso em um 

curso de Pedagogia! Se você estuda pedagogia, não queira 

dar uma de estudante de engenharia, pois acabará correndo o 

risco de se complicar totalmente. Caso queira e insista em 

estudar a escola dando destaque para o tipo de cimento 

utilizado, as torneiras e o tipo de tinta utilizada durante a 

construção, pare imediatamente o seu curso de Pedagogia e 

vá prestar Engenharia Civil ou Arquitetura! 

Na escolha do seu tema alguns fatores são 

importantes. Muitos professores de Metodologia Científica 

chamam de fatores internos e externos os elementos 

importantes para a escolha do tema. Aqui vou preferir chamá-

los apenas de questões importantes para ao seu projeto aos 

quais você deve estar super atento. Vejamos essas questões 

importantes: 

 

Questões importantes internas 

a)- Afetividade em relação a um tema ou alto grau de 

interesse pessoal. 

Quando nos propomos a pesquisar um determinado 

tema, deve-se haver muito prazer em executar esse tipo de 

trabalho. Espera-se que a escolha do tema esteja de acordo 

com a vontade do aluno em relação ao assunto a ser 

trabalhado. Caso isso não seja respeitado, todo o trabalho, do 

aluno e do orientador, provavelmente será um grande 

martírio e certamente os dois irão passar péssimos meses de 

suas vidas com rusgas idiotas e traumáticas que poderiam ser 
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evitadas. Por isso uma boa e franca conversa sobre as 

intenções é muito bem recomendada para esta fase dos 

estudos universitários. 

 

b)- Tempo disponível para a realização do trabalho de 

pesquisa. 

Como foi apresentado anteriormente, o tempo é 

crucial! Ao escolher um tema para pesquisar se faz 

necessário que o aluno leve em consideração o seu tempo 

disponível para a realização dos estudos. Escrever uma 

monografia não é algo que se faz rotineiramente. Para fazer 

uma pesquisa é necessário uma ótima orientação e bastante 

consciência de que o trabalho de pesquisa exige dedicação.  

Na escolha do tema deve-se levar em consideração todos os 

outros tipos de trabalhos que possuímos e os compromissos 

q u e  d e v e m o s  c u m p r i r , como por exemplo, os 

estágios, provas, seminários, atividades acadêmicas, 

congressos, etc., além de outras dezenas de compromissos 

do nosso dia-a-dia, como trabalho, família, partido político, 

saúde, etc. 

Essa questão deve ser muito bem pensada para que 

não se assuma o que não é possível realizar. Muitos alunos e 

alunas, as vezes, desejam carregar o mundo nas costas e o 

resultado disso todos nós podemos deduzir, além de muitas 

dores nas costas, um grande tombo de quebrar as expectativas 

de qualquer aluno. Por isso, o tema deve ser muito bem 

pensado de acordo com a sua necessidade de classe social 

(no caso, trabalhador) e administrar tudo isso diante  do 

tempo determinado pela instituição em que estuda. 
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c)- O limite das capacidades do pesquisador em relação ao 

tema pretendido. 

Aqui é preciso reafirmar: não adianta desejar carregar 

o mundo nas costas. É necessário ousar sim, mas com 

inteligência! Muitos manuais de Metodologia Científica 

sugerem que os alunos tenham “consciência de sua limitação 

de conhecimentos para não entrar num assunto fora de sua 

área. Se minha área é a de ciências humanas, devo 

procurar me ater aos temas relacionados a esta área”. Essa 

afirmação é do Professor José Luis, que também escreve 

sobre esse mesmo assunto. Entretanto e com efeito, concordo 

muito pouco com essa afirmação. 

Para o ser social, não há limites para se adquirir 

conhecimento. Na sociedade capitalista os limites são criados 

artificialmente pelo próprio homem, impondo limites 

materiais para o acesso ao conhecimento historicamente 

acumulado e pouco partilhado na sociedade de classes na 

qual vivemos. Concordo com o fato de que não é 

aconselhável escolher um tema que estabelece poucos 

diálogos com a área de conhecimento de seu curso, todavia, 

os diálogos são possíveis e bem-vindos. A grande questão 

está em saber dialogar com as diversas áreas do 

conhecimento. 

Evidentemente, o aluno que faz Serviço Social e 

escolher como tema de pesquisa “o desenvolvimento dos 

ribossomos em situação de elevada temperatura ambiente”, 

estará diante de uma questão pouco solucionável, salvo a 

mudança urgentíssima de curso! O mesmo vale para o 

aluno da Biologia que escolha pesquisar um tema sobre “a 

questão social das amebas no século XIX”. Esses exemplos 
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podem parecer exagero, mas já participei de bancas de 

conclusão de curso de graduação na área de ciências humanas 

em que o apresentador do TCC mais parecia desejar estar 

usando um jaleco do que estar escrevendo e falando sobre a 

sua área de formação acadêmica. 

 

Questões importantes externas 

a)- A significação do tema escolhido, sua novidade, sua 

oportunidade e seus valores acadêmicos e sociais. 

Quando se busca escolher um tema, deve-se tomar 

cuidado para não escolher um tema que não seja de interesse 

de ninguém, ou seja, é importante que o tema escolhido seja 

de interesse social. 

 

b)- O limite de tempo disponível para a conclusão do 

trabalho. 

A IES determina um tempo para a entrega da 

monografia (TCC) e não adianta inventar moda em um 

curto tempo. Sempre o tempo é bastante limitado e não vai 

ajudar escolher um tema que não seja possível pesquisar 

diante dos prazos estipulados pela instituição que está se 

graduando. Para isso, é importante que o tema seja 

delimitado de acordo com o tempo possível para a realização 

da pesquisa. 

 

c)- Material de consulta e dados necessários ao pesquisador. 

Você pode escolher um tema maravilhoso, que te 

agrade muito, mas uma pergunta vital deve ser feita:  sobre 

esse tema maravilhoso, há disponibilidade de material para 

estudo? Se a reposta for “sim”, perfeito. Mas se não há 
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material para estudo, como fazer uma pesquisa sobre esse 

tema? A resposta é bem objetiva:  não dá para fazer pesquisa 

sem material para estudo. Desta forma, o que tem que fazer 

rapidamente é escolher outro tema que seja possível 

pesquisar. Não adianta ficar triste, ou fazer bico de 

descontentamento, pois insistir nisso pode trazer grandes 

dores de cabeça. 

Vamos chamar esses materiais de fontes de 

pesquisa. As fontes são vitais, sem elas não há pesquisa 

alguma! É necessário que existam fontes para o 

desenvolvimento do estudo do tema escolhido, caso elas não 

existam, e mesmo diante dos riscos você queira continuar 

com o tema que te despertou tanta atenção, há uma saída, mas 

para isso você deverá consultar o seu orientador. A saída está 

na produção de fontes (materiais de estudo), mas isso exige 

um tempo considerável que muitas vezes não se tem em uma 

graduação. Assim mesmo, vale a pena escrever um pouco 

mais sobre essas fontes. 

Ainda hoje, muitos historiadores classificam as 

fontes de pesquisa em dois grupos, as de primeira mão e as 

de segunda mão. Não gosto nem um pouco desta 

classificação, pois pensar as fontes desta maneira pode dar 

uma errônea impressão de que as fontes de primeira mão são 

mais importantes que as outras. Podemos pensar da seguinte 

forma: fontes de segunda mão são aquelas produzidas por 

outras pessoas e que poderei utilizar para o estudo do meu 

tema escolhido, e, as fontes de primeira mão são aquelas que 

eu produzo, por conta de não existirem antes de mim. 

Se entendermos assim acredito que teremos mais 

coerência ao tentar entender o que são as fontes de pesquisa. 
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Assim   mesmo, devemos levar em consideração que 

existem muitos tipos de fontes de pesquisa e que nenhuma é 

mais importante que a outra, todas são muito importantes. 

Observe o quadro abaixo sobre alguns tipos de fontes que 

poderemos utilizar para o estudo de nosso tema: 

 

Documentais Atas, folhetos, jornais, periódicos, informes, 

memorandos, processos, 

cartas, diários, registros em geral, etc.   

Bibliográficas Livros, revistas, teses, dissertações, monografias, 

enciclopédias, etc.   

Orais Entrevistas, interlocuções, etc. 

  

Eletrônicas Sites, documentos digitalizados, bibliografias  

digitalizadas,  CDs, 

DVDs.   

Imagéticas Fotos, pinturas, retratos, gravuras, desenhos, etc. 

  

Arqueológicas Vestígios faunísticos, líticos, cerâmicos, materiais 

e imateriais em geral.  

2.5 Sobre o levantamento de fontes, em especial, o 

levantamento de fontes bibliográficas 

 

Como você pode observar no quadro da página 

anterior, um dos tipos de fonte de pesquisa é a literária. Nesta 

seção, vamos utilizar a expressão “revisão da literatura”, 

porém, não esqueçamos que as fontes não são apenas as 

literárias! 

O levantamento da literatura sobre o tema escolhido 

é de suma importância, pois se trata da localização e 

aquisição do material disponível sobre o seu tema de 
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pesquisa. É justamente este material que lhes possibilitará 

conhecer sobre o assunto escolhido.  É ele que contribuirá 

para a construção do conhecimento sobre o seu tema com 

mais profundidade, indo além do conhecimento superficial 

sobre o assunto de seu tema de pesquisa. 

No momento do levantamento da literatura (também 

conhecida como levantamento bibliográfico) será inevitável 

a realização de visitas à bibliotecas, arquivos, museus, 

departamentos de informações públicas, documentos 

eletrônicos
19

, etc. 

Aqui, como em qualquer outro momento do 

planejamento de sua pesquisa, é necessário estar atendo a 

uma série de questões fundamentais para um bom 

levantamento de fontes. O aluno deve levar em consideração 

os locais para desenvolver estas coletas de fontes, sabendo 

que biblioteca pesquisar, site, arquivo, museu, secretarias de 

cultura e arte, câmaras municipais, jornais20, etc, ou seja, 

deve fazer um levantamento dos possíveis locais em que 

se poderá encontrar fontes para o seu estudo do tema de 

pesquisa. 

 

 
19 Não se engane com a rede mundial de computadores, uma vez que 

ela pode contribuir espetacularmente para esse levantamento de fontes, 

entretanto,  é necessária uma boa orientação do professor para que não 

se perca tempo com sites bobocas e que não contribuirão seriamente 

para o desenvolvimento de sua pesquisa acadêmica de conclusão de 

curso. No final deste livro existe uma lista de endereços eletrônicos 

sérios e que podem contribuir para o seu trabalho 
20 Sobre os jornais, é importante notar jornais com comprometimento 

lógico dialético, como o Jornal Brado Informativo, em São José do 

Rio Preto, que conta em seu acervo uma série de publicações em sintonia 

com os interesses dos trabalhadores-alunos 
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Quando partimos para essa etapa do levantamento das 

fontes é sempre bom ter em mente que nem todos os livros, 

documentos, imagens, etc., poderão sair do local de consulta. 

Assim, é importante ter em mente a necessidade de tirar 

fotografias, fazer cópias, gravações de depoimentos, 

filmagens de determinadas situações, etc. 

Para finalizar essa seção que fala sobre o 

levantamento das fontes de pesquisa, sugiro que o aluno e o 

orientador organizem o levantamento realizado em duas 

colunas. A primeira, de fontes ligadas ao tema de forma mais 

geral, ou seja, de materiais que falem sobre o assunto. A 

segunda, de materiais que falem sobre o tema de forma mais 

específica. Assim se organizará um levantamento eficaz para 

o desenvolvimento dos estudos de pesquisa. 

 

2.6  O Problema 

 

O Problema em uma pesquisa é aquela pergunta que 

você desenvolve para o seu tema e que ainda não há respostas 

bem construídas. Diferente dos problemas que conhecemos 

em nosso dia-a-dia, o problema de pesquisa poderia ser 

chamado de problematização que é desenvolvida junto a 

escolha do seu tema. O problema de pesquisa é o elemento 

central de todo o desenvolvimento do TCC. Se não há 

problema não há o que ser pesquisado com motivos que o 

justifique. Defini-lo não é uma tarefa qualquer. Para fazer 

isso sugiro que conte com a ajuda de professores experientes 

no assunto. 

Certamente, você deve estar esperando uma receita de 

como criar um problema, e certamente já deve saber que não 
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a possuo para lhe oferecer. Por quê? Simples, não existe 

receita! Mas não se desespere, não roa as unhas, nem grite  

no travesseiro, pois vou falar agora de algumas sugestões 

para que você, junto com seu orientador, possam 

desenvolver o problema (problematização) do seu tema. 

Vamos lá! 

Darei alguns exemplos possíveis de tema e problema 

já conhecidos entre meus alunos de graduação: 

 

O primeiro exemplo é bastante ligado a área de Serviço 

Social, observe: 

Tema: A questão social no Vale do Jequitinhonha: a 

fome e a exploração do trabalho infantil. 

Problema: Quais são os motivos desta situação 

famélica entre as crianças e a exploração de seu trabalho? 

 

O segundo exemplo é bastante ligado a área de 

Pedagogia, observe que o problema pode se ampliar para 

várias perguntas problematizadoras do seu tema: 

Tema:  Educação e trabalho:  o fracasso da 

educação escolar pública na sociedade de classes. 

Problema: O que leva a situação de fracasso nas 

instituições escolares públicas? Fracasso para quem? Para os 

trabalhadores, para o governo ou para todos? Se não é para 

todos, fracasso para quem?  

 

O terceiro exemplo é bastante ligado a área de História, 

observe: 

Tema: A história indígena e o povo Terena: as 

contribuições da produção intelectual acadêmica para a 
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escrita da história. 

Problema: Que tipo de história é escrita por 

intelectuais nas universidades públicas sobre o povo Terena 

no Oeste brasileiro? Quais são as perspectivas dessa escrita 

da história desenvolvida por não indígenas sobre os povos 

indígenas? 

 

Um último exemplo sobre a área de Administração, 

observe: 

Tema: Administração e sociedade moderna: os 

desafios de gestão humana na sociedade de mercado. 

Problema: Quais são os fundamentos da sociedade 

moderna capitalista diante do trabalho humano e a 

exploração dos recursos naturais? É possível uma gestão 

humana na moderna sociedade de mercado? 

Agora, depois de formulado o seu problema, é 

necessário se dedicar ao desenvolvimento de hipóteses que 

se vinculem com os problemas criados. Esta etapa do 

processo de formação do projeto de pesquisa é bastante 

complementar às problematizações. Vamos lá! 

 

2.7 A hipótese 

 

Hipótese é uma resposta provisória para o problema 

de pesquisa. Na seção anterior escrevi sobre o 

desenvolvimento do problema. Agora, vamos entender a 

hipótese sobre seu problema. 

A hipótese pode confirmar ou negar o problema 

desenvolvido, ou seja, nem sempre a hipótese é confirmada, 

muitas vezes ela é negada e isso só se saberá com o 
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andamento do trabalho de pesquisa. Vamos ver alguns 

exemplos, com as propostas já citadas anteriormente. 

 

O primeiro exemplo, projeto na área do Serviço Social: 

Problema:  Quais são os motivos da situação 

famélica entre as crianças e a exploração de seu trabalho? 

Hipótese: O não entendimento da Economia Política 

contribui para a consolidação da situação famélica, 

juntamente com a forma de funcionamento da economia 

dependente da constante exploração da força de trabalho por 

parte do capital. 

 

O segundo exemplo, área de Pedagogia: 

Problema: O que leva a situação de fracasso nas 

instituições escolares públicas? Fracasso para quem? Para os 

trabalhadores, para o governo ou para todos? Se não é para 

todos, fracasso para quem? 

Hipótese: A exploração do trabalho ligada a 

educação escolar é a responsável pelo estado atual do 

fracasso na educação para os trabalhadores. Há fracasso 

apenas para a classe trabalhadora, que não consegue ter 

acesso pleno ao conhecimento historicamente acumulado, 

diferente dos proprietários dos meios de produção que 

promovem uma formação escolar propositalmente fracassada 

para a classe trabalhadora, consolidando as posições de 

classes na sociedade capitalista atual. Assim, para o capital, 

não há fracasso algum. 
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O terceiro exemplo, área de História: 

Problema: Que tipo de história é escrita por 

intelectuais nas universidades públicas sobre o povo Terena 

no Oeste brasileiro? Quais são as perspectivas dessa escrita 

da história desenvolvida por não indígenas sobre os povos 

indígenas? 

Hipótese:  A produção intelectual acadêmica é de 

base fenomênica, construída a partir de perspectivas 

múltiplas sobre o povo Terena, não atingindo a essência de 

sua história devido ao distanciamento de classe. 

 

Na área de Administração, observe: 

Problema: Quais são os fundamentos da sociedade 

moderna capitalista diante do trabalho humano e a 

exploração dos recursos naturais? É possível uma gestão 

humana na moderna sociedade de mercado? 

Hipótese:  A    fundamentação    da    sociedade   

moderna capitalista é a exploração do trabalho humano e dos 

recursos naturais. Isso impossibilita uma efetiva formação 

humana emancipada e a preservação dos recursos naturais.  

Não há, plenamente, uma gestão verdadeiramente humana e 

sustentável na economia de mercado. 

Como podemos observar, as hipóteses como 

respostas provisórias aos problemas, podem ser polêmicas. 

Não se deve esquecer que elas são respostas provisórias, 

assim, normalmente elas podem ser bastante ousadas. As 

respostas mais sólidas só serão desenvolvidas com o decorrer 

da sua pesquisa. Para isso é necessário comprometimento e 

muito estudo! 
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Agora vou escrever sobre a famosa justificativa do 

projeto de pesquisa. 

 

2.8 A justificativa 

 

A justificativa é o momento do projeto de pesquisa 

em que o aluno/pesquisador tem que justificar e convencer o 

leitor/avaliador do projeto. Poderia estar se perguntando: 

justificando a quem? Resposta: a todos os que poderão se 

interessar pela sua pesquisa, seja o orientador, a coordenação, 

agências de fomento21. Em potencial, toda a comunidade 

acadêmica. Claro que vamos nos deter aos primeiros 

(orientadores, coordenação e agências de fomento). 

Vejamos o que o professor José Luiz Bello nos 

escreve sobre a justificativa: 

 

A Justificativa num projeto de pesquisa, 

como o próprio nome indica, é o 

convencimento de que o trabalho de 

pesquisa é fundamental de ser efetivado. É 

aqui que o tema escolhido pelo pesquisador 

e a Hipótese levantada são de suma 

importância, para a sociedade ou para 

alguns indivíduos, de ser comprovada 

(BELLO, 2005, p. 20). 

 

 

 
21 As agências de fomento são instituições privadas ou 

governamentais que podem financiar a sua pesquisa. Se você é aluno de 

uma rede pública ou privada, poderá submeter seu projeto a avaliação 

por essas agências e se aprovado o financiamento, você recebe uma bolsa 

durante uma determinado período. Normalmente de trezentos a trezentos 

e cinqüenta reais, mas o valor oscila de uma agência para outra. 
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E continua: 

 

Deve-se tomar o cuidado, na elaboração da 

Justificativa, de não se tentar justificar a 

Hipótese levantada, ou seja: tentar responder 

ou concluir o que vai ser buscado no 

trabalho de pesquisa. A Justificativa 

exalta a importância do tema a ser estudado, 

ou justifica a necessidade imperiosa de se 

levar a efeito tal empreendimento (BELLO, 

2005, p. 21). 

 

O que o autor nos apresenta aqui é de grande 

importância. Não se deve tentar justificar as hipóteses de seu 

projeto de pesquisa e sim o seu problema de pesquisa. As 

hipóteses são respostas provisórias e passiveis de serem 

confirmadas ou não. Outra questão, ao tentar justificar a 

pesquisa do seu tema pela hipótese, ou seja, pela resposta que 

deveria ser provisória, o aluno acaba por desjustificar, pois 

acaba dando resposta àquilo que nem ainda sequer 

desenvolveu. Ou seja, se já possui resposta para o problema, 

para que deseja fazer uma pesquisa? 

Assim, na justificativa, é importante se concentrar no 

tema e no problema, ao invés de escrever sobre a hipótese, 

com isso poderá garantir a construção eficaz de seu projeto 

de pesquisa. 

Lembre-se, é na justificativa que o aluno deve 

exaltar a importância do tema a ser estudado. Em curtas 

palavras populares, deve-se “vender o peixe”, convencendo 

o seu leitor de que o tema é justificável. Para reforçar a 

importância da justificativa, vamos ver o que Marcos 

Bastos da Universidade Federal Fluminense nos escreve: 
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Justificar um projeto é convencer os seus 

leitores da sua importância, da sua 

relevância acadêmica e social, da viabilidade 

da sua realização, da pertinência do tema 

proposto. Convém, também, destacar neste 

item a originalidade do tema, apontando 

inclusive as lacunas que foram ou serão 

evidenciadas na “Revisão Bibliográfica” 

como uma justificativa adicional para o 

Projeto (BASTOS, 2005, p. 06). 

 

E Bastos continua nos apresentando alguns itens 

indispensáveis: 

 

Tópicos do item Justificativa de um Projeto: 

Relevância Social – Por que o seu tema ou 

a sua pesquisa é socialmente importante? 

Quais os benefícios que podem reverter para 

a sociedade, etc.?; Relevância Científica e 

Acadêmica – Por que o seu projeto ou a sua 

pesquisa é importante do ponto de vista 

acadêmico: que lacunas na bibliografia  

corrente ele virá  preencher,  que 

contribuições pode dar a determinado campo 

da historiografia? A pesquisa integra-se a 

uma rede temática já existente na 

Instituição?; 

Pertinência do Tema – mostrar que o seu 

tema é congruente; vale citar autores que 

assinalaram caminhos similares em obras 

anteriores; 

Originalidade – O que a sua pesquisa ou o 

seu objeto traz, particularmente, de novo, 

seja em termos temáticos, teóricos ou 

metodológicos?; 

Viabilidade – Por que a sua pesquisa é 

concretamente viável nas condições 

propostas? Indicar facilidade do acesso às 

fontes (em arquivos ou em edições 

impressas), arquivos e bibliotecas que 
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poderão ser visitados, formação ou 

especialização que o credenciam a 

empreender a pesquisa proposta, etc... 

(BASTOS, 2005, p.07). 

 

Como podemos observar, esses tópicos devem ser 

mencionados em sua justificativa do projeto de pesquisa,  

pois eles vão enriquecer o seu planejamento, possibilitando 

maior amadurecimento daquilo que se deseja pesquisar como 

monografia de conclusão de curso de gradua/ção. 

Passemos agora a escrever sobre os objetivos do 

projeto de pesquisa. 

 

2.9  Os objetivos 

 

Quem já não escutou a expressão que diz: “fulano tem 

objetivo na vida”, ou, “falta objetivo na vida de cicrano”, ou 

ainda, “beltrano conseguiu porque atingiu os seus 

objetivos”? Esses dizeres são construídos historicamente e 

fazem parte de nossas vidas. Não raramente, os objetivos 

nos são cobrados cotidianamente, acompanhados de sutis 

ameaças e violências. Só para dar um exemplo, imagine o 

trabalhador  em  uma  empresa  metalúrgica  produtora  de  

fios elétricos  que  são  exportados  para  a  indústria  

automobilística italiana (...) se os operários não cumprirem 

os objetivos da fábrica de fios, produzindo uma certa 

quantidade de mercadoria em um determinado tempo de 

trabalho, possivelmente ouvirão de seus superiores: “ vamos 

gente, temos que cumprir nosso objetivo de acordo com a 

ISSO 9001, do contrário não atingiremos as metas 

determinadas pela empresa... ai não adianta ficar chorando 
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quando terminar o prazo de experiência de trabalho não!”. 

Claro que essa fala poderia ser para os trabalhadores do 

comércio ou qualquer outro setor de trabalhadores, inclusive 

alunos de graduação! Isso mesmo, até na faculdade. 

Para que seus objetivos de pesquisa não destruam sua 

empolgação, é necessário que você os crie, pois se receber 

objetivos de uma   terceira   pessoa, provavelmente eles   

vão se transformar em uma preocupação nada criativa em 

sua formação. Ao invés de ficar esperando os objetivos serem 

determinados, os determine para você mesmo. Faça deles 

uma criação sua! 

Os objetivos de um projeto de pesquisa se referem ao 

que pretende alcançar com a sua pesquisa. Em outras 

palavras, os objetivos determinam as suas metas com o tema 

escolhido. Existem dois tipos de objetivos, os gerais e os 

específicos. Vamos ver mais de perto essa classificação. 

Os autores sobre Metodologia Científica não são 

unânimes em classificar os objetivos do projeto de pesquisa 

nestas duas ordens (geral e específico). Entendo que seja 

producente proceder com essa classificação, principalmente 

se levarmos em consideração a questão didática para a 

apresentação deste campo do projeto de pesquisa. 

O objetivo geral, como o nome sugere, apresenta a s 

preocupações mais amplas, de caráter social, com destaque 

para a importância social do tema escolhido. Os objetivos 

específicos são mais localizados de acordo com o tema 

escolhido pelo aluno. Normalmente são apresentados de 

formas mais esquemáticas, como demonstraremos a seguir. 

Antes, vejamos a contribuição de Mário Basto sobre o 

assunto, em um curso realizado na UNESP de Assis – SP: 
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Objetivos   –   expostos   sob   a   forma   de 

sentenças iniciadas   com verbos no 

Infinitivo. É comum que sejam expostos a 

partir de listagem sucessiva e numerada. Por 

uma questão de lógica, e por convenção, 

costuma-se principiar com os objetivos mais 

amplos e mais gerais, seguidos dos mais 

específicos (BASTOS, 2005, p. 07). 

 

Vamos observar um exemplo dos objetivos de um 

projeto de pesquisa, assim como propomos. Evidentemente, 

todos os exemplos apresentados neste livro são apenas 

ilustrativos e não dispensam o trabalho de seu orientador no 

processo de produção! 

 

Exemplo de objetivo geral: 
221 

 

3.1 Geral – estudar o impacto do indigenismo alternativo sob 

a academia, identificando sua proposta diante da política 

indigenista tradicional   e   ainda   sob   suas   novas   rotulações   

de   indigenismo. Especificamente sobre os Terena do Mato 

Grosso do Sul, identificando seus desdobramentos para a 

preservação da memória Terena. 

 

 

Exemplo de objetivos específicos: 

 

3.2. Específicos: 

3.1.1. Investigar quando e como o indigenismo 

alternativo passou a ser abordado na academia. 

3.1.2. Investigar a formação de pesquisadores dentro 

 
22 A ordem numérica aqui nesta sugestão é meramente fictícia. Você deve 

seguir a sua ordem 
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deste novo paradigma de indigenismo. 

3.1.3. Investigar as atividades de recuperação da 

memória Terena entre os próprios Terena no Mato Grosso do Sul. 

 

 

Como se pode observar, a apresentação dos 

objetivos se faz de forma esquemática e objetiva. Não é 

esperado neste campo que o aluno desenvolva uma 

dissertação. Seja objetivo e claro, apontando 

esquematicamente a pretensão d a pesquisa. O momento 

seguinte é o desenvolvimento da metodologia. Veremos que 

o projeto de pesquisa sem uma metodologia bem definida 

é um projeto perdido em alto mar! 

 

2.10  Metodologia 

 

Os manuais de Metodologia Científica são muito 

simplórios quando se detêm a esse momento do projeto. 

Alguns pecam pela falta de esclarecimentos, outros pelo 

excesso, destinando-se apenas aos pesquisadores 

experientes, esquecendo- se dos alunos de graduação. Aqui, 

reafirmo o meu compromisso com o aluno de graduação, 

mantendo-me a escrever sem preocupações academicistas e 

com um posicionamento de classe bem claro: escrevo para 

os alunos trabalhadores, no sentido mais amplo que o termo 

possa oferecer! 

Continuemos, pois, descobrindo que a metodologia 

do projeto de pesquisa não é um bicho de sete cabeças e não 

somos dinossauros incapazes de compreendermos do que se 

trata. Frequentemente, observo um espetáculo de equívocos, 
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onde alunos e professores acabam por confundir metodologia 

e método de pesquisa. Façamos algumas considerações sobre 

esses dois conceitos para que não repitamos este erro. A 

etimologia sempre é um bom ponto de partida, mesmo 

considerando que as palavras se transformam da mesma 

forma que a história. 

A palavra método é de origem grega e podemos 

entendê-la como um substantivo masculino que significa 

“caminho”, procedimento ou meio. Já a palavra metodologia 

é a junção da palavra método + logia. Logia se refere a 

estudo, logo, podemos entender que metodologia é o estudo 

dos métodos (caminhos). A junção de método+logia é de 

influência francesa e data de 1842. 

O que nos importa aqui é ter conhecimento mínimo 

de que metodologia é um ramo da lógica que se dedica a 

estudar os métodos existentes. Método e metodologia são 

indissociáveis, entretanto, não são as mesmas coisas! É 

importe ter consciência desta questão para que não nos 

percamos desnecessariamente durante a construção do 

projeto de pesquisa, de maneira que ao escrever a 

metodologia o aluno deverá se referir claramente sobre esta 

diferença para também entender como método e metodologia 

se relacionam constantemente na Metodologia Científica. 

Ao escrever a sua metodologia é esperado que se 

apresente uma proposta de método a ser adotado para o 

desenvolvimento do tema da pesquisa. Ele deve apresentar as 

etapas a serem realizadas, passo a passo, onde o aluno deve 

escrever minuciosamente como cada uma dessas etapas. 

Quando se referir a metodologia o texto do projeto deve se 

deter ao tipo de filiação metodológica utilizada para o 
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desenvolvimento do método da pesquisa. Ou seja, ao se 

referir a metodologia, deve-se esclarecer qual é o quadro 

teórico que se partirá para o desenvolvimento do método, 

por exemplo, o materialismo histórico dialético, ou ainda, o 

positivista. 

 

2.11 Cronograma 

 

O cronograma é uma estimativa do tempo de 

desenvolvimento da pesquisa. Ele deve conter esboço de 

todas as atividades do processo de pesquisa. Levando em 

consideração que é impossível prever com exatidão todos 

os processos do desenvolvimento da  pesquisa, posso afirmar 

que esse campo é uma grande formalidade, nada mais do 

que isso. Veja bem, não se trata de entender que o 

cronograma da pesquisa seja descartável! Por conta da 

pesquisa estar em constante desenvolvimento, se torna 

impossível apresentar o que de fato se desenvolverá no 

futuro. 

 

Vejamos, na próxima página, um exemplo de 

cronograma: 

 

Atividades Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Leituras e 

elaboração do 

projeto de 

monografia 

 
X 

 
X 

 
X 

       

Entrega do projeto 

de 

monografia 

   
X 

       



- 71 - 
 

Leituras e redação 

de 

monografia 

   
X 

 
X 

 
X 

     

Entrega do primeiro 

capítulo 

      
X 

    

Entrega do segundo 

capítulo 

       
X 

 
X 

  

Entrega das partes 

finais 

(considerações 

finais e bibliografia) 

         

 

 

X 

 

Defesa da 

monografia 

         X 

 

Este cronograma é apenas uma sugestão, tudo vai 

depender do tempo que você possui. Um curso de graduação 

normalmente possui quatro anos e na maioria deles é no 

último ano que se inicia uma pesquisa como trabalho de 

conclusão de curso. Entendo que deixar para iniciar uma 

pesquisa de graduação para o último ano do curso é no 

mínimo despreparo brutal por parte do aluno e 

principalmente do curso. O processo de escolha do tema 

deve se iniciar desde o primeiro ano para que o aluno 

possa desenvolver uma escolha minimamente madura e que 

lhe proporcionará satisfação e realização político-social 

junto ao seu orientador.Chegamos aqui ao fim de nossas 

contribuições sobre o projeto de pesquisa. Espero que o meu 

leitor possa utilizar esta segunda parte com eficácia e com 

consciência do que realmente é um projeto de pesquisa para 

a realização de um TCC de graduação. Passarei agora para a 

parte III, onde escreverei sobre a execução do projeto, ou 

seja, a feitura da monografia propriamente dita.  
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CAPÍTULO III 
 

A MONOGRAFIA 

 

 

3.1 A monografia 

 

Vamos iniciar esclarecendo outra confusão, sempre 

presente nos cursos de graduação, sobre projeto de pesquisa 

e monografia. constantemente escuto pelos corredores 

acadêmicos a seguinte fala dos alunos em fase de realização 

do projeto de pesquisa: “nossa não estou conseguindo 

montar o meu TCC para conseguir um orientador!”. Essa 

afirmação é grave, pois representa uma confusão, o projeto 

não é o TCC, ele é um momento do trabalho de conclusão 

de curso, juntamente com a pesquisa desenvolvida e 

apresentada de forma monográfica. Também é grave a 

seguinte afirmação de corredor: “meu projeto é formado 

por três professores, um deles é o meu orientador”. Neste 

caso o aluno está realmente perdido e nos últimos minutos 

do segundo tempo. Provavelmente o aluno deve estar se 

referindo a banca de defesa da monografia, pois o TCC não 

se resume ao projeto, muito menos é defendido diante de uma 

banca de três professores. Neste caso, provavelmente os 

resultados não serão dos melhores. 
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Para que você não passe por isso, vamos entender 

do que se trata uma monografia de cu r s o  d e  graduação, 

pois todo o seu trabalho de desenvolvimento do projeto de 

pesquisa é justamente um planejamento que norteará sua 

pesquisa sobre o tema escolhido e que será apresentada com 

um texto monográfico. 

Antes de nos determos especificamente sobre a 

monografia, vamos falar de um momento pouco esclarecido: 

o método de estudo (a pesquisa) e o método de apresentação 

(o texto monográfico). Para entendermos esses dois 

momentos do estudo (a pesquisa e a apresentação da 

pesquisa), vamos ver o que um pensador clássico e muito 

importante tem a nos dizer através de um trabalho chamado 

Para a Crítica da Economia Política, publicado em 1859, de 

autoria de Karl Marx. 

 

É, sem dúvida, necessário distinguir o 

método de exposição formalmente do 

método de pesquisa. A pesquisa tem de 

captar detalhadamente a matéria, analisar as 

suas várias formas de evolução e rastrear sua 

conexão íntima. Só depois de concluído esse 

trabalho é que se pode expor 

adequadamente o movimento real (Marx, 

1996, p. 140). 

 

Marx propõe que primeiro a pesquisa, ou seja, o 

estudo exaustivo sobre determinado tema, deve ser realizado 

antes de apresentar algum tipo de material escrito (concreto). 

Tentar escrever sem ter estudado me parece muita aventura 

em uma conclusão de curso, principalmente se ele foi pago 

durante anos! Estudar e escrever sobre o estudado, para 
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Marx, são dois momentos diferentes na construção do 

conhecimento e não devem ser confundidos.  Entretanto, é 

importante entender que desde a escolha do tema,  o  

desenvolvimento  do  projeto,  o desenvolvimento do estudo 

projetado e a confecção do texto monográfico, há uma 

relação indissociável e que uma depende a outra. Deve-se 

levar em consideração essa totalidade, respeitando as 

singularidades de seus métodos na construção da pesquisa 

acadêmica. Agora podemos nos deter à monografia em si. 

 

3.2 O que é uma monografia? 

 

Escreverei agora sobre o “método de exposição” 

(MARX, 1996), especificamente, sobre os elementos que 

uma monografia deve possuir23. 

Vamos observar a etimologia. A palavra monografia 

é a junção de mono (único, única) e grafia (escrita, escrito) 

que significa escrita sobre um assunto ou tema. Como 

apresentei anteriormente, um bom início pode ser dado com 

a origem da palavra.  Entretanto, devemos levar em 

consideração que as palavras se desenvolvem e ganham 

novos significados durante a história. Alguns manuais sobre 

Metodologia Científica identificam o desenvolvimento da 

primeira monografia em meados do século XIX, sobre a 

 
23 Evidentemente, quando Marx se refere ao método de exposição 

formal ele não está se referindo apenas aos elementos que apresento aqui, 

muito menos à normas estabelecidas por instituições acerca da produção 

do conhecimento na Europa e na América. Marx vai muito além de 

nossa abordagem e não me deterei a apresentá-las neste livro. Todavia, 

sugiro a leitura do artigo de minha autoria sobre a questão do método 

em Marx, constante nas sugestões bibliográficas no final deste trabalho 
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questão das famílias de mineiros através do orçamento. Não 

entraremos aqui na questão do estudo desta história da 

primeira monografia, pois poderíamos enveredar por um 

caminho que fugiria aos objetivos deste livro.  Todavia, é 

importante ter clareza de que não se trata de  desprezar  a  

historicidade da monografia, mas sim uma escolha e 

delimitação do que discutimos aqui neste trabalho. 

Quando falamos sobre a escrita de uma única coisa, 

podemos ser levados por um pensamento defensor de um 

estudo isolado de um determinado tema, sem levar em 

consideração as suas relações com outros temas, proceder 

assim seria ignorar a totalidade de um determinado tema.  

Não podemos proceder desta forma. Ao fazer um projeto de 

pesquisa que será  apresentada através de uma monografia 

pressupomos o desenvolvimento do estudo da pesquisa. É 

importante retomar uma questão já apresentada na segunda 

parte deste livro sobre o que é o projeto de pesquisa, a 

pesquisa e a monografia. Vamos por partes. 

O projeto de pesquisa é o planejamento formal de 

uma proposta de Estudo (pesquisa) que será desenvolvido 

como parte do TCC. A pesquisa é a execução do projeto 

apresentado (do planejamento) a coordenação do curso e com 

o aceite de um professor orientador. A monografia é a escrita 

sobre o tema da pesquisa (estudo) desenvolvida e que será 

apresentada para apreciação de uma banca (em uma seção 

especial escreverei sobre a banca de defesa). O projeto, a 

pesquisa e a monografia, são partes de um todo e devem 

ser interligados, pois o projeto é o planejamento de como irá 

se estudar um determinado tema que será apresentado 

através de um texto escrito que é o texto monográfico. Com 
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isso, espero ter esclarecido de uma vez por todas o que 

é cada uma dessas coisas. A junção de todas elas compõe 

tudo aquilo que entendemos como trabalho de conclusão de 

curso (TCC). 

Observe que para se chegar ao momento em que se 

faz um texto monográfico, com sua introdução, capítulos e 

considerações finais, há de ter sido feito um estudo de 

pesquisa e para que essa pesquisa tenha sido feita, terá sido 

necessário o desenvolvimento de um projeto de pesquisa, e 

para fazer um projeto de pesquisa há de se ter escolhido um 

tema para pesquisar. Veja que aqui apresento o movimento 

inverso do processo de produção do TCC! 

Assim como no projeto de pesquisa, a monografia 

possui as suas partes constitutivas. Vamos conhecer essas 

partes para podermos entender o que elas são e fazermos a 

nossa própria monografia. Serei esquemático e bastante 

questionador. 

Seguirei a proposta apresentada pela Universidade do 

Vale dos Sinos (Unisinos)24, também constantes nos mais 

diversos manuais sobre nosso assunto, e atualizado de acordo 

com as normas da ABNT em agosto de 2009. 

Para início de conversa, a monografia pode ser 

entendida como a relação de elementos pré-textuais, textuais, 

e pós-textuais. Cada um desses elementos possui suas 

características e devemos conhecê-las muito bem para 

entendermos o seu significado. Somente assim o meu leitor 

 
24 Refiro-me ao “Guia de elaboração de trabalhos acadêmicos” da 

biblioteca da Unisinos, edição revisada e modificada no segundo 

semestre de 2009, disponível no endereço eletrônico desta universidade 

em formato PDF. 
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conseguirá construir a sua própria monografia.   Vejamos   

esses   elementos   e    as   suas   partes (características), 

algumas delas são obrigatórias, outras não: 

 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

Capa (obrigatório); 

Lombada (se necessário); 

Folha de Rosto (obrigatório); 

Errata (se necessário); 

Folha de Aprovação (obrigatório); 

Dedicatória (opcional); 

Agradecimentos (opcional); 

Epígrafe (opcional); 

Resumo em Português (obrigatório); 

Resumo em Língua Estrangeira (obrigatório); 

Lista de Ilustrações (opcional); 

Lista de Tabelas (opcional); 

Lista de Abreviaturas e Siglas (opcional); 

Lista de Símbolos (opcional); 

Sumário (obrigatório); 

 

ELEMENTOS TEXTUAIS 

Introdução (obrigatório); 

Desenvolvimento (os capítulos) (obrigatório); 

Considerações finais (obrigatório); 
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ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

Referências (obrigatório); 

Veja como fica a ordem das folhas da monografia, na 

sequencia sugerida. Siga esta sequência, pois ela corresponde 

à normatização da ABNT: 

 

 

Capa
Folha de 

rosto
Errata

Folha de 

Aprovação

(folha 1) (folha 2) (folha 3) (folha 4)

Dedicatória
Agradeci-

mentos
Epígrafe

Resumo em 

Português

(folha 5) (folha 6) (folha 7) (folha 8)
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Com este esquema é possível observar melhor as 

características de cada um desses elementos constitutivos da 

monografia. Cada uma dessas características será abordada 

cuidadosamente e de modo didático para que meu aluno 

leitor possa entender e construir a partir de sua realidade o 

Resumo em 

Língua 

Estrangeira

Lista de 

Ilustrações

Lista de 

Tabelas

Lista de 

Abreviatura 

e Siglas

(folha 9) (folha 10) (folha 11) (folha 12)

Lista de 

símbolos
Sumário Introdução

Desenvolvi

mento, ou 

seja, os 

capítulos

(folha 13) (folha 14) (folha 15) (folha 16)

Consideraçõ

es finais
Referências

(folha 17) (folha 18)
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seu texto de acordo com as normas, e principalmente, as 

preocupações metodológicas exigidas para um trabalho de 

graduação. 

É vital que não nos esqueçamos: só será possível fazer 

uma monografia se o aluno desenvolveu sua pesquisa. 

Sem pesquisa não há como escrever uma monografia, teórica 

e metodologicamente posicionada em uma instituição de 

ensino superior. Evidentemente, salvo os casos em que a 

instituição não seja séria na formação de seus alunos. Neste 

caso, sugiro que se retire imediatamente desta instituição 

picareta! E a denuncie para o MEC. 

Vejamos cada uma dessas características da 

monografia. 

 

3.2.1. OS ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS: 

 

Esses elementos são as informações que antecedem 

os capítulos da monografia e apresentam dados 

introdutórios. Todos eles são indispensáveis e procurarei 

apresentar graficamente como eles são apresentados no 

papel. 

 

3.2.1.1 Capa 

 

A capa é obrigatória e deve apresentar as informações 

que possibiliam a identificação correta do trabalho. A 

apresentação dessas informações possui uma ordem correta, 

vejamo-las: 

- Instituição (Nome da Universidade, Área e Curso); 

- Nome do autor; 
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-Título do trabalho – subtítulo, se houver; 

- Número de volumes (se houver mais de um, deve 

constar na capa a identificação do respectivo volume); 

- Local (cidade); 

- Data (ano de depósito/ou da entrega) 

Essas informações devem estar centralizadas, com 

letras maiúsculas, sem ponto final em suas linhas. Vamos 

observar o modelo para vermos como fica a estética: 
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(capa) 

 

 

 

           FACULDADE DE FILOSOFIA DE 

CATANDUVA 

                           CRUSO DE HISTÓRIA 

 

               LETÍCIA FERNANDES DE MENEZES 

 

HISTÓRIA E LITERATURA: 

AS CONTRIBUIÇÕES DO JORNAL 

BRADO INFORMATIVO PARA UM 

DIÁLOGO INTERTEXTUAL DE 

2004-2010 

 

 

 

 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2010. 

3 cm
 

2cm 
 

2cm 
 

3cm 
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Evidentemente, este modelo é apenas uma 

figuração daquilo que se deve apresentar. Sugiro que a 

fonte seja a 14. O tipo de letra deve ser padronizado, 

assim, sugiro que utilizem Times New Roman ou Arial, 

considerando que cada instituição poderá determinar uma 

em específico, mas a maioria das instituições cobram uma 

dessas duas por conta das normatizações das ABNT. 

Vamos para o próximo passo, a Lombada. 

 

3.2.1.2 Lombada 

 

A maioria das instituições de ensino superior não 

exigem de seus alunos que a lombada seja feita e conste 

junto ao texto monográfico. 

Mas a final o que é essa lombada? 

Lombada é o dorso da capa que reúne todas as 

folhas do texto monográfico. Não se trata de um momento 

de produção de texto da pesquisa como o são a produção 

dos capítulos, da introdução ou das considerações finais. 

Normalmente o profissional que realiza a encadernação 

em capa dura é que fará a lombada, somente na última 

cópia da monografia após a defesa. Entretanto, o aluno 

deve apresentar de acordo com as normas (NBR 

12225:2004) o modelo de lombada a ser seguido pelo 

encadernador. 

 

3.2.1.3 Folha de Rosto (obrigatório) 

 

Nesta folha você deve apresentar os mesmos 

elementos da capa, acrescentando todas as informações 
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paralelas que complementem a identificação do trabalho: 

- Nome do autor; 

- Título do trabalho – subtítulo, se houver; 

- Número de volumes (se houver mais de um, deve 

constar na capa a identificação do respectivo volume); 

- Natureza (tese, dissertação, trabalho de conclusão 

de curso)  e objetivo (aprovação em disciplina, grau 

pretendido e outros); nome da instituição a que é 

submetido; área de concentração; 

- Nome do orientador, precedido da palavra 

“Orientador”; 

- Co-orientador (se houver): precedido da palavra “Co-

orientador”; 

- Local (cidade) da instituição onde deve ser 

apresentado; 

- Data (ano de depósito/ou da entrega). 

Como pode observar, não há segredos, o que há 

são normas convencionadas pela ABNT, elabore-as da 

forma que são estruturadas e pronto. 

 

3.2.1.4 Errata 

 

A errata é uma folha que identifica aos leitores do 

trabalho alguns erros localizados e a devida correção, 

indicando a paginação para uma leitura correta. Caso seja 

necessário fazer uma errata ela deve ser apresentada em 

folha separada, anexando-a ao trabalho depois que ele foi 

impresso. A errata deve constar após a folha de rosto. 

Lembre-se, apenas se for necessário. Quando é 
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necessário? Normalmente após a realização da banca. 

Geralmente nos cursos de graduação na área de humanas 

o aluno tem um prazo para entregar o texto definitivo, 

assim, dispensa-se a apresentação de errata, pois as 

correções poderão ser feitas após a banca. Mas lembre-

se, você pode querer fazer alguma correção antes da 

banca, ou seja no exemplar que fora depositado e 

entregue a banca. Neste caso, recomendo que a folha de 

errata seja feita e entregue para os membros convidados 

para participarem da banca antes da realização da mesma! 

Muito bem, agora vamos à folha de aprovação! 

 

3.2.1.5 Folha de Aprovação 

 

Nesta folha deve constar: 

- Nome do autor; 

- Título e subtítulo por extenso; 

- Natureza, objetivo, nome da instituição a que é 

submetida, área de concentração; 

- Data de aprovação; 

- Nome e titulação dos membros componentes da 

banca examinadora e suas assinaturas (elemento 

obrigatório somente para Dissertações e Teses). 

Pronto, sem segredo. Só para garantir, dê uma 

olhada no modelo abaixo para ver como é que fica!  
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MAGNA ARAUJO DA CUNHA PELEGRINI 

A CRISE DA EDUCAÇÃO NA SOCIEDADE DE 

CLASSES 

  

 Monografia apresentada como 

requisito parcial para a 

conclusão do curso de 

Pedagogia, da Faculdade 

Frutal, sob a orientação do 

professor Jean Paulo Pereira de 

Menezes. 

 

BANCA EXAMINADORA 

MONOGRAFIA PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE 

GRADUADA 

 

___________________________________ 

Orientador: Jean Paulo Pereira de Menezes (UFGD) 

 

____________________________________ 

Prof. José Ricardo Santos (UFSCar) 

 

______________________________ 

Profª. Onilda Carmo (UNESP) 

 

São José do Rio Preto, 17 de julho de 2010. 
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3.2.1.6 Dedicatória 

 

Primeira coisa, NÃO ESCREVA A PALAVRA 

“DEDICATÓRIA” NESTA FOLHA! 

A dedicatória é uma homenagem opcional que você 

pode fazer às pessoas que de alguma forma ou de outra 

estiveram envolvidas com a sua pesquisa e que você deseja 

tributar. Veja o exemplo abaixo com o formato e layout 

adequados: 

 

  

 

Dedico este trabalho ao meu amado 

esposo Karl, aos meus filhos Edgar, 

Laura e Eleanor. Ao meu Professor 

José Paulo Netto e a todos e todas que 

de alguma maneira me ajudaram. 

 

3.2.1.7 Agradecimentos 

 

Os agradecimentos são opcionais e quando 

apresentados devem se dirigir às pessoas ou instituições que 

contribuíram de forma direta para o desenvolvimento da 
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pesquisa e de modo indispensável para o bom 

desenvolvimento do estudo que estará sendo apresentado 

através do texto monográfico. Alguns manuais de 

Metodologia Científica sugerem que os agradecimentos 

sejam feitos de forma hierárquica, ou seja, não dá para 

agradecer seres inanimados como diretamente vinculados 

a pesquisa. Uma certa vez, em um outro estado do Brasil, 

uma aluna agradecia a sua cadelinha, e isso não é uma 

piada! Pergunta-se: e m que medida a cadela foi 

fundamental para a construção da pesquisa que vai ser 

apresentada? Se a resposta não existir, sugiro que deixemos 

os cães, os roedores, o papagaio e os peixes em paz! 

 

3.2.1.8 Epígrafe 

 

Alguns alunos confundem epitáfio com epígrafe. 

Epitáfio são frases que se coloca nos túmulos dos mortos, 

normalmente uma frase bonitinha, mesmo para pessoas que 

nunca viveram em sintonia prática com as palavras lindas de 

seus epitáfios. Bem, alto lá! Epígrafe não tem nada a ver com 

isso! 

Epígrafe significa “texto de alguém” e tem que 

manter uma relação total com as perspectivas da sua 

pesquisa. Essa aqui dá o que falar! A epígrafe é um texto 

de deve estar em sintonia total com o trabalho monográfico, 

ou seja, ao ler a epígrafe o leitor deverá encontrar expressas 

as perspectivas teóricas e   metodológicas   que   norteiam a 

exposição textual do trabalho. Em outras palavras, o texto 

da epígrafe deve possuir total relação como o que se 

apresenta em toda a  monografia.  Não adianta eu citar uma 
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epígrafe de Marx se meu referencial é Francis Fukuiama. Ou 

ainda, August Comte se meu referencial teórico- 

metodológico é Gramsci e Lucaks! Para os mais desavisados: 

não devo apresentar uma epígrafe só porque achei o texto 

bonitinho, ou super legal... saca?!? 

 

3.2.1.9 Resumo em Português 

 

O resumo é obrigatório e existem vários tipos de 

resumo. Para o TCC, de acordo com a norma padrão (NBR 

6028:2003), deverá ser apresentado o resumo informativo. 

Esse tipo de resumo deve informar ao leitor sobre as 

finalidades da pesquisa, a metodologia, os resultados e as 

conclusões do documento, sem que para isso seja preciso 

consultar todo o texto monográfico. Essa exigência se faz, 

principalmente, para a consulta posterior da banca e para 

leitores possivelmente interessados em seu trabalho. 

Sugiro que ao escrever o resumo o aluno desenvolva 

frases afirmativas e convictas, na terceira pessoa do singular. 

O resumo deve ser escrito em um único parágrafo em 

espaço simples, contendo de 150 a 500 palavras para o 

TCC25.19 

O resumo é seguido de palavras-chave. O que é isso? 

Muitos acreditam que são só palavras de enfeite, mas não 

são! As palavras-chave são termos que representam o assunto 

que será encontrado no texto e o identificam para buscas e 

classificações. Sugiro que sejam selecionadas três palavras 

 
25 Quando o resumo for de um artigo acadêmico a regra muda, sendo de 

100 a 250 palavras. 
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que consigam representar uma sequência de abordagens que 

o leitor encontrará na monografia. Evidentemente são muitas 

as palavras, por isso que se chamam chave, ou seja, escolha 

as principais das principais! 

Exemplo da aparência de um resumo:  

 

 

RESUMO 

 

Partindo do pressuposto de que a educação escolar deveria 

ou deve contribuir para a emancipação do homem, iremos, 

através desta, realizar alguns apontamentos  em  direção  

aos  rumos  que  a  educação  vem adotando e questionar 

até que ponto a educação recebida no âmbito escolar 

emancipa ou tem como objetivo emancipar e criar homens 

plenamente livres, críticos e transformadores, seres ativos 

dentro da sociedade de classes. 

 

Palavras-chave: Educação escolar; emancipação humana; 

sociedade de classes. 

 

 

 

3.2.1.10 Resumo em Língua Estrangeira 

 

O resumo em língua estrangeira não é obrigatório 

para o TCC (texto monográfico de conclusão de curso de 

graduação), 

Entretanto, se o aluno desejar apresentá-lo poderá 

fazê-lo seguindo as mesmas regras do resumo em p ortuguês 

(língua vernácula do país em que se está escrevendo). 

Mas em qual língua estrangeira o resumo deve ser 

apresentado? Por exemplo, na Universidade do Vale do Rio 
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dos Sinos-RS solicita-se: “em inglês, Abstract; em 

espanhol, Resumen; em francês, Resume” (BIBLIOTECA- 

Unisinos, 2009:24). Assim, caso deseje apresentar o resumo 

em língua estrangeira, sugiro que consulte o seu orientador. 

Muitos professores entendem que o inglês é o idioma 

preferido, todavia, não há um consenso sobre essa questão. 

Particularmente, acredito que o espanhol seja mais útil, uma 

vez que a maior parte de leitores possivelmente interessados 

em determinadas temáticas latino- americanas são leitores de 

língua hispânica e não a inglesa26.   

 

Veja a seguir como ficaria:  

 

 

RESUMEN 

 

En el tesis de que la educación debe o debería ser mui 

importante a la emancipación del hombre a través de esta 

vamos a tomar algunas notas hacia la dirección que la 

educación ha adoptado y preguntar cómo la educación que 

recibió   en   la   escuela   o   la   emancipación   viene   con   

el   objetivo   de emancipación  y la creación del hombres 

totalmente libres, críticos y revolucionários, el ser activo 

interno en la sociedad de clases. 

 

 

 
26 Há um mito sobre o inglês como idioma mundial. Esse discurso é 

questionável quando pensamos na população americana, por exemplo. 

A maioria dos  trabalhadores,  aqueles que vivem da venda da força de 

trabalho, no continente  americano se comunicam em matriz  com  o  

espanhol    e  não  o  inglês; o inglês, na verdade,  é  bastante  restrito  a  

um  círculo  de trabalhadores elitizados ao lado dos grandes empresários, 

que são a absoluta minoria no mundo do trabalho 
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3.2.1.11  Lista de Ilustrações 

 

Este elemento é opcional. As ilustrações devem ser 

apresentadas de acordo com a disposição (a ordem) que as 

mesmas são apresentadas no texto monográfico. O meu leitor 

deve estar se perguntando: o que são exatamente essas 

ilustrações? Vamos entender que ilustração se refere às 

figuras, quadros, gráficos, desenhos, fotografias, 

organogramas, gravuras, pinturas, grafites etc., que podem 

fazer parte do texto monográfico. 

Caso haja esse tipo de texto no trabalho, você deve 

apresentar uma lista com os nomes das ilustrações seguidos 

do número da página em que se encontram. Não há uma 

quantidade mínima ou máxima de ilustrações (a norma não 

se ocupa com essas quantidades). Se ocorrer qualquer 

insegurança na utilização   das   ilustrações, não   perca   

tempo, recorra a seu orientador. 

Observe um modelo de apresentação do Lista: 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Ilustração 1 – Logo do 

CEIMAM............................................................................... 37 

Ilustração 2 – Boletim Mensal, n. 16 de 

1983..........................................................................................90 

Ilustração 3 – Localidades visitadas pelo CEIMAM no MS em 

1984............................................................... ......................99 

Ilustração 4 – Quadro demográfico 

FUNASA................................................................................136 

Ilustração 5 – Relações possíveis (Fernanda Carvalho, 

2008:102)........................................................................... 156 
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3.2.1.12  Lista de Tabelas 

 

Este elemento também é opcional. Da mesma forma 

que as ilustrações, a lista de tabelas devem seguir  a  ordem  

que  são apresentadas no texto monográfico, com seus 

respectivos títulos, seguidos do número da página. Veja o 

modelo abaixo27. 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela Descrição Página 

1 Verba consignada para as despesas do 

Arsenal de Marinha de Mato Grosso - 

Ano Financeiro – 1846- 1852 

 

190 

2 Efetivos Militares na Província de 

Mato Grosso  - 1851 

 

197 

3 Quadro comparativo das Rendas da 

Província de Mato Grosso com as 

despesas do Trem Naval 

 

203 

 

3.2.1.13  Lista de Abreviaturas e Siglas 

 

Aqui você deve colocar em ordem alfabética todas as 

abreviaturas e siglas que utilizou no seu texto. Logo na frente 

 
27 Esta tabela é parte do trabalho de pesquisa de Saulo Álvaro de Mello, 

sob o título: O ARSENAL DA MARINHA EM MATO GROSSO: 

Projeto político de defesa nacional e de disciplinarização do trabalho. 

Do planalto à planície pantaneira (1719-1873). Dissertação defendida 

em 2009 pela UFGD- MS. 
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delas, coloque, por extenso, o seu significado. Dispensa-

se número de páginas e é opcional. Veja o modelo na 

próxima página: 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

ABA= Associação Brasileira de Antropologia. 

CAPES = Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior. 

CEI = Centro de Estudos Indígenas. 

CEIMAM = Centro de Estudos Indígenas Miguel Angel de 

Menéndez. CEUA = Centro Educacional Universitário de 

Aquidauana. 

CNPq   =   Conselho   Nacional   de   Desenvolvimento   

Científico   e Tecnológico. 

UFGD = Universidade Federal da Grande Dourados. 

UNESP = Universidade Estadual Paulista. USP = Universidade 

de São Paulo. 

 

3.2.1.14 Lista de Símbolos 

Essa lista também é opcional e simples. Você deve 

apresentar os símbolos de acordo com a ordem em que eles 

aparecem no texto monográfico, seguido do seu significado 

Veja: 
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a = Função de autocorrelação parcial 

 = Modelos estimados a partir das 

texturas fonte (letras gregas) 

 = Modelos   reconstituídos   a partir de

 modelos transformados pela raiz cúbica 

x = Função de autocovariância 

 = Matriz de autocovariâncias 

 

3.2.1.15 Sumário 

 

Este elemento é obrigatório e deve ser apresentado de 

acordo com o exemplo disponibilizado aqui, seguindo a 

Norma Brasileira (NBR 6027) de trabalhos acadêmicos. 

Na elaboração   do   sumário   você deve apresentar 

os capítulos e as subseções de cada um dos capítulos da sua 

monografia. Ou seja, de todas as partes do seu texto, 

organizado em partes maiores e partes menores (os títulos e 

subtítulos). Tudo deve estar de acordo com a ordem que 

aparece durante a leitura do texto monográfico. 

Antes de observar um modelo de sumário, vamos 

observar o que a norma diz sobre o sumário, em maiores 

detalhes: 

 

Regras de Apresentação do Sumário 

_  A  palavra  sumário  deve  ser  

centralizada, escrita com letras maiúsculas, 

em negrito; 

_ Deve figurar como último elemento pré- 

textual; quando houver mais de um volume, 

deve ser incluído completo em todos os 

volumes; 
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_  As  seções  devem  ser  numeradas  em 

algarismos arábicos, da introdução até a 

conclusão; 

_ Os elementos pré-textuais NÃO DEVEM 

aparecer no sumário; 

_ Os indicativos das seções (capítulos) e 

subseções (subcapítulos) com seus 

respectivos títulos, devem ser alinhados à 

esquerda. Recomenda-se que  sejam  

alinhados  pela margem do título do 

indicativo mais extenso; 

_ Um documento apresentado em mais de 

um idioma, para o mesmo texto, deve 

conter um sumário separado para cada 

idioma, em páginas distintas (UNISINOS, 

2009, p.31). 

 

As numerações dos capítulos e subcapítulos devem 

ser apresentadas em ordem crescente, do mesmo modo que o 

leitor encontra no texto. Vamos ver o exemplo: 
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SUMÁRIO 
 

RESUMO...................................................................................................05 

ABSTRACT 

....................................................................................................................06 

LISTA DE IMAGENS .............................................................................14 

LISTA DE 

ABREVIATURAS....................................................................................15 
 

INTRODUÇÃO 

I - Sobre a proposta de trabalho..................................................................16 
 

CAPÍTULO I – O CENTRO DE ESTUDOS INDÍGENAS MIGUEL 

ANGEL DE MENÉNDEZ, SUA HISTORICIDADE E OS TERENA 

1.1 O objeto e a história do tempo presente ...............................................30 
 

CAPÍTULO II - A PRODUÇÃO DO CEIMAM ACERCA DO POVO 

TERENA DO MATO GROSSO DO SUL E SUA RELAÇÃO DIANTE DA 

POLÍTICA 

2.1 O boletim Terra Indígena ....................................................................78 

2.1.1 As primeiras referências publicadas ..............................................82 

2.1.2 A primeira interlocução entre os intelectuais e os Terena no Estado de 

São Paulo através do Relatório de Campo ...............................84 

2.1.2.1 Sobre o aspecto 

cultural..............................................................................84 
 

2.1.3 A primeira interlocução entre os intelectuais e os Terena do MS através do 

Relatório de Campo ......................................................90 

2.1.3.1 A relação crítica dos intelectuais....................................91 

2.2 A Bibliografia crítica sobre os povos Aruák do Mato Grosso do Sul 

e Grande Chaco ...................................................................................121 
 

CAPÍTULO III - A CONTRIBUIÇÃO ACADÊMICA DA SEGUNDA 

GERAÇÃO DO CEIMAM SOBRE OS TERENA 

3.1 Dissertações e tese ............................................................................128 

3.1 1 Maria Cristina da Silveira Galan ................................................130 

3.1.2 Fernanda S. Carvalho ..................................................................147 

3.1.3 Graziele Acçolini ........................................................................159 

3.2 Breves aportes sobre as perspectivas teórico-metodológicas das 

intelectuais...................................................................... .............173 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................178 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................184 
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3.2.2 ELEMENTOS TEXTUAIS 

 

Vamos agora apresentar os elementos textuais, todos 

eles de ordem obrigatória. São eles: a introdução, os 

capítulos e as considerações finais. 

 

3.2.1 A introdução do texto monográfico 

 

A introdução é a o momento inicial propriamente dito 

do texto monográfico.  Nele deve constar uma apresentação 

geral sobre a pesquisa28. Apresente, objetivamente, os seus 

objetivos, a justificativa da pesquisa, o problema que o fez se 

dedicar a determinado tema, a metodologia que utilizada 

para pensar o seu objeto, esses são elementos que certamente 

não poderão faltar na sua introdução, mas atenção, muito 

cuidado para não cometer um erro fatal: querer responder ao 

problema da pesquisa logo na introdução da monografia. Isso 

seria muito ruim, pois desmotivaria o seu leitor a caminhar 

com os olhos todas as folhas de seu texto monográfico. Deixe 

para apresentar os resultados (quando se consegue obter), nas 

considerações finais da monografia. Ao construir a 

introdução, seja muito estratégico, pois um texto muito ruim 

e chato não convencerá o leitor de continuar a crer no seu 

argumento. Observe, se não convencer o  l e i to r  logo na 

 
28 Alguns orientadores poderão solicitar que aproveite aqui parte da 

discussão desenvolvida no texto do projeto de   pesquisa.  Entretanto, 

jamais cole simplesmente o texto do projeto como se ele em si já 

fosse o texto da sua introdução. Certamente você deverá realizar 

adequações e atualizações. Sugiro que tenha apenas como referencial 

(o projeto) para a construção de um texto novo (que será a introdução 

da monografia 
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introdução provavelmente será mais difícil convencê-lo de 

que sua pesquisa é válida diante dos propósitos que 

apresenta! 

Faremos mais algumas considerações, chamando 

para nosso debate um autor bastante conhecido sobre o tema 

que aqui nos ocupamos. Em “Como se fazer uma 

monografia”, Délcio Vieira Salomon, apresenta algumas 

contribuições sobre a introdução de uma monografia. Por 

este autor estar presente em todas as bibliografias que 

tivemos acesso até hoje, o entendemos como um clássico 

sobre os trabalhos relacionados a metodologia da pesquisa 

em nosso país. Entretanto, nossa concordância com o 

professor Délcio não é plena, principalmente por que nossa 

proposta possui um caráter claramente de classe, diferente do 

livro do autor. Todavia, o trabalho do mesmo é de grande 

valor diante da literatura existente  

 

A introdução [...] é a apresentação do 

assunto do trabalho.  Será feita de maneira 

clara, simples e sintética, colocando o tema 

dentro do “quadro de referência teórico” 

atualizado, o estado da questão, fazendo-se 

rápida referência a trabalhos anteriores 

dedicados ao problema e justificando o 

aparecimento do próprio tratamento 

(SALOMON, 1996:238). 

 

É importante que o meu leitor entenda muito bem 

aquilo que se espera de uma introdução. Seja simples, claro 

e objetivo. Não vá querer inventar a roda (ela já existe!), 

detenha-se em ser claro, e isso quer dizer que o seu texto deve 

conseguir transmitir o que você está pensando em poucas 
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palavras. Peça para outras pessoas lerem o seu texto, pois 

transferir pensamentos para um texto escrito não é tão fácil o 

quanto parece! 

Escreva sobre os seus referenciais teóricos, ou seja, 

quais são os autores que você se apoiou para pensar 

teoricamente o seu tema, ou ainda, quais as teorias que você 

teve contato através de determinados autores e que te 

proporcionaram uma visão de mundo para pensar o seu 

objeto de pesquisa. Esse elemento é muito importante, 

principalmente quando levamos em consideração a 

existência de um enfraquecimento teórico nos trabalhos de 

graduação (uma reflexo direto da péssima formação dos 

docentes), haja vista que teoria e prática fazem parte de uma 

mesma totalidade durante a construção do conhecimento. É 

muito importante também que você faça referência aos 

trabalhos anteriores ao seu, ou seja, as pesquisas que 

também se ocuparam do mesmo tema que o seu, ainda que 

em uma perspectiva diferente! Dificilmente um trabalho de 

graduação é portador de ineditismo (se é que algum trabalho 

acadêmico possui isso em sua totalidade), pois 

provavelmente a escolha do tema já é um desdobramento da 

existência dele na sociedade de classes. Para isso, sugiro que 

faça uma busca em bibliotecas disponíveis, arquivos, etc29. 

 

 
29 Hoje, é possível fazer isso com a ajuda da internet. Parte 

significativa das bibliotecas já possuem seu acervo na internet. Em 

muitos casos é possível ter acesso completo a determinados trabalhos, 

principalmente   aos textos de monografias, dissertações e teses de 

universidades brasileiras e estrangeiras. Vide o anexo no final deste livro 

onde apresentamos um quadro de possibilidades de levantamentos 

bibliográficos pela internet 
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Evidentemente, uma introdução deve apresentar mais 

elementos, como: o problema, a justificativa, os objetivos e 

as fontes (isso jamais deve deixar de ser apresentado). A 

maior parte destes elementos você já desenvolveu durante o 

projeto de pesquisa! Lembra-se deles? Basta retomá-los. 

Na introdução você deve retomar o debate textual 

sobre esses elementos e como é esperado que o projeto se 

modifique com o decorrer da pesquisa, atualize as suas 

concepções sobre o problema, a   justificativa   da   pesquisa, 

os   objetivos (geral   e específico) e as fontes. Uma vez feito 

isso, passemos aos capítulos, que apresentarão por excelência 

a pesquisa, mas antes é importante lembrar que o texto 

definitivo da introdução só é feito depois que você terminar 

de escrever todos os capítulos e as considerações finais de 

sua monografia! Logo de cara, o aluno até pode desenvolver 

um texto de introdução, mas ele será apenas um esboço, e, 

muito bem vindo se pensarmos que este esboço poderá servir 

como uma espécie de roteiro para o desenvolvimento de seus 

capítulos (lembrando que o sumário também cumpre essa 

função de roteiro para a construção dos capítulos). Agora sim 

vamos aos capítulos!  Vire esta página se necessita entender 

melhor o que se espera dos capítulos da sua monografia. 

 

3.2.2 Desenvolvimento, ou seja, os capítulos 

 

Seria perca de tempo ficar aqui escrevendo que os 

capítulos são obrigatórios. Todos sabemos disso. Mas o que 

não sabemos? 

Como em todas as partes da monografia debatidas até 

aqui, não há receitas de como fazer o capítulo primeiro, 
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segundo ou terceiro! Lembra, não estamos na cozinha com o 

caderninho de receitas em punho, fazendo um maravilhoso 

bolo de laranja. Contudo, devo   escrever   que   há   sim   

algumas   contribuições possíveis de serem colocadas. 

Muitos de meus alunos já me perguntaram: “[...] 

professor, minha monografia pode ter mais de três 

capítulos?”. Ou ainda: “[...] Jean, pode ser só dois 

capítulos?”. 

Vejamos, sobre a primeira pergunta, a resposta é sim, 

até porque é tradicional que uma monografia tenha três 

capítulos. Sobre a segunda pergunta, a resposta é sim, pois já 

constatei muitas monografias de graduação (licenciatura e 

bacharelamento) que apresentavam dois capítulos. É 

prudente que o meu leitor procure, rapidamente, se informar 

junto a instituição que está estudando, pois isso vai depender 

do regimento de cada instituição. Todos os alunos possuem o 

direito de terem uma cópia desse regimento que todas as IES 

no Brasil são obrigadas a possuir! Peça o seu o mais rápido 

possível, pois é nele que estão impostas as regras do jogo na 

academia que você está inserido. Destaque para o termo que 

utilizei, “impostas”, isso mesmo, pois é uma prática 

aristocrática da academia impor as regras do jogo na 

produção do conhecimento, principalmente para alunos de 

graduação! Desta forma o primeiro passo é ter a sua cópia 

para saber sobre aquilo que será obrigado a fazer. Assim 

outros passos poderão ser dados no sentido de questionarem, 

proporem e reivindicarem melhorias para o curso (não é 

assim que funciona o jogo democrático na sociedade de 

classes?). Não é possível escrever aqui os conteúdos 

capitulares de sua monografia, aliás, espera-se que apenas 
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você, junto ao seu orientador, seja capaz de realizar tal tarefa. 

Caso não esteja conseguindo escrever os seus capítulos por 

conta de não dominar minimamente o seu tema, ou por conta 

de nem imaginar do que trata o seu tema, ou ainda, por não 

ter lido nada e assim não sabe nada do que projetou saber... 

Bem... minhas palavras são poucas: você está literalmente 

perdido! Mais nada. É muito difícil um aluno sério chegar a 

esta altura do campeonato sem as leituras desenvolvidas. 

Mesmo porque o texto monográfico é a escrita do assunto 

(tema) pesquisado pelo aluno. Todavia, a realidade empírica 

tem nos mostrado que não são poucos os alunos que já 

iniciam o curso superior com a idéia fixa de que não se 

preocupará com monografia, pois já tem quem a faz para ele. 

Esquece-se este aluno, muitas vezes um trabalhador30, que 

aquele que faz para outro uma monografia, não pode ir diante 

da banca para apresentar o texto! 

 

 
30 Evidentemente que a classe trabalhadora vai cair nesta malha do 

mercado dos trabalhos acadêmicos. E na maioria dos casos vai se 

endividar mais ainda para pagar esses serviços existentes na sociedade 

de classes antagônicas. Assim, pra não fazermos um juízo categórico 

kantiano, é necessário levar em consideração as condições de vida da 

classe trabalhadora diante, muitas vezes, do sonho de ter um estudo 

vendido como o de um “nível superior”. Esse rótulo possui um 

significado tremendo diante da classe que vive do trabalho, e, possuí-lo, 

mesmo que de forma escusa, no seu campo de significados, pode lhe 

valer muito para a sua   representação   de   ser   um vencedor!   Mesmo   

que   seja apenas uma representação e uma vitória ideologizadas da 

realidade em que vive de forma estranhada das coisas de fato. Sugiro 

pra um maior entendimento desta questão, a leitura de um livro bastante 

didático da professora Marilena Chauí que apresento nas referências 

deste livro de introdução à metodologia da pesquisa na sociedade de 

classes. 



- 104 - 

O que deverá constar no capítulo primeiro vai 

depender muito   das   propostas   de   seu   orientador, ao   

lado   de   sua criatividade31. Mesmo com as limitações 

impostas, a criatividade é possível e deve-se lançar mão dela 

a todo custo, pois a criatividade em seu elemento criador é 

que vai fazer sair dos seus dedos a reflexão social que 

desenvolverá durante a pesquisa. 

Muitos orientadores trabalham no sentido de 

apresentarem o seu tema historicamente durante o capítulo 

primeiro, na expectativa de fundamentarem a trajetória do 

objeto de estudo, partindo para um segundo capítulo que se 

concentra na exploração do próprio objeto diante da sua 

história (da sua historicidade), encaminhando para um 

terceiro capítulo que visa verificar ou não as hipóteses 

formuladas durante  a  fase  de  planejamento  da pesquisa 

(no momento de produção do projeto de pesquisa). Após isso 

apresentado em texto, encaminha-se para as considerações 

finais, onde se procura amarrar através de um processo lógico 

todo o desenvolvimento do texto da monografia, 

esclarecendo a problemática (o problema) da pesquisa e 

encaminhando para possíveis apontamentos de questões que 

não foram possível de serem desenvolvidas durante a   

pesquisa,  mas  que são de grande importância para trabalhos 

futuros, e outros colegas, alunos ou professores. 

 
31 Chega a ser uma ironia escrever sobre a criatividade do trabalhador na 

sociedade do mercado, uma vez que é justamente essa característica 

humana o alvo do processo de estranhamento impingido ao trabalho 

especializado e despossuído dos meios de produzir a vida. Aqui estou 

me referindo ao primeiro Manuscritos Econômico e Filosófico de Marx, 

escrito em 1844, que fora publicado apenas na década de 30 do século 

XX. 
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Veja, todo esse parágrafo anterior se constitui em 

apenas uma possibilidade entre as várias existentes. Cada 

procedimento e perspectiva no desenvolvimento do capítulo 

deve ser encaminhada pelo orientador de seu trabalho, 

respeitando a sua criatividade, limites e desejos. Porém, e 

com efeito, também cabe ao aluno o respeito pelo orientador, 

diante da sua honestidade intelectual demonstrada ao 

orientando durante todo o processo de pesquisa e construção 

do trabalho monográfico.  Aqui, talvez seja o momento em 

que o leitor mais notará a participação do seu orientador.   

Mas   é   claro   que   para afirmar isso   levo em consideração 

a existência de uma relação de camaradagem entre aquele que 

é orientador e aquele que é orientado. E que fique claro, o 

conhecimento prático, em um primeiro momento, pode nos 

revelar que na sociedade de classes esse tipo de camaradagem 

é cada vez mais remoto. 

 

3.2.3 As considerações finais 

 

Este último elemento textual também é obrigatório. 

Então, o que é esperado que se apresente neste campo quase 

final do texto monográfico? 

Uma consideração final decente deve apresentar uma 

breve síntese dos capítulos da monografia, no sentido de 

apontar as argumentações desenvolvidas sobre o seu objeto 

de pesquisa e que vão ao encontro das hipóteses levantadas, 

seja para confirmá- las ou negá-las. Em outras palavras, deve 

apresentar o conhecimento que obtido com a pesquisa, e 

retomar a problematização anunciando os pontos 

solucionados ou não. 
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É muito importante que as considerações finais 

apontem elementos para uma nova pesquisa, ou seja, 

indicações de novos trabalhos, sob aspectos encontrados 

durante a sua monografia, mas que não puderam ser 

desenvolvidos, seja por conta do tempo ou por fugirem ao 

recorte estabelecido para sua pesquisa. Alguns alunos já me 

perguntaram em sala de aula se é permitido fazer citações nas 

considerações finais. A resposta é sim, pode-se fazer 

referências sim! O aluno deve ficar atento às regras básicas 

de uma citação, como em qualquer outra parte do texto 

monográfico. 

Sobre a quantidade de páginas, não há um limite 

imposto, entretanto, o bom senso deve imperar. Por exemplo, 

se todos seus elementos textuais somarem 50 páginas, vai 

ficar estranho que suas considerações finais possuam 60 

páginas! Normalmente as considerações finais possuem 3, 5, 

7, folhas. Isso vai depender da sua produção. Não há como 

estipular uma quantidade de folhas exata. Consulte sempre o 

seu orientador, leia outras monografias sérias para ter um 

parâmetro da apresentação textual da produção escrita de sua 

pesquisa. 

O texto das considerações finais deve ser entendido 

como uma síntese de todo o seu trabalho, ou seja, um fim que 

na realidade é também um novo começo, um novo início. 

Veja: o “fim” do seu trabalho poder ser o início do trabalho 

de um outro aluno que está lendo a sua monografia em busca 

de um tema para escrever o projeto de pesquisa! Observe: a 

síntese tem um aspecto de fim temporário, pois ela também é 

o início da pesquisa se pensarmos em outras pessoas que irão 

cursar o caminho do TCC na academia! 
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A nível de ilustração, Hegel, neste momento pode nos 

ajudar com as suas formulações sobre tese, antítese e síntese. 

Veja o gráfico ilustrativo: 

 

 
 

Não é pretensão aqui debater Hegel, mas apenas 

considerar que aquilo que seria o “fim”, na verdade, trata-se 

de mais um início. A síntese representa um movimento 

histórico (para Hegel, movido pela ideia, pela negação da 

negação), um constante vir a ser. O “fim” de uma pesquisa 

pode até mesmo existir para o trabalhador aluno (um fim 

meramente formalista, nada mais), seja em relação a 

monografia, dissertação ou tese, mas não se trata do fim 

absoluto, pois outras pessoas poderão continuar pesquisando a 

partir dos seus trabalhos. E ainda assim, que ninguém do 

planeta continuar a partir da sua pesquisa... o seu tema não se 

esgota com seu trabalho, por mais que você possa ter dado 

ótimas contribuições sobre o objeto investigado. Assim, 

“conclusão”, “fim”, “esgotamento”... não rola, por ais que 

você queira! Fique feliz com considerações finais, é mais 

coerente. 
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3.2.3 OS ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

3.2.3.1 Referências bibliográficas 

 

Além das referências bibliográficas, os elementos 

pós-textuais podem ser compostos também por anexos, 

apêndices, bibliografia indicada, glossários e fontes diversas 

de pesquisa. Entretanto, para a monografia de conclusão de 

curso apenas a primeira (as referências) é um elemento 

obrigatório. Assim, me deterei apenas a ela. 

O próprio nome já indica: referências. Todos os 

autores que foram referendados no texto monográfico, ou 

seja, tudo! Nenhum autor deve ficar para trás, pois isso seria 

um erro grave. Direi em outras palavras para que os alunos 

e orientadores entendam bem: todos os autores e seus textos 

citados durante a introdução, capítulos e considerações 

finais, devem aparecer neste campo.  

Durante a confecção da monografia, o aluno apenas 

cita o nome do autor, a data da obra e a página. Aqui, deve-

se apresentar todos as informações das obras citadas. É nesse 

campo (referências bibliográficas) que o leitor do seu 

trabalho poderá identificar com exatidão todas as citações 

apresentadas no decorrer do texto monográfico. Aqui ele 

conseguirá consultar o nome completo do autor, o nome da 

obra, editora, localidade, ano, etc. 

Certamente está parecendo muito fácil, e se o meu 

leitor está entendendo assim estará equivocado, mas muita 

atenção, particularmente, acho esse aspecto um dos mais 

desgastantes quando se refere a normatização. Com efeito 

é muito importante apresentar suas referências com precisão, 
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e, embora pareça algo tão fácil é bem fácil de se errar e 

cometer vários deslizes bem no finalzinho da sua 

monografia. 

Para cada tipo de obra há uma regra especifica para 

ser apresentada nas referências bibliográficas. Não caia na 

inabilidade de tentar decorar todas as regras da ABNT. Tenha 

bastante atenção e realize a apresentação de cada uma das 

obras que você utilizou na sua monografia, da mesma forma 

que irei apresentar os tipos de obras e as formas que elas 

devem ser apresentadas nas suas referências. 

Importante observar que todas as obras devem 

estar alinhadas à esquerda (você pode até achar 

esteticamente feio, mas é assim mesmo que você deve 

fazer, de acordo com a ABNT NBR 6023:2002). 

Siga atentamente os modelos das obras e as 

sequências de informações de cada uma delas. Você 

observará que cada tipo de obra (livros, artigos, sites, etc.) 

ficará de uma forma diferente. Não é crime algum você 

solicitar a ajuda de alguém mais experiente neste momento 

(evidentemente que a ajuda a que me refiro não é no sentido 

de que o aluno pague para alguém fazer isso para ele!). 

Em consonância com a Universidade de São Paulo32 

procurarei reproduzir de maneira direta as regras da norma 

6023:2002, como constam no Sistema Integrado de 

Bibliotecas da USP, sob coordenação de Vânia Martins 

 
32 Utilizarei aqui as colaborações da Universidade de São Paulo por 

ser um material público e disponível para consulta, diferente de muitas  

universidades que acabam, de uma certa forma, escondendo as normas 

da  ABNT, como se fossem  protetoras  de  um  conhecimento  restrito  

e   restringindo  a  maioria absoluta da classe de estudantes trabalhadores 

(que muitas vezes não sabem que isso é de domínio público). 
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Bueno de Oliveira Funaro em 2009. Todos esses formatos 

podem ser observados no final deste livro, nos anexos. 

 

3.3 Sobre as citações no corpo do texto 

 

Por Marx! Quantos mal-entendidos existem sobre a 

citação! O que é ela? Para que serve? Quando fazê-las? 

Existe uma quantidade? Pode ser “grande”? E por ai vai um 

monte de outras perguntas sobre a citação. Certamente, todas 

são perguntas válidas. O problema é que nem sempre se 

consegue as respostas nos manuais de Metodologia Científica 

tradicionais. Procuraremos contribuir neste sentido. 

Quando me referia a mal-entendidos existentes sobre 

a citação, referia-me a diversas manifestações do mal. 

Primeiro, existe o mal-entendido gerado pelas faltas de 

formação e informação, e esse não é sua mais grave 

manifestação. Existe também o mal compreendido sobre a 

citação, por conta dos afazeres da própria vida dificultando 

a compreensão exata do que é uma citação. Mas há o pior 

mal sobre a citação que é aquele que a faz por “má fé”. O que 

desejo me referir com a expressão “má fé”? 

Objetivamente, me reporto a todos os estudantes que se 

utilizam de textos de outros autores e não os citam. De 

estudantes que, por diversos motivos, se apropriam de textos 

de outros autores e os apresentam como se fossem os seus 

textos. Popularmente chamamos isso de “copiar e cola”, ou 

“Ctrl + c, e Ctrl + v”. 

O Estado, hegemonicamente burguês, tem um nome 

jurídico para isso: apropriação indébita, ou ainda, plágio, ou 

se desejarmos apelar mais ainda para a legislação do Estado: 
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uso indevido da propriedade intelectual. Mas não 

necessitamos de nos apoiar nas considerações jurídicas do 

Estado. O plágio vai contra os princípios mais básicos da 

pesquisa acadêmica, muito antes de existir o Estado 

brasileiro! E se desejarmos apelar para moral, ele vai 

também contra a moral, contra a ética hegemônica no 

capitalismo.  

Nesses últimos anos, tenho presenciado casos bem 

diversos de plágio e também de diversas manifestações de 

alunos que se utilizam do plágio. Há aqueles que plagiaram 

sem imaginar que o estavam fazendo, ou seja, aluno de “boa 

fé”, mas de péssima formação acadêmica. Há aqueles que 

plagiam só um “pouquinho” e acham que está tudo certo, 

“afinal de contas foram só alguns parágrafos”. Há aqueles 

que plagiam quase tudo e falam para banca que não sabiam 

que não podiam copiar o texto de uma terceira pessoa e 

apresentar como texto seu. E há também aqueles que plagiam 

tudo e juram por “deus”, de pés juntos, que não plagiaram, 

mesmo com a banca mostrando a origem dos textos 

apropriados sem a devida citação!  

Gostaria que meu leitor acompanhasse com a devida 

atenção esta minha crítica, pois se assim o fizer, entenderá 

muito bem o que é uma citação e saberá realizá-la com 

sucesso no corpo do seu texto monográfico. Mas antes, 

devemos também observar um pouco sobre o mercado que 

vem se desenvolvendo diante da incompetência docente e 

discente durante o processo de construção do TCC.  

Com base em experiências nos estados de São Paulo, 

Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, 

Santa Catarina, Goiás e Tocantins, podemos constatar a 
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existência de um tipo de mercado, extensivo aos outros 

estados do Brasil, que se ocupa especificamente em vender 

trabalhos acadêmicos de graduação e pós-graduação. Isso 

mesmos, vendendo monografias de graduação e 

especialização, dissertações e mestrado e teses de doutorado! 

E tudo isso bem na cara de todo mundo. Evidentemente é 

possível entender que neste mercado existam muitos 

trabalhadores que ganham o sustento de sua família, mas isso 

não impede que por outro lado esses mesmos trabalhadores 

não estejam contribuindo para a consolidação de péssimos 

outros trabalhadores.  Não me deterei a esta questão, me 

limito a identificar a realidade social em que esse tipo de 

trabalhador está inserido. Entretanto, e com efeito, a maioria 

das pessoas que se ocupam deste tipo de comércio são 

oportunistas de plantão e que se aproveitam de situações 

complexas de alunos trabalhadores, que, por vários motivos, 

caem na malha da pilantragem intelectual. 

A existência deste tipo de comércio é um fenômeno 

que expressa evidentemente a fragilidade do ensino 

universitário no Brasil. Professores que ganham mal, 

trabalham mal, são mal formados, certamente reproduzem o 

que possuem para os seus alunos! Junte-se a isto o descaso 

com a pesquisa por parte das instituições de ensino superior 

(IES), salvo poucas exceções em nosso país. Diante desta 

conjuntura, é bastante esperado que muitos alunos tentem se 

beneficiar do mercado acadêmico das monografias. 

Normalmente o resultado pode ser traumático.  

Em uma certa banca, em um certo Estado e em um 

certa instituição pública, bastante conceituada, tive o 

desprazer de observar como convidado, a apresentação de 
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uma monografia como TCC em que a aluna dizia nos 

bastidores (para todos ouvirem) que nem sabia como ia 

fazer... que nem imaginava o que tinha no texto de sua 

monografia e que iria se deter naquilo que decorou para a 

apresentação. Resultado... a banca, de doutores, nem sequer 

notou que a aluna havia adquirido a sua mercadoria no 

mercado negro da academia. Foi aprovada com nota 10.  

Em outra situação, o aluno estava bem calmo, 

estufando o peito dizendo que a sua monografia estava ótima 

e que tinha pagado 500 reais por ela. O aluno fazia isso com 

uma simplicidade, como a quem compra um tênis novo e sai 

desfilando para todos verem. E é justamente esta uma das 

manifestações dos estudantes que compram uma monografia, 

ou seja, estabelecesse uma relação de consumo e de 

propriedade privada sobre aquilo que é comprado.  O que ele 

ainda não sabia é que eu era um dos membros convidados à 

participar de sua banca. Na hora não disse nada, pois acredito 

que o aluno sacaria a mão no bolso e me apresentaria uma 

nota de compra da monografia. Evidentemente, a banca foi 

cancelada pelo bem da humanidade e o aluno orientado a 

refazer o trabalho sob orientação de seu professor. Neste 

caso o aluno ficou em silêncio. 

Todos esses casos são traumáticos para o aluno e em 

nada ajudará diante do gigantesco mercado acadêmico já 

consolidado. Entretanto é bom lembrar que escrevo para o 

aluno que deseja algo mais além do canudo vazio que se 

recebe na academia. Nosso compromisso é com o trabalho de 

qualidade e comprometido socialmente diante do modo de 

produção capitalista.  
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Após essas   quatro   páginas   problematizando   sobre 

o plágio... vamos agora para a citação e veremos que ela está 

totalmente inserida nesta conjuntura de “copiar e cola” nos 

trabalhos acadêmicos. 

 

3.3.1 O que é a citação? Para que serve? Quando fazê-

las? Existe uma quantidade? Pode ser “grande”? 

 

Vamos chamar a norma da ABNT (NBR 

10520:2002) que nos oferece uma definição do que é uma 

citação: “citação é uma menção de uma informação extraída 

de outra fonte” (ABNT, 2002: 01)33.  

Assim, fazer uma citação é aquele momento do 

projeto ou da monografia que o aluno escreve o texto de 

algum autor, apresentando as ideias desse autor, ou mesmo 

quando o aluno se inspira nas ideias desse autor. 

A citação serve para mostrar que outras pessoas 

(autores) defendem as mesmas ideias que as suas, ou ainda, 

que pensam diferente. Desta forma, você pode citar o texto 

de algum autor para fundamentar o seu próprio texto, para 

deixar bem claro que está pretendendo dizer, ou não dizer. 

Uma citação deve ser feita quando você achar que 

deve. Não há um lugar no projeto, ou na monografia 

específico, reservado para colocar a citação. Ela deve ser 

feita em momentos que você necessitar, e isso pode ser a 

qualquer momento do projeto ou da monografia. Não há uma 

norma que diga: “aqui, nesse momento, não pode citar!”. 

 

 
33 Observe que aqui, acabo de fazer um tipo de citação! 
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A citação tem que ser do “tamanho” que você 

necessitar (sempre consulte o seu orientador). Claro que uma 

citação de três páginas ficará estranha, pois a citação vem no 

sentido de apoio ao seu texto, não o contrário. Ela pode ser 

realizada quantas vezes forem necessárias. 

Existem algumas formas de se realizar uma citação: 

direta, indireta e citação de citação (também chamada de 

apud). Vamos ver mais proximamente cada uma dessas 

formas de citar. 

 

Citação direta: 

É a transcrição literal de parte da obra do autor 

consultado. 

a) - Citação direta curta (com 3 linhas ou menos) - Deve 

ser feita na continuação do texto, entre aspas duplas. 

Exemplo: 

Maria Ortiz, moradora da Ladeira do Pelourinho, em 

Salvador, que de sua janela jogou água fervendo nos 

invasores holandeses, incentivando os homens a continuarem 

a luta. Detalhe pitoresco é que na hora do almoço, enquanto 

os maridos comiam, as mulheres lutavam em seu lugar. Este 

fato levou os europeus a acreditarem que “o baiano ao meio 

dia vira mulher” (MOTT, 1988, p. 13). 

 

Observações:   

MOTT - autora que faz a citação. 

1988 - o ano de publicação da obra desta autora nas 

referências. 

p. 13 - refere-se ao número da página na obra onde o autor 

fez a citação. 
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b) - Citação direta longa (com mais de 3 linhas) - As 

margens são recuadas à direita em 4 cm, em espaço um 

(1), com a letra menor que a utilizada no texto e sem aspas 

(NBR 10520, item 5.3). 

 

Exemplo: 

Como cita em “Para a Crítica da Economia Política” 

(Zur Kritik der Politschen  Ökonomie)  publicada  em  1859,  

quando  do método da economia política: 

 

A anatomia do homem é a chave da anatomia 

do macaco. O que nas espécies animais 

inferiores  indica  uma  forma  superior,  

não pode, ao contrário, ser compreendida 

senão quando se conhece a forma superior. 

A economia burguesa fornece a chave da 

economia antiga etc. Porém, não conforme 

o método dos economistas, que fazem 

desaparecer todas as diferenças históricas e 

veem a forma burguesa em todas as formas 

de sociedade.  Pode-se compreender o 

tributo, o dízimo, quando se compreende a 

renda territorial. Mas, não se deve identificá-

los. (MARX, 2008, p. 264). 

 

8.1.2 Citação de Citação - É a transcrição de uma citação 

já feita por outro pesquisador. 

 

Exemplo: 

O Imperador Napoleão Bonaparte dizia que “as 

mulheres nada mais são do que máquinas de fazer filhos” 

(apud LOI, 1988, p. 35). 

Observação: apud quer dizer citado por. 
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8.1.3 Citação Indireta - É quando um autor cita um texto, 

com suas próprias palavras, escrito por um outro autor, sem 

alterar as ideias originais.  Ou então:  eu reproduzo   sem 

distorcer, com minhas próprias palavras, as ideias 

desenvolvidas por outro autor (Pode ser chamada também de 

paráfrase). 

 

Exemplo: 

Somente em 15 de outubro de 1827, depois de longa 

luta, foi concedido às mulheres o direito à educação primária, 

mas mesmo assim, o ensino da aritmética nas escolas de 

meninas ficou restrito às quatro operações. Note-se que o 

ensino da geometria era limitado às escolas de meninos, 

caracterizando uma diferenciação curricular (COSENZA, 

1993, p. 6).  

Entretanto, não costumo orientar meus alunos a 

fazerem esse tipo de citação, somente quando o acesso a fonte 

for realmente impossível! É sempre mais seguro ir 

diretamente a fonte. Lembrem-se com força: Ir à fonte! 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Espero que estas orientações possam ajudar o caro 

leitor trabalhador. Escrevê-lo foi uma ousadia importante, 

pois existem milhares de trabalhadores alunos que comem o 

pão que o “diabo” amassou para ter acesso a esse tipo de 

informação. O que pretendi aqui com este livro de introdução 

é dar uma contribuição para essa longa caminhada na luta 

pela emancipação humana. Luta essa que os trabalhadores 

alunos estão inseridos na sociedade de classes em pleno 
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século XXI.  

Estudar, os estudos, como falamos, é fundamental. 

Mas é muito valioso terminar este livro afirmando, muito 

claramente, que os estudos (nossa relação com a teoria), 

desapartados da organização da classe não provocará as 

mudanças que a classe trabalhadora necessita. Apenas a 

revolução social é capaz de realizar o que necessita a classe 

que produz tudo!  

Seria extremamente infantil pensarmos que apenas os 

estudos fará a revolução socialista. Por isso vou ficando por 

aqui, fazendo um chamado... É necessário se organizar 

politicamente em partidos revolucionários, em conselhos de 

trabalhadores por local de moradia, local de trabalho, e é 

claro: por locais de estudos! 

Sem teoria revolucionária, não há revolução! 

Sem partido revolucionário, não também não há! 

Estudem muito sempre! 

Procurem organizações revolucionárias para 

militarem e transformarem toda indignação em luta 

revolucionária! 

Ajudem a construir a Greve Geral! 

Fora todos eles! 

Pelos conselhos de trabalhadores! 

Pela democracia operária! 

Basta de democracia dos ricos! 

Pela aliança operária-estudantil! 

Pela reconstrução da IV Internacional! 
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SCHWARTZMAN, Simon. Ciência, universidade e 

ideologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 

 

SCHIRM, Helena, OTTONI, Maria Cecília Rubinger de, 

MONTANARI, Rosana Velloso. Citações e notas de 

rodapé: contribuição à sua apresentação em trabalhos 

técnico-científicos. Revista da Escola de Biblioteconomia. 

UFMG, v.18, n.1, p.116-140, mar. 1989. 

 

SCHMIDT, Susana. Sistematização no uso de notas de 

rodapé e citações bibliográficas nos textos de trabalhos 

acadêmicos. Revista de Biblioteconomia de Brasília. 

Associação de Bibliotecários do Distrito Federal, v.9, n.1, p. 

35-41, jan./jun. 1981. 

 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho 

científico. 20. ed. São Paulo: Cortez, 1996. 
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THOMPSON, Augusto. Manual de orientação para o 

preparo de monografias. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1987. 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Escola de 

Comunicação e Artes. Serviço de Biblioteca e 

Documentação. Manual de Orientação bibliográfica à 

pós-graduação. São Paulo, 1988. 

 

VERA, Armando Asti. Metodologia da pesquisa 

científica. Porto Alegre: Globo, 1976. 
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ANEXO: 

 

534 MODELOS DE REFERÊNCIAS 

 

A ABNT NBR 6023 especifica os elementos a serem 

incluídos, fixa sua ordem, orienta a preparação e compilação 

das referências de materiais utilizados para a produção de 

documentos e para a inclusão em bibliografias, resumos etc. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2002b). 

 

5.1 MONOGRAFIAS 

 

Livros, folhetos, guias, catálogos, fôlderes, dicionários e 

trabalhos acadêmicos. 

 

Elementos essenciais: autoria, título, edição, local de 

publicação, editora e ano de publicação. 

 

Elementos complementares: responsabilidade (tradutor, 

revisor, ilustrador, entre outros), paginação, série, notas e 

ISBN. 

 

O prenome pode estar abreviado ou por extenso, porém deve 

estar padronizado em toda a listagem. 

 

 

 
34 O sistema numérico que se segue aqui é a reprodução da fonte 

eletrônica da Universidade de São Paulo, 2009. 



- 127 - 

5.1.1 Monografia no todo 

 

SOBRENOME, Prenome(s) do(s) autor(es). Título da obra: 

subtítulo. Edição. Local: Editora, data de publicação. 

Paginação. Série. Notas. ISBN. 

 

5.1.1.1 Um autor 

 

ESPÍRITO SANTO, A. Essências de metodologia 

científica: aplicada à educação. Londrina: Universidade 

Estadual, 1987. 

 

MACHADO JÚNIOR, E. F. M. Introdução à isostática. 

São Carlos: EESC-USP, 1999. 246 p. 

 

PICCINI, A. Cortiços na cidade: conceito e preconceito na 

reestruturação do centro urbano de São Paulo. São Paulo: 

Annablume, 1999. 166 p. 

 

STAHL, S. M. Essential psychopharmacology. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 601 p. 

 

5.1.1.2 Dois autores 

 

GOMES, C. B.; KEIL, K. Brazilian stone meteorites. 

Albuquerque: University of New Mexico, 1980. 

 

NOVAK, E. R.; WOODRUFF, J. D. Novak´s ginecologic 

and obstetric pathology. Philadelphia: Saunders, 1967. 
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5.1.1.3 Três autores 

 

GIANNINI, S. D.; FORTI, N.; DIAMENT, J. Cardiologia 

preventiva: prevenção primária e secundária. São Paulo: 

Atheneu, 2000. 

 

GLASSCOCK III, M. E.; JACKSON, C. G.; JOSEY, A. F. 

Abr handbook: auditory brainstem response. 2nd ed. New 

York: Tieme Medical, 1987. 

 

5.1.1.4 Quatro ou mais autores 

 

BAST Jr., R. C. et al. (Ed.). Cancer medicine e.5. 

Hamilton: BC Decker; New York: American Cancer 

Society, 2000. 

 

PASQUARELLI, Maria Luiza Rigo et al. Avaliação do uso 

de periódicos. São Paulo: SIBi-USP, 1987. 14 p. 

Nota: é facultada a indicação de todos os autores para casos 

específicos, tais como: projetos de pesquisa científica e 

indicação de produção científica em relatórios para órgãos 

de financiamento. 

PASQUARELLI, M. L. R.; KRZYZANOWSKI, R. F.; 

IMPERATRIZ, I. M. M.; NORONHA, D. P.; ANDRADE, 

E.; ZAPPAROLI, M. C. M.; BONESIO, M. C. M.; LOBO, 

M. P.; ALMEIDA, M. S.; ARRUDA, R. 

M. A.; PLAZA, R. T. T. Avaliação do uso de periódicos. 

São Paulo: SIBi-USP, 1987. 
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WENDEL, S. et al. Chagas disease (American 

tripanosomiasis): its impact on transfusion and clinical 

medicine. São Paulo: SBH, 1992. 

 

5.1.1.5 Autoria desconhecida 

 

A BETTER investiment climate for everyone. Washington: 

Oxford University Press, 2004. 

 

EDUCAÇÃO para todos: o imperativo da qualidade. 

Brasília, DF: Unesco, 2005. 

 

5.1.1.6 Tradutor, prefaciador, ilustrador, compilador, 

revisor 

 

FONSECA, R. J. (Ed.). Oral and maxillofacial surgery. 

Illustrated by William M. Winn. Philadelphia: Saunders, 

2000. 

 

GOMES, A. C.; VECHI, C. A. Estática romântica: textos 

doutrinários comentados. Tradução Maria Antonia Simões 

Nunes, Duílio Colombini. São Paulo: Atlas, 1992. 186 p. 

 

SAADI, S. O jardim das rosas. Tradução de Aurélio 

Buarque de Holanda. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1944. 124 

p., il. (Coleção Rubayat). Versão francesa de Franz 

Toussaint do original árabe. 

TORRES FILHO, R. R. Ensaios de filosofia ilustrada. 

Prefácio de Marilena de Souza Chauí. São Paulo: 

Brasiliense, 1987. 
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5.1.1.7 Série 

 

PHILLIPI JÚNIOR, A. et al. Interdisciplinaridade em 

ciências ambientais. São Paulo: Signus, 2000. 318 p. (Série 

textos básicos para a formação ambiental, 5). 

 

STEPHENSON, J. B.; KING, M. D. Handbook of 

neurological investigations in children. London: Wright, 

1989. (Handbooks of investigations in children). 

 

5.1.1.8 Editor, organizador, coordenador etc. 

 

DEL VECCHIO, M. (Comp.). A Vista de antejo longa 

mira: los antejos del Luxottica, as lunetas do Museo 

Luxottica. Tradução de G. Lizabe M. Maglione, Monique Di 

Prima. Milão: Arti Grafiche Salea Luxottica, 1995. 

 

PLOTKIN, S. A.; ORENSTEIN, W. A. (Ed.). Vaccines. 3rd 

ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 1999. 1230 p. 

 

TORTAMANO, N. (Coord.). G.T.O.: guia terapêutico 

odontológico. 8. ed. São Paulo: EBO, 1989. 248 p. 

 

5.1.1.9 Autor e editor 

 

HENNEKENS, C. H.; BURING, J. E. Epidemiology in 

medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 

1987. 383 p. Edited by Sherry L. Mayrent. 
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5.1.1.10  Pseudônimo 

 

Deve ser adotado na referência, desde que seja a forma 

adotada pelo autor. 

 

ATHAYDE, Tristão de. Debates pedagógicos. Rio de 

Janeiro: Schmidt, 1931. 180 p. 

 

5.1.1.11 Autor entidade (entidades coletivas, 

governamentais, públicas, particulares etc.) 

 

As obras de responsabilidade de autor entidade (órgãos 

governamentais, empresas, associações, comissões, 

congressos, seminários etc.) têm entrada pelo próprio nome 

da entidade, por extenso. 

 

Seu nome é precedido pelo nome do órgão superior, ou 

pelo nome da jurisdição geográfica à qual pertence. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 

Política vigente para a regulamentação de medicamentos 

no Brasil. Brasília, DF, 2003. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Pesquisa nacional sobre 

saúde e nutrição: resultados preliminares e condições 

nutricionais da população brasileira: adultos e idosos. 

Brasília, DF: IPEA, IBGE, INAN, 1990. 33 p. 

 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Agricultura. O café: 

estatística de produção e commercio 1935-1936. São Paulo: 

Typ. Brasil de Rothschild, 1937. 261 p. 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Sistema Integrado de 

Bibliotecas. Departamento Técnico. Bibliotheca 

universitatis: livros impressos dos séculos XV e XVI do 

acervo bibliográfico da Universidade de São Paulo. São 

Paulo: EDUSP, 2000. 705 p. 

 

U.S. NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH. 

Siphonaptera: a study of species infesting wild hares and 

rabbits of North America, North of Mexico. Washington: 

GPO, 1988. Não paginado. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. The World health 

report 2006: working together for health. Geneva, 2006. 

209 p. 

Em caso de duplicidade de nomes, deve-se acrescentar a 

unidade geográfica que identifica a jurisdição a que 

pertence, entre parênteses. 

 

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Movimento de 

vanguarda na Europa e modernismo brasileiro (1909-

1924). Rio de Janeiro, 1976. 83 p. 

 

BIBLIOTECA NACIONAL (Portugal). O 24 de Julho de 

1833 e a guerra civil de 1829-1834. Lisboa, 1983. 95 p. 

 

5.1.1.12 Autor(es) com mais de uma obra referenciada 

 

Quando se referenciam várias obras do mesmo autor, pode-

se substituir as seguintes por um traço sublinear (equivalente 

a seis espaços) e ponto. 
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PICCINI, A. Casa de Babylonia: estudo da habitação rural 

no interior de São Paulo. São Paulo: Annablume, 1996. 165 

p. 

 

  . Cortiços na cidade: conceito e preconceito na 

reestruturação do centro urbano de São Paulo. São Paulo: 

Annablume, 1999. 166 p. 

 

5.1.1.13 Mais de um volume 

 

KUHN, H. A.; LASCH, H. G. Avaliação clínica e 

funcional do doente. São Paulo: E.P.U., 1977. 4 v. 

 

MATSUO, T. et al. Science of the rice plant. Tokyo: Food 

and Agriculture Policy Research Center, 1997. v. 3: 

Genetics. 

 

5.1.1.14 Catálogo 

 

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). 500 anos de Brasil na 

Biblioteca Nacional: catálogo. Rio de Janeiro, 2000. 143 p. 

Catálogo da exposição em comemoração aos 500 anos do 

Brasil e aos 190 anos da Biblioteca Nacional, 13 de 

dezembro de 2000 a 20 de abril de 2001. 

 

DEMAKOPOULOU, K. et al. Gods and heroes of the 

european bronze age. London: Thames and Hudson, 2000. 

303 p. Catalog. 
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FARIAS, A. A. C. Amor = love: catálogo. São Paulo: 

Thomas Cohn, 2001. Catálogo de exposição artística Beth 

Moysés. 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Museu de 

Arqueologia e Etnologia. Brasil 50 mil anos: uma viagem 

ao passado pré-colonial, guia temático para professores: 

catálogo. [São Paulo]: Universidade de São Paulo, Museu de 

Arqueologia e Etnologia, [2001]. 28 p. il. 19 pranchas. 

Catálogo de exposição. 

 

5.1.1.15 Relatório e parecer técnico 

 

CASTRO, M. C. et al. Cooperação técnica na 

implementação do Programa Integrado de 

Desenvolvimento - Polonordeste. Brasília: PNUD: FAO, 

1990. 47 p. Relatório da Missão de Avaliação do Projeto 

BRA/87/037. 

 

COMPANHIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL. Bacia hidrográfica do 

Ribeirão Pinheiros: relatório técnico. São Paulo: CETESB, 

1994. 39 p. 

 

GUBITOSO, M. D. Máquina worm: simulador de 

máquinas paralelas. São Paulo: IME-USP, 1989. 29 p. 

Relatório técnico, Rt-Mac-8908. 

 

POGGIANI, F. et al. Parecer sobre o Projeto de 

Revegetação nas Áreas do Gasoduto de Merluza. 
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Piracicaba: IPEF: ESALQ, Depto.Ciências Florestais, 1992. 

5 p. Parecer técnico apresentado à Petrobrás, Cubatão. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Study Group on 

Integration on Health Care Delivery. Report. Geneva, 1996. 

(WHO technical report series, 861). 

 

5.1.1.16 Dicionário 

 

DORLAND´S illustrated medical dictionary. 29th. ed. 

Philadelphia: W.B. Saunders, 2000. 

 

PACIORNICK, R. (Ed.). Dicionário médico. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1978. 

 

5.1.1.17 Trabalhos acadêmicos 

 

Elementos essenciais: autor, título, subtítulo (se houver), 

data, número de folhas, grau, vinculação acadêmica, unidade 

de defesa, local, data de defesa e ano. 

Elementos complementares: Notas. 

 

ALMEIDA, G. A. Resíduos de pesticida organoclorados 

no complexo estuarino-lagunar Iguape-Cananéia e rio 

Ribeira e Iguape. 1995. 95 f. Dissertação (Mestrado em 

Oceanografia Física) - Instituto Oceanográfico, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. 
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ALVES, J. M. Competividade e tendência da produção 

de manga para exportação do nordeste do Brasil. 2002. 

147 f. + 1 CD-ROM. Tese (Doutorado em Economia 

Aplicada) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz", Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2002. 

DIAS, F. L. F. Efeito da aplicação de calcário, lodo de 

esgoto e vinhaça em solo cultivado em sorgo granífero 

(Sorghum bicolor L. Moench). 1994. 74 f. Trabalho de 

Conclusão do Curso (Engenharia Agronômica) - Faculdade 

de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual 

Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Jaboticabal, 1994. 

 

DOOD, M. J. A. Silicon photonic crystals and 

spontaneous emission. 2002. Ph. D. Thesis (Physics) - 

FOM Institute for Atomic- and Molecular Physics, 

University of Utrecht, Utrecht, 2002. 

 

HERBRICK, R. T. The identification of criteria essential 

for analysing cardiac rehabilitation programs. 1989. 188 

f. (Masters thesis) - California State University at Long 

Beach, Long Beach, 1989. 

 

LOPES, E. B. M. Diversidade metabólica em solo tratado 

com biossólidos. 2002. Dissertação (Mestrado em Solos e 

Nutrição de Plantas) - Escola Superior de Agricultura "Luiz 

de Queiroz", Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2002. 

Disponível em:<http://www.saber.usp.br>. Acesso em: 16 

maio 2002. 

 

http://www.saber.usp.br/
http://www.saber.usp.br/
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SOBRENOME, Prenome do autor. Título: subtítulo. Data 

(ano de depósito). Folhas. Grau de dissertação, tese, 

monografia ou trabalho de conclusão de curso - Unidade 

onde foi defendida, Local, data (ano da defesa). 

 

5.1.2 Parte de monografia 

 

5.1.2.1 Autor distinto da obra no todo 

 

CATANI, A. M. O que é capitalismo. In: SPINDEL, A. Que 

é socialismo e o que é comunismo. São Paulo: Círculo do 

Livro, 1989. p. 7-87. (Primeiros passos, 1). 

 

MOSS, D. W.; HENDERSON, A. R. Clinical enzymology. 

In: BURTIS, C. A.; ASHWOOD, E. R. (Ed.). Tietz 

textbook of clinical chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W. B. 

Saunders, 1999. cap. 22, p. 617-721. 

 

5.1.2.2  Mesmo autor da obra no todo 

 

Usam-se seis traços sublineares em substituição ao(s) 

nome(s) do(s) autor(es). 

 

MONTGOMERY, R.; CONWAY, T. W.; SPECTOR, A. A. 

Estructuras de las proteínas. In:  . 

Bioquímica: casos y texto. 5. ed. St. Louis: Mosby, 1992. 

cap. 2, p. 41-90. 
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RAMOS, M. E. M. Serviços administrativos na Bicen da 

UEPG. In:  . 

Tecnologia e novas formas de gestão em bibliotecas 

universitárias. Ponta Grossa: UEPG, 1999. p. 157-182. 

 

SOBRENOME, Prenome(s) do(s) autor(es). Título do 

capítulo. In: SOBRENOME, Prenome(s) do(s) autor(es) da 

obra principal. Título da obra: subtítulo. Edição. Local: 

Editora, data de publicação. capítulo, p. inicial-final. 

 

SOBRENOME, Prenome(s) do(s) autor(es). Título do 

capítulo. In: SOBRENOME, Prenome(s) do(s) autor(es) da 

obra principal. Título da obra: subtítulo. Edição. Local: 

Editora, data de publicação. capítulo, p. inicial-final. 

Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: dia Mês 

abreviado ano. 

 

SOBRENOME, Prenome(s) do(s) autor(es). Título da obra: 

subtítulo. Edição. Local: Editora, data de publicação. 

Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês 

abreviado ano. 

 

5.1.3 Monografia em suporte eletrônico 

 

DUDEK, S. G. (Ed.). Nutrition essentials for nursing 

practice. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins, 2006. Disponível em: 

<http://gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi>. Acesso em: 

24 Oct. 2006. 

 

http://gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi
http://gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi
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FOREST PHARMACEUTICALS. Frequently asked 

questions. New York, 2005. Disponível em: 

<http://www.celexa.com/Celexa/faq.aspx>. Acesso em: 17 

Oct. 2005. 

 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient 

requirements of dairy cattle. 7th ed. Washington: National 

Academy of Sciences, 2001. 408 p. Disponível em: 

<http:www.nap.edu/books/0309069971/html>. Acesso em: 

13 May 2001. 

 

THOMÉ, V. M. R. et al. Zoneamento agroecológico e 

socioeconômico do Estado de Santa Catarina: versão 

preliminar. Florianópolis: EPAGRI, 1999. 1 CD-ROM. 

 

Parte de monografia em suporte eletrônico 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. Code of federal 

regulations, 21CFR202. In.   . Food and drugs. 

Rockville, 2005. cap. 1. Disponível em: 

<http://www.accessdata.fda.gov/scripts,cdrh/cfdocs/cfcfr/CF

RPart=2 02&showFR=1>. Acesso em: 14 Oct. 2005. 

 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. 

Tratados e organizações ambientais em matéria de meio 

ambiente. In:   . 

Entendendo o meio ambiente. São Paulo, 1999. v. 1. 

Disponível em: 

<http://www/bdf.org.br/sma/entendendo/atual.htm>. Acesso 

em: 9 mar. 1999. 

 

http://www.celexa.com/Celexa/faq.aspx
http://www.celexa.com/Celexa/faq.aspx
http://www.nap.edu/books/0309069971/html
http://www.accessdata.fda.gov/scripts%2Ccdrh/cfdocs/cfcfr/CFRPart%3D2
http://www.accessdata.fda.gov/scripts%2Ccdrh/cfdocs/cfcfr/CFRPart%3D2
http://www.accessdata.fda.gov/scripts%2Ccdrh/cfdocs/cfcfr/CFRPart%3D2
http://www/bdf.org.br/sma/entendendo/atual.htm
http://www/bdf.org.br/sma/entendendo/atual.htm
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ZELEN, M. Theory and practice of clinical trials. In: BAST 

Jr, R. C. et al. (Ed.). Cancer medicine e.5. Hamilton: BC 

Decker; New York: American Cancer Society, 2000. CD-

ROM 

 

5.1.4 Evento 

 

Conjunto dos documentos reunidos num produto final com 

denominação de: atas, anais, proceedings, resumos entre 

outras. 

 

5.1.4.1 Completo 

 

ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF 

INTERNATIONAL LAW, 65., 1967, Washington. 

Proceedings... Washington: ASIL, 1967. 227 p. 

 

NOME DO EVENTO, numeração do evento em arábico (se 

houver), ano, local de realização do evento. Título do 

documento... (Anais, Atas, Resumos etc.). Local: Editora, 

data de publicação. Páginas. 

 

CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 

4., 1996, Recife. Anais eletrônicos... Recife: UFPe, 1996. 

Disponível em: 

<http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais/educ/ce04.htm>. 

Acesso em: 21 jan. 1997. 

 

http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais/educ/ce04.htm
http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais/educ/ce04.htm
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ENCONTRO NACIONAL VESTIBULAR IN FOCO, 2., 

1998, Bragança Paulista. Anais... Salvador: CONSULTEC, 

1998. 

 

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. 

 

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE 

COMPUTADORES, 13., 1995, Belo Horizonte. Anais... 

Belo Horizonte: UFMG, 1995. 655 p. 

 

5.1.4.2 Trabalho apresentado em evento 

 

BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do 

tempo em SGBD orientado a objetos. In: SIMPÓSIO 

BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9., 1994, São 

Paulo. Anais... São Paulo: USP, 1994. p. 16- 29. 

 

VALARINI, M. J.; VIEIRA, M. L. C. Avaliação da fixação 

de nitrogênio em Stylosantes guyanensis derivado de cultura 

de tecidos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE 

MICROBIOLOGIA DO SOLO, 3.; REUNIÃO DE 

LABORATÓRIOS PARA RECOMENDAÇÃO DE 

ESTIRPES DE RHIZOBIUM E BRADYRHIZOBIUM, 6., 

1994, Londrina. Resumos... Londrina: IAPAR, 1994. p. 34. 
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5.1.4.3 Atas de conferências 

 

KRONSTRAND, R. et al. Relationship between melanin 

and codeine concentrations in hair after oral administration. 

In: ANNUAL MEETINGS OF THE AMERICAN 

ACADEMY OF FORENSIC SCIENCE, 1999, Orlando. 

Proceedings… Orlando: Academic Press, 1999. p. 12. 

 

5.1.4.4 Trabalho de evento publicado em periódico 

 

MINGRONI-NETTO, R. C. Origin of fmr-1 mutation: study 

of closely linked microsatellite loci in fragile x syndrome. 

Brazilian Journal of Genetics, Ribeirão Preto, v. 19, n. 3, 

p. 144, 1996. Supplement. Program and abstract 42nd. 

National Congress of Genetics, 1996. 

 

5.1.4.5 Evento em suporte eletrônico 

 

SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 8., 

2000, São Paulo. Resumos... São Paulo: USP, 2000. 1 CD-

ROM. 

 

5.1.4.6 Trabalho de evento em suporte eletrônico 

 

SABROZA, P. C. Globalização e saúde: impacto nos perfis 

epidemiológicos das populações. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 4., 1998, Rio de 

Janeiro. Anais eletrônicos... Riode Janeiro: ABRASCO, 

1998. Mesa-redonda. Disponível em: 
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<http://www.abrasco.com.br/epino98/>. Acesso em: 17 jan. 

1999. 

 

5.2 PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 

 

Revistas, jornais, publicações anuais e séries monográficas, 

quando tratadas como publicação periódica. 

 

NOME DO EVENTO, numeração do evento em arábico (se 

houver), ano, local de realização do evento. Título do 

documento... (Anais, Atas, Resumos etc.). Local: Editora, 

data de publicação. Disponível em: 

<endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês abreviado ano. 

 

5.2.1 Coleção como um todo 

 

NATURE. London, GB: Macmillan Magazines, 1869- . 

Semanal. ISSN 0028-0836. 

SÃO PAULO MEDICAL JOURNAL = REVISTA 

PAULISTA DE MEDICINA. São Paulo: Associação 

Paulista de Medicina, 1941- . Bimensal. ISSN 0035-0362. 

 

5.2.2  Artigo de revista 

 

BOYD, A. L.; SAMID, D. Molecular biology of transgenic 

animals. Journal of Animal Science, Albany, v. 71, n. 3, p. 

1-9, 1993. 

 

KRAUSS, J. K. et al. Flow void of cerebrospinal fluid in 

idiopathic normal pressure hydrocephalus of the elderly: can 

http://www.abrasco.com.br/epino98/
http://www.abrasco.com.br/epino98/
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it predict outcome after shunting? Neurosurgery, 

Baltimore, v. 40, n. 1, p. 67-73, 1997. Discussion 73-74. 

 

RIVITTI, E. A. Departamento de Dermatologia: histórico, 

seus professores e suas contribuições científicas. Revista de 

Medicina, São Paulo, v. 81, p. 7-13, nov. 2002. Número 

especial. 

 

5.2.3  Editorial 

 

BRENNAN, R. J.; SONDORP, E. Humanitarian aid: some 

political realities. British Medical Journal, London, v. 333, 

n. 7573, p. 817-818, Oct. 2006. Editorial. Disponível em: 

<http://bmj.bmjjournals.com/cgi/reprint/333/7573/817>. 

Acesso em: 24 Oct. 2006. 

 

COSTA, S. Os sertões: cem anos. Revista USP, São Paulo, 

v. 54, p. 5, jul./ago. 2002. Editorial. 

 

5.2.4 Entidade coletiva 

 

COCHRANE INJURIES GROUP ALBUMIN 

REVIEWERS. Human albumin administration in critically 

ill patients: systematic review of randomized controlled 

trials. British Medical Journal, London, v. 317, n. 7153, p. 

235-240, 1998. 

 

 

 

 

http://bmj.bmjjournals.com/cgi/reprint/333/7573/817
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/reprint/333/7573/817
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5.2.5  Artigos em suplementos ou em números especiais 

 

BOYD, A. L.; SAMID, D. Molecular biology of transgenic 

animals. Journal of Animal Science, Albany, v. 71, p. 1-9, 

1993. Supplement 3. 

 

HOOD, D. W. The utility of complete genome sequences in 

the study of pathogenic bacteria. Parasitology, Cambridge, 

v. 118, p. S3-S9, 1999. Supplement. 

 

PAYNE, D. K.; SULLIVAN, M. D.; MASSIE, M. J. 

Women´s psychological reactions to breast cancer. 

Seminars in Oncology, New York, v. 23, n. 1, p. 89-97, 

1996. Supplement 2. 

 

TOLLIVET, M. Agricultura e meio ambiente: reflexões 

sociológicas. Estudos Econômicos, São Paulo, v. 24, p. 138-

198, 1994. Número especial. 

 

5.2.6 Artigo publicado em partes 

 

ABEND, S. M.; KULISH, N. The psychoanalytic method 

from an epistemological viewpoint. International Journal 

of Psycho-Analysis, London, v. 83, pt. 2, p. 491-495, 2002. 

 

5.2.7 Artigo com errata publicada 

 

MALINOWSKI, J. M.; BOLESTA, S. Rosiglitazone in the 

treatment of type 2 diabetes mellitus: a critical review. 

Clinical Therapetucis, Princeton, v. 22, n. 10, p. 1151-1168, 
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2000. Errata em: Clinical Therapeutics, Princeton, v. 23, n. 

2, p. 309, 2001. 

 

5.2.8 Com indicação do mês 

 

HARRISON, P. Update on pain management for advanced 

genitourinary cancer. Journal of Urology, Baltimore, v. 

165, n. 6, p. 1849-1858, June 2001. 

 

OLIVEIRA, R. et al. Preparações radiofarmacêuticas e suas 

aplicações. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, 

São Paulo, v. 42, n. 2, p. 151-165, abr./jun. 2006. 

 

5.2.9  Artigo no prelo 

 

É considerado no prelo o artigo já aceito para publicação 

pelo Conselho Editorial do periódico. 

 

Nota: em português: No prelo, em inglês: In press, em 

alemão: In druck e em francês: Sous press. 

 

ELEWA, H. H. Water resources and geomorphological 

characteristics of Tushka and west of Lake Nasser, Agypt. 

Hydrogeology Journal, Berlin, v. 16, n. 1, 2006. In press. 

 

PAULA, F. C. E. et al. Incinerador de resíduos líquidos e 

pastosos. Revista de Engenharia e Ciências Aplicadas, 

São Paulo, v. 5, n. 2, 2001. No prelo. 
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5.2.10 Publicações periódicas em suporte eletrônico 

 

SOBRENOME, Prenome(s) do(s) autor(es). Título do 

artigo: subtítulo. Título da publicação, Local de publicação 

(cidade), volume, fascículo, paginação inicial e final do 

artigo e mês abreviado de publicação. Disponível em: 

<endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês abreviado ano. 

 

PALAGACHEV, D. K.; RECKE, L.; SOFTOVA, L. G. 

Applications of the differential calculus to nonlinear elliptic 

operators with discontinuous coefficients. Mathematische 

Annalen, Berlin, v. 336, n. 3, p. 617-637, Nov. 2006. 

Disponível em: 

<http://www.springerlink.com.w10077.dotlib.com.br/conten

t/y767134 777841722/fulltext.pdf>. Acesso em: 17 Nov. 

2006. 

 

PUECH-LEÃO, P. et al. Prevalence of abdominal aortic 

aneurysms: a screening program in São Paulo, Brazil. São 

Paulo Medical Journal, São Paulo, v. 122, n. 4, p. 158-160, 

2004. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1

516- 31802004000400005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 

18 out. 2006. 

 

SILVA, R. C. da; GIOIELLI, L. A. Propriedades físicas de 

lipídeos estruturados obtidos a partir de banha e óleo de 

soja. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, São 

Paulo, v. 42, n. 2, p. 223-235, 2006. Disponível em: 

http://www.springerlink.com.w10077.dotlib.com.br/content/y767134
http://www.springerlink.com.w10077.dotlib.com.br/content/y767134
http://www.springerlink.com.w10077.dotlib.com.br/content/y767134
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1516-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1516-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1516-
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<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1

516- 93322006000200007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 

17 out. 2006. 

 

WU, H. et al. Parametric sensitivity in fixed-bed catalytic 

reactors with reverse flow operation. Chemical Engineering 

Science, London, v. 54, n. 20, 1999. Disponível em: 

<http://www.probe.br/sciencedirect.html>. Acesso em: 8 

Nov. 1999. 

 

5.2.11  Artigo e/ou matéria de jornal 

 

HOFLING, E. Livro descreve os 134 tipos de aves do 

campus da USP. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 out. 

1993. Cidades, Caderno 7, p. 15. Depoimento a Luiz 

Roberto de Souza Queiroz. 

 

Em suporte eletrônico 

PORTER, E. This time, it´s not the economy. The New 

York Times, New York, 24 Oct. 2006. Disponível em: 

<http://www.nytimes.com/2006/10/24/business/24econ.html

?_r=1& ref=business&oref=slogin>. Acesso em: 24 Oct. 

2006. 

 

5.2.12 Artigo publicado com correção 

 

correção de 

MEYAARD, L. et al. The epithelial celular adhesion 

molecule (Ep- CAM) is a ligand for the leukocyte-associated 

immunoglobulin-like receptor (LAIR). Journal of 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1516-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1516-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1516-
http://www.probe.br/sciencedirect.html
http://www.probe.br/sciencedirect.html
http://www.nytimes.com/2006/10/24/business/24econ.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2006/10/24/business/24econ.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2006/10/24/business/24econ.html?_r=1


- 149 - 

Experimental Medicine, New York, v. 198, n. 7, p. 1129, 

Oct. 2003. Correção de: MEYAARD, L. et al. Journal of 

Experimental Medicine, New York, v. 194, n. 1, p. 107-112, 

July 2001. 

 

correção em 

MEYAARD, L. et al. The epithelial celular adhesion 

molecule (Ep- CAM) is a ligand for the leukocyte-associated 

immunoglobulin-like receptor (LAIR). Journal of 

Experimental Medicine, New York, v. 194, n. 1, p. 107-112, 

July 2001. Correção em: MEYAARD, L. et al. Journal of 

Experimental Medicine, New York, v. 198, n. 7, p. 1129, 

Oct. 2003. 

 

5.3 PATENTES 

 

EMBRAPA. Unidade de Apoio, Pesquisa e 

Desenvolvimento de Instrumentação Agropecuária (São 

Carlos, SP). Paulo Estevão Cruvinel. Medidor digital de 

temperatura para solos. BR n. PI 8903105-9, 26 jun. 1989, 

30 maio 1995. 

 

MINOLTA COMPANY (Japan). Tomoko Miyaura. 

Method for manufacturing optical lens elements. US 

5720791A, 7 Mar. 1995, 24 Feb. 1998. 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Escola Politécnica. 

Waldir Pó. Conversor eletrônico de lâmpadas. BR n. PI 

6500856, 19 maio 1985. 
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ENTIDADE RESPONSÁVEL. Nome do Autor/inventor na 

ordem direta. Título. Número da patente, datas (período de 

registro). 

 

Em suporte eletrônico 

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC (London). 

David Ronald Hodgson; Francis Rourke. Cathode for use 

in electrolyte cell. US 6017430, 6 Aug. 1997, 25 Jan. 2000. 

Disponível em: <http://164.195.100.11/netacgi/nph 

Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITTOFF&p=1&u=/netahtml/s

rchnum.htm&r=1&f=G&l=5 O &s1=6017430x>. Acesso 

em: 4 Dec. 2001. 

 

UNILEVER N. V. Elza Maria Possinhas Pimentel. Dove. 

BR n. PI 006520430, 10 mar. 1977, 19 ago. 1997. 

Disponível em: 

<http://www.inpi.gov.br/pesq_marcas/ marcas.htm>. Acesso 

em: 30 abr. 2002. 

 

5.4 DOCUMENTOS JURÍDICOS 

 

Documentos referentes à legislação, jurisprudência 

(decisões judiciais) e doutrina (interpretação dos textos 

legais). 

 

Elementos essenciais: jurisdição (ou cabeçalho da entidade, 

no caso de se tratar de normas), título, numeração, data e 

dados da publicação. No caso de constituições e suas 

emendas, entre o nome da jurisdição e o título acrescenta-se 

http://164.195.100.11/netacgi/nph
http://164.195.100.11/netacgi/nph
http://www.inpi.gov.br/pesq_marcas/
http://www.inpi.gov.br/pesq_marcas/
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a palavra “Constituição”, seguida do ano de promulgação, 

entre parênteses. 

Elementos complementares: Notas explicativas. 

ENTIDADE RESPONSÁVEL. Nome do Autor/inventor na 

ordem direta. Título. Número da patente, datas (período de 

registro). Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso 

em: dia mês abreviado. Ano. 

 

5.2.13 Legislação 

 

Compreende a Constituição, as emendas constitucionais e 

os textos legais intraconstitucionais (lei complementar e 

ordinária, medida provisória, decreto em todas  as  suas  

formas,  resolução  do  Senado Federal) e normas emanadas 

de entidades públicas e privadas (ato normativo, portaria, 

resolução, ordem de serviço, instrução normativa, 

comunicado, aviso, circular, decisão administrativa, entre 

outros). 

 

BRASIL. Código civil. Organização dos textos, notas 

remissivas e índices por Juarez de Oliveira. 46. ed. São 

Paulo: Saraiva, 1995. 

 

BRASIL. Congresso. Senado. Resolução nº 17, de 1991. 

Autoriza o desbloqueio de Letras Financeiras do Tesouro do 

Estado do Rio Grande do Sul, através de revogação do 

parágrafo 2º, do artigo 1º da resolução no 72, de 1990. 

Coleção de leis da República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, v. 183, p. 1156-1157, maio/jun. 1991. 
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BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 

Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 9, 

de 9 de novembro de 1995. Dá nova redação ao art. 177 da 

Constituição Federal, alterando e inserindo parágrafos. Lex: 

legislação federal e marginalia, São Paulo, v. 59, p. 1966, 

out./dez. 1995. 

 

BRASIL. Decreto-lei nº 5452, de 1 de maio de 1943. 

Aprova a consolidação das leis do trabalho. Lex: coletânea 

de legislação: edição federal, São Paulo, v. 7, 1943. 

Suplemento. 

 

BRASIL. Lei nº 7.000, de 20 de dezembro de 1990. Dispõe 

sobre a proibição da pesca. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 21 jan. 1991. Seção 1, p. 51. 

 

BRASIL. Medida provisória nº 1.569-9, de 11 de dezembro 

de 1997. Estabelece multa em operações de importação, e dá 

outras providências. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 

dez. 1997. Seção 1, p. 29514. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Divisão Nacional de 

Vigilância Sanitária de Alimentos. Portaria nº 1, de 04 de 

abril de 1986. In: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 

INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO. Compêndio da 

legislação de alimentos. São Paulo: ABIA, 1987. v. 1A. 
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BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Desliga a Empresa 

de Correios e Telégrafos - ECT do sistema de arrecadação. 

Portaria nº 12, 21 de março de 1996. Lex: coletânea de 

legislação e jurisprudência, São Paulo, p. 742- 743, mar./abr., 

2. Trim. 1996. 

 

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 42.822, de 20 de janeiro 

de 1998. Dispõe sobre a desativação de unidades 

administrativas de órgãos da administração direta e das 

autarquias do Estado e dá providências correlatas. Lex: 

coletânea de legislação e jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 

3, p. 217-220, 1998. 

 

5.2.14 Jurisprudência 

 

Súmulas, enunciados, acórdãos, sentenças e demais decisões 

judiciais. 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas-corpus nº 

181.636-1, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro de 1994. 

Lex: jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, 

São Paulo, v. 10, n. 103, p. 236-240, mar. 1998. 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processual Penal. 

Habeas-corpus. Constrangimento ilegal. Habeas-corpus nº 

181.636-1, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro de 1994. 

Lex: jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, 

São Paulo, v. 10, n. 103, p. 236-240, mar. 1998. 
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BRASIL. Tribunal Regional Federal. (5. Região). 

Administrativo. Escola Técnica Federal. Pagamento de 

diferenças referente a enquadramento de servidor decorrente 

da implantação de Plano Único de Classificação e 

Distribuição de Cargos e Empregos, instituído pela Lei nº 

8.270/91. Predominância da lei sobre a portaria. Apelação 

cível nº 42.441-PE (94.05.01629-6). Apelante: Edilemos 

Mamede dos Santos e outros. Apelada: Escola Técnica 

Federal de Pernambuco. Relator: Juiz Nereu Santos. Recife, 

4 de março de 1997. Lex: jurisprudência do STJ e Tribunais 

Regionais Federais, São Paulo. v. 10, n 103, p. 558-562, 

mar. 1998. 

 

BRASIL. Tribunal Regional Federal. (5. Região). Apelação 

cível nº 42.441- PE (94.05.01629-6). Apelante: Edilemos 

Mamede dos Santos e outros. Apelada: Escola Técnica 

Federal de Pernambuco. Relator: Juiz Nereu Santos. Recife, 

4 de março de 1997. Lex: jurisprudência do STJ e Tribunais 

Regionais Federais, São Paulo. v. 10, n 103, p. 558-562, 

mar. 1998. 

 

5.2.15 Doutrina 

 

Qualquer discussão técnica sobre questões legais 

(monografias, artigos de periódicos, papers etc.), 

referenciada conforme o tipo de publicação. 

 

BARROS, Raimundo Gomes de. Ministério Público: sua 

legitimação frente ao Código do Consumidor. Revista 
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Trimestral de Jurisprudência dos Estados, São Paulo, v. 

19, n. 139, p. 53-72, ago. 1995. 

 

5.2.16 Em suporte eletrônico 

 

BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional nº 

41, de 19 de dezembro de 2003. Modifica os arts. 37, 40, 42, 

48, 96, 149 e 201 da Constituição Federal, revoga o inciso 

IX do § 3 do art. 142 da Constituição Federal e dispositivos 

da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 

1998, e dá outras providências. Disponível em 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emend

as/Emc/ emc41.htm>. Acesso em: 2 jun. 2006. 

 

BRASIL. Decreto nº 4.799, de 4 de agosto de 2003. Dispõe 

sobre a comunicação de governo do Poder Executivo 

Federal e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 5 ago. 2003. Seção 1. Disponível em: 

<http//:www.senado.gov.br>. Acesso em: 6 nov. 

2003. 

 

  _. Instrução Normativa nº 28, de 6 de junho de 

2002. Dispõe sobre as ações publicitárias de iniciativa dos 

integrantes do Sistema de Comunicação de Governo do 

Poder Executivo Federal (SICOM). Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 7 jun. 2002. Seção 1. Disponível em: 

<http//:www.planalto.gov.br>. Acesso em: 29 jul. 2003. 

 

BRASIL. Lei nº 9.887, de 7 de dezembro de 1999. Altera a 

legislação tributária federal. Diário Oficial [da] República 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/
http://www.senado.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
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Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 dez. 1999. Disponível 

em: 

<http://www.in.gov.br/mp_leis/leis_texto.asp?ld=LEI%2098

87>. Acesso em: 22 dez. 1999. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 14. Não é 

admissível por ato administrativo restringir, em razão de 

idade, inscrição em concurso para cargo público. In:   . 

Súmulas. São Paulo: Associação dos Advogados do Brasil, 

1994. p. 16. Disponível em: 

<http://www.truenetm.com.br/jurisnet/sumusSTF.html>. 

Acesso em: 29 nov. 1998. 

 

5.3 MATERIAIS ESPECIAIS 

 

Filmes cinematográficos ou científicos, gravações de vídeo e 

som, esculturas, maquetes, objetos de museu, animais 

empalhados, jogos, modelos, protótipos etc. 

 

TÍTULO. Diretor, produtor. Local: Produtora, data. 

Especificação do suporte em unidades físicas. Notas 

complementares. 

ou SOBRENOME, Prenome(s) do(s) autor(es). Título 

(quando não existir, deve-se atribuir uma denominação ou a 

indicação sem título, entre colchetes). Ano. Especificação 

do objeto. 

 

BULE de porcelana: família Rosa, decorado com buquês e 

guirlandas de flores sobre fundo branco, pegador de tampa 

http://www.in.gov.br/mp_leis/leis_texto.asp?ld=LEI%209887
http://www.in.gov.br/mp_leis/leis_texto.asp?ld=LEI%209887
http://www.in.gov.br/mp_leis/leis_texto.asp?ld=LEI%209887
http://www.truenetm.com.br/jurisnet/sumusSTF.html
http://www.truenetm.com.br/jurisnet/sumusSTF.html
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em formato de fruto. [China: Companhia das Índias, 18--]. 1 

bule.  

 

CENTRAL do Brasil. Direção: Walter Salles Júnior. 

Produção: Martire de Clermont-Tonnerre e Arthur Cohn. 

Intérpretes: Fernanda Montenegro; Marília Pera; Vinicius de 

Oliveira; Sônia Lira; Othon 

 

Bastos; Matheus Nachtergaele e outros. Roteiro: Marcos 

Bernstein, João Emanuel Carneiro e Walter Salles Júnior. 

[S.l.]: Le Studio Canal; Riofilme; MACT Productions, 1998. 

1 bobina cinematográfica (106 min), son., color., 35 mm. 

 

DIE Zauberflöt. Metropolitan Opera Orchestra. General 

Director: Joseph Volpe. Artistic Director: James Levine. 

New York: Metropolitan Opera Association, 1991. 1 DVD 

(169 min), NTSC, color., Worldwide, PCM stereo, original 

language: german. 

 

DUCHAMP, M. Escultura para viajar. 1918. 1 escultura 

variável, borracha colorida e cordel, dimensões ad lib. 

Original destruído. Cópia por Richard Hamilton, feita por 

ocasião da retrospectiva de Duchamp na Tate Gallery 

(Londres) em 1966. Coleção de Arturo Schwarz. Tradução 

de: Sculpture for travelling. 

 

GEDDES, Anne. Geddes135.jpg. 2000. Altura: 432 pixels. 

Largura: 376 pixels. 51 Kb. Formato JPEG. 1 disquete, 5 ¼ 

pol. 
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KOBAYASHI, K. Doença dos xavantes. 1980. 1 fotografia, 

color., 16 cm x 56 cm. 

 

OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos 

de Andrade. Coordenação de Maria Izabel Azevedo. São 

Paulo: CERAVI, 1983. 1 videocassete (30 min), VHS, son., 

color. 

 

STOCKDALE, René. When's recess? [2002?] 1 fotografia, 

color. Disponível em: 

<http://www.webshots.com/g/d2002/1- nw/20255.html>. 

Acesso em: 13 jan. 2001. 

 

TAÇA de vidro à maneira de Veneza, com imagem de 

Nossa Senhora e o menino no fuste também decorado com 

detalhes azuis. Europa, séc. XVIII-XIX. 10,7 cm de diâm. X 

24,5 cm de alt. 

 

VASO.TIFF. 1999. Altura: 1083 pixels. Largura: 827 pixels. 

300 dpi. 32 BIT CMYK. 3.5 Mb. Formato TIFF bitmap. 

Compactado. Disponível em: <C:\Carol\VASO.TIFF>. 

Acesso em: 28 out. 1999. 

 

VISIBLE human male: complete. Direção: Victor M. Spitzer; 

David G. Whitlock. Produção: Anatomical Visulization. 

Composição de imagem: Helen Pelster. [S.l.]: Anatomical 

Visualization, 1994. 1 video-laser, color. 

 

 

 

http://www.webshots.com/g/d2002/1-
http://www.webshots.com/g/d2002/1-
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5.2.17 Documentos cartográficos 

 

Mapa, atlas, globo, fotografia aérea, imagem de satélite etc. 

 

5.2.17.1 No todo 

 

ATLAS Mirador Internacional. Rio de Janeiro: Enciclopédia 

Britânica do Brasil, 1981. 1 atlas. Escalas variam. 

 

BRASIL e parte da América do Sul: mapa político, escolar, 

rodoviário, turístico e regional. São Paulo: Michalany, 1981. 

1 mapa, color., 79 cm x 95 cm. Escala 1:600.000. 

 

ESTADOS UNIDOS. National Oceanic and Atmospheric 

Administration. 1999071318.GIF. Itajaí: UNIVALI, 1999. 1 

imagem de satélite. 557 Kb. GOES-08: SE. 13 jul. 1999, 

17:45Z, IR04. 1 disquete, 3 

½ pol. 

 

SOBRENOME, Prenome(s) do(s) autor(es). Título: 

subtítulo. Local: Editora, ano, designação específica e 

escala. 1999071318.GIF - Título do arquivo Itajaí - Local 

UNIVALI - Instituição geradora 557 Kb - Tamanho do 

arquivo GOES - Denominação do satélite 08 - Número do 

satélite na série SE - Localização geográfica 13 jul. 1999 - 

Data da captação 17:45Z - Horário zulu IR04 - Banda 

 

Nota: Referenciar globos como mapas, substituindo o 

número de unidades físicas pela designação “globo” e 

indicando, na dimensão, o diâmetro do globo em centímetros. 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São 

Paulo, SP). Projeto Lins Tupã: foto aérea. São Paulo, 1986. 

1 fotografia aérea. Escala 1:35.000. Fx 28, n. 15. 

 

MARTIN, L. et al. Mapa geológico do quaternário 

costeiro do Estado da Bahia. Salvador: SME, 1980. 1 

mapa, color., 100 cm x 90 cm. Escala 1:250.000. 

 

5.2.17.2  Em suporte eletrônico 

 

SOBRENOME, Prenome(s) do(s) autor(es). Título: 

subtítulo. Local: Editora, ano, designação específica e 

escala. Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: 

dia mês abreviado. Ano. 

 

ATLAS ambiental da Bacia do Rio Corumbataí. Rio Claro: 

CEAPLA, IGCE, UNESP, 2001. Disponível em: 

<http://www.rc.unesp.br/igce/ceapla/atlas>. Acesso em: 8 

abr. 2002. 

 

COMPANHIA DE PESQUISAS E RECURSOS 

MINERAIS. Bacias sedimentares fanerozóicas do Brasil. 

[S.l.], [2002?]. 1 mapa, color. Escala 1:2.500.000. 

Disponível em: 

<http://www.cprm.gov.br/gis/tect_fanerozoicas.htm>. 

Acesso em: 29 abr. 2002. 

 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (Espanha). Valle 

de Escombreras en Cartagena, Murcia (Espanha): foto 

http://www.rc.unesp.br/igce/ceapla/atlas
http://www.rc.unesp.br/igce/ceapla/atlas
http://www.cprm.gov.br/gis/tect_fanerozoicas.htm
http://www.cprm.gov.br/gis/tect_fanerozoicas.htm
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aérea. Madrid, 1986. 1 fotografia aérea. Escala 1:18.000. 

Disponível em: 

<http://corcho.cyberfenix.net/misc/aerea/Aerea72w.jpg>. 

Acesso em: 24 jul. 2004. 

 

5.2.18 Documentos sonoros 

 

Discos, CD, fita cassete, fita magnética etc. 

 

5.2.18.1 No todo 

 

DENVER, John. Poems, prayers & promises. São Paulo: 

RCA Records, 1974. 1 disco (38 min): 33 1/3 rpm, 

microssulco, estéreo. 104.4049. 

 

FAGNER, R. Revelação. Rio de Janeiro: CBS, 1988. 1 

cassete sonoro (60 min), 3 ¾ pps, estéreo. 

 

SIMONE. Face a face. [S.l.]: Emi-Odeon Brasil, p1977. 1 

CD (ca. 40 min). Remasterizado em digital. 

 

COMPOSITOR(ES) OU INTÉRPRETE(S). Título. Local: 

Gravadora, ano. Especificação do suporte. 

 

STEWART, Rod. As time goes by: the great american 

songbook. Manaus: BMG, 2003. 1 CD (45 min). Digital 

estéreo. 

 

 

 

http://corcho.cyberfenix.net/misc/aerea/Aerea72w.jpg
http://corcho.cyberfenix.net/misc/aerea/Aerea72w.jpg
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5.2.18.2 Em parte 

 

COSTA. S.; SILVA, A. Jura secreta. Intérprete: Simone. In: 

SIMONE. Face a face. [S.l.]: Emi-Odeon Brasil, p1977. 1 

CD. Faixa 7. 

 

GINO, A. Toque macio. Intérprete: Alcione. In: ALCIONE. 

Ouro e cobre. Direção artística: Miguel Propschi. São 

Paulo: RCA Victor, p1988. 1 disco sonoro (45 min), 33 1/3 

rpm, estéreo., 12 pol. Lado A, faixa 1 (4 min 3 s). 

5.2.19 Partituras  

 

5.5.3.1 Impressa 

VILLA-LOBOS, H. Coleções de quartetos modernos: 

cordas. Rio de Janeiro: [s.n.], 1916. 1 partitura [23 p.]. 

Violoncelo. 

 

5.5.3.2 Em suporte eletrônico 

SOBRENOME, Prenome do autor. Título: subtítulo. Local: 

Editora, ano. Designação do material (unidades físicas: 

número de partituras ou de partes, páginas e/ou folhas). 

Instrumento a que se destina. 

 

SOBRENOME, Prenome do autor. Título: subtítulo. Local: 

Editora, ano. Designação do material (unidades físicas: 

número de partituras ou de partes). Instrumento a que se 

destina. Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: 

dia mês abreviado. Ano. 
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OLIVA, Marcos; MOCOTÓ, Tiago. Fervilhar: frevo. [19--

?]. 1 partitura. Piano. Disponível em: 

<http://openlink.inter.net/picolino/partitur.htm>. Acesso: 5 

jan. 2002. 

 

5.5.4 Bula de medicamento 

NOVALGINA: dipirona sódica. São Paulo: Hoechst, [199-

?]. Bula de remédio. 

 

RESPRIN: comprimidos. Responsável técnico Delosmar R. 

Bastos. São José dos Campos: Johnson & Johnson, 1997. 

Bula de remédio. 

 

5.6 DOCUMENTOS DISPONÍVEIS SOMENTE EM 

SUPORTE ELETRÔNICO 

 

Documento codificado para manipulação (edição, leitura) 

por computador, com acessos: 

 

direto: leitura efetuada por equipamentos periféricos ligados 

ao computador (disquete, arquivos em disco rígido, CD-

ROM, DVD); 

 

remoto: redes locais ou externas (banco e bases de dados, 

catálogos ou livro, websites, serviços on-line, tais como: 

listas de discussão, mensagens eletrônicas, arquivos etc. ) 

(WEITZ, 2007). 

 

TÍTULO da medicação. Responsável técnico (se houver). 

Local: Laboratório, ano de fabricação. Bula de remédio. 

http://openlink.inter.net/picolino/partitur.htm
http://openlink.inter.net/picolino/partitur.htm
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SOBRENOME, Prenome(s). Título e versão (se houver) e 

descrição física do meio eletrônico. Quando se tratar de 

obras consultadas on-line, incluir o endereço eletrônico. 

Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês 

abreviado. Ano. 

 

5.6.1 Acesso a banco, base de dados e lista de discussão 

 

ÁCAROS no Estado de São Paulo (Enseius concordis): banco 

de dados preparado por Carlos H.W. Flechtmann. In: 

FUNDAÇÃO TROPICAL DE PESQUISAS E 

TECNOLOGIA "ANDRÉ TOSELLO". Base de Dados 

Tropical: no ar desde 1985. Disponível em: 

<http://www.bdt.org/bdt/acarosp>. Acesso em: 28 nov. 

1998. 

 

BIONLINE Discussion List. List maintained by the Bases 

de Dados Tropical, BDT in Brasil. Disponível em: 

<lisserv@bdt.org.br>. Acesso em: 25 Nov. 1998. 

 

COMUT-on-line. Lista de discussão mantida pelo IBICT 

para a discussão do Programa Comut. Disponível em: 

<listserver@ibict.br >. Acesso em: 4 jun. 2001. 

 

CUSHMAN, K. E.; TIBBITTS, T. W. The role of ethylene 

in the development of constant-light injury of potato and 

tomato. Journal of the American Society for 

Horticultural Science, Geneva, v. 123, n. 2, p. 239-245, 

1998. 1 CD-ROM. Resumo obtido via base de dados CAB 

ABSTRACTS. 

http://www.bdt.org/bdt/acarosp
http://www.bdt.org/bdt/acarosp
mailto:lisserv@bdt.org.br
mailto:listserver@ibict.br
mailto:listserver@ibict.br
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Sistema Integrado de 

Bibliotecas. DEDALUS: banco de dados bibliográficos da 

USP. São Paulo, 2006. Disponível em: 

<http://www.usp.br/sibi>. Acesso em: 16 out. 2006. 

 

5.6.2 Website 

 

BOOK ANNOUNCEMENT 13 MAY 1997. Produced by J. 

Drummond. Disponível em: 

<http://www.bdt.org.br/bioline/DBSearch? BIOLINE- 

L+READC+57>. Acesso em: 25 Nov. 1998. 

 

GALERIA virtual de arte do Vale do Paraíba. São José dos 

Campos: Fundação Cultural Cassiano Ricardo, 1998. 

Apresenta reproduções virtuais de obras de artistas plásticos 

do Vale do Paraíba. Disponível em: 

<http://www.virtualvale.com.br/galeria>. Acesso em: 27 

nov. 2001. 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Disponível em: 

<http://www.usp.br>. Acesso em: 16 out. 2006. 

 

5.6.3 Artigo ahead of print 

 

Artigo aceito para publicação e disponível on-line, antes da 

impressão, sem ter um número de fascículo associado. 

 

SIGH-MANOUX, A.; RICHARDS, M.; MARMOT, M. 

Socieconomic position acroos the lifecourse: how does is 

http://www.usp.br/sibi
http://www.usp.br/sibi
http://www.bdt.org.br/bioline/DBSearch
http://www.bdt.org.br/bioline/DBSearch
http://www.virtualvale.com.br/galeria
http://www.virtualvale.com.br/galeria
http://www.usp.br/
http://www.usp.br/
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relate to cognitive function in mid-life? Annals of 

Epidemiology, New York, 2005. In press. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL>. 

Acesso em: 13 Jan. 2005. 

 

TEIXEIRA JÚNIOR, A. L.; CARAMELLI, P. Apatia na 

doença de Alzheimer. Revista Brasileira de Psiquiatria, 

São Paulo, 2006. No prelo. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbp/nahead/ahead1b.pdf>. Acesso 

em: 8 ago. 2006. 

 

5.6.4 Open access 

 

LACASSE, J. R.; LEO, J. Serotonin and depression: a 

disconnect between the advertisements and the scientific 

literature. Plos Medicine, San Francisco, v. 2, n. 12, p. 

e392, dec. 2005. Open access. Disponível em: 

<http://www.plosmedicine.org>. Acesso em: 15 Mar. 2006. 

 

5.6.5 Digital Object Identifier (DOI) 

 

Representa um sistema de identificação numérico para 

localizar e acessar materiais na web (publicações em 

periódicos, livros etc.), muitas das quais localizadas em 

bibliotecas virtuais. Foi desenvolvido pela Associação de 

Publicadores Americanos (AAP) com a finalidade de 

autenticar a base administrativa de conteúdo digital. Este 

número de identificação da obra é composto por duas 

sequências: um prefixo (ou raiz) que identifica o publicador 

do documento e um sufixo determinado pelo responsável 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL
http://www.scielo.br/pdf/rbp/nahead/ahead1b.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbp/nahead/ahead1b.pdf
http://www.plosmedicine.org/
http://www.plosmedicine.org/
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pela publicação do documento (INTERNATIONAL DOI 

FOUNDATION, 2007). 

 

Por exemplo: 34.7111.9 / ISBN (ou ISSN). 

 

O prefixo DOI é nomeado pela International DOI 

Foundation (IDF), garantindo identidade única a cada 

documento. 

 

SUKIKARA, M. H. et al. Opiate regulation of behavioral 

selection during lactation. Pharmacology, Biochemistry 

and Behavior, Phoenix, v. 87, p. 315-320, 2007. 

doi:10.1016/j.pbb.2007.05.005. 

 

5.6.6 CD-ROM e disquete 

 

ALLIE'S play house. Palo Alto, CA.: MPC/Opcode 

Interactive, 1993. 1 CD-ROM. Windows 3.1. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA 

AMAZÔNIA. Biblioteca. Sumários1.htm. Manaus, 2002. 1 

disquete, 3 ½ pol. Microsoft FrontPage 2000, versão 4.0. 

 

MICROSOFT Project for Windows 95: project planning 

software. Version 4.1. [S.l]: Microsoft Corporation, 1995. 1 

CD-ROM. 
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5.6.7 Mensagem eletrônica 

 

SCIENCEDIRECT MESSAGE CENTER. ScienceDirect 

Search Alert: 34 New articles Available on ScienceDirect 

[mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<mjkarval@usp.br> em 17 nov. 2006. 

 

SILVA, P. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. 

Mensagem recebida por <santosg@uol.com.br> em 3 nov. 

2006. 

 

6. ORDENAÇÃO DAS REFERÊNCIAS 

 

As referências dos documentos citados em um trabalho 

devem ser ordenadas de acordo com o sistema utilizado para 

citação no texto, conforme a ABNT NBR 10520 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2002a): 

 

Sistema Alfabético (ordem alfabética de entrada); Sistema 

Numérico (ordem de citação no texto). 

 

6.1 SISTEMA ALFABÉTICO 

 

As referências devem ser listadas ao final do trabalho, em 

ordem alfabética, adotando-se o sistema letra por letra. 

 

A entrada se faz sistematicamente pelo sobrenome.  

Entretanto, não havendo o autor (pessoa ou entidade), far-se-

á pelo título. 

mailto:mjkarval@usp.br
mailto:mjkarval@usp.br
mailto:santosg@uol.com.br
mailto:santosg@uol.com.br


- 169 - 

Quando se tratar  de  listas  de  referências  e  ocorrer  

coincidência  de entrada, isto é, autor ou título de dois ou mais 

documentos na mesma página, as entradas subsequentes 

podem ser substituídas por um traço sublinear (equivalente 

a seis espaços) e ponto. 

 

FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala: formação da 

família brasileira sob o regime de economia patriarcal. Rio 

de Janeiro: J. Olympio, 1943. 2 v. 

 

 . Sobrados e mocambos: decadência do 

patriarcado rural no Brasil. São Paulo: Nacional, 1936. 

 

MANICA, I. Irrigação em sulcos e sua influência no 

crescimento e produção da planta matriz de bananeira 

(Musa cavendishii Lambert). Piracicaba: I. Manica, 1973. 

100 f. 

 

 . O pomar doméstico. Rio de Janeiro: Globo, 

1987. 157 p. 

 

6.2 SISTEMA NUMÉRICO 

 

Se for utilizado o sistema numérico no texto, a lista de 

referências, no final do trabalho, deve seguir a mesma ordem 

numérica crescente. 

 

1 CRETALLA JÚNIOR, José. Do impeachment no 

direito brasileiro. [São Paulo]: R. dos Tribunais, 1992. p. 

107. 



- 170 - 

2 BOLETIM ESTATÍSTICO [da] Rede Ferroviária 

Federal. Rio de Janeiro, 1965. p. 20. 

7. NOTAS GERAIS 

 

A indicação da edição deve ser feita a partir da segunda 

edição e no idioma da publicação. 

 

Exemplos: 

 

Quando o local da publicação não puder ser identificado, 

utilizar a expressão latina Sine loco, abreviada e entre 

colchetes: [S.l.]. 

 

ALVES FILHO, N. Septicemia neonatal: diagnóstico e 

tratamento. [S.l.]: Nestlé, 1999. 20 p. 

 

GARDNER, H. Mind´s new science. [S.l.]: Basic Books, 

1984. 430 p.  

Português 2. ed. 3. ed. 4. ed. 5. ed. 20. ed. 

Inglês 2nd ed. 3rd ed. 4th ed. 5th ed. 20th ed. 

 

Francês 2ème ed. 3ème ed. 4ème ed. 5ème ed. 20e ed. 

Alemão 2 aufl. 3 aufl. 4 auf. 5 aufl. 20 aufl. 

Italiano 2a ed. 3ª ed. 4ª ed. 5ª ed. 20ª ed. 

 

Quando a cidade não aparece no documento, mas pode ser 

identificada, indica-se entre colchetes. 

 

BORKO, H.; BERNIER, C. L. Indexing concepts and 

methods. [New York]: Academic Press, 1978. 261 p. 
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VIANNA, A. J. Diabetes mellitus. [São Paulo]: Atheneu, 

1975. 

 

No caso de homônimos de cidades, acrescenta-se a sigla do 

estado. 

 

Exemplo:  

KOURY, D. A. Como montar uma pequena fábrica de 

alimentos congelados. Viçosa, MG: Universidade Federal 

de Viçosa, 2006. 158 p. 

 

Quando a data de impressão, publicação, distribuição ou 

copirraite não puder ser determinada, registra-se uma data 

aproximada entre colchetes. 

 

Exemplos: 

 

[1989] data certa, porém não indicada na publicação [1969?] 

data provável 

[1974 ou 1975] um ano ou outro  

[entre 1904 e 1911] use intervalos menores de 20 anos 

[ca. 1980] data aproximada 

[197-] década certa 

[197-?] década provável [19--] século certo 

[18--?] século provável 

Viçosa, AL. 

Viçosa, MG. 

Viçosa, RN 
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MORAES, M. Ser humana: quando a mulher está em 

discussão. Prefácio de Eleni Roulis. Rio de Janeiro: DPA, 

[2002?]. 91 p. 

 

TONELLI, L. Esercisi di analisi matematica. 5. ed. 

riveduta. Pisa: Maria Tonelli Rondelli, [19--]. 
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Se este livro foi útil para você, apoie esta iniciativa com o 

valor que acreditar ser importante para continuarmos com as 

publicações livres para socialização. 

 

Banco do Brasil S. A. 

Agência: 6920-5 

Conta Corrente: 8514-6 


