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APRESENTAÇÃO 

 

A produção acadêmica, composta por Trabalhos de Conclusão de Curso de 

Graduação (TCC), os Trabalhos de Graduação ou Trabalhos Acadêmicos produzidos 

para as disciplinas, as Dissertações de Mestrado, as Teses de Doutorado, os Artigos 

Científicos, os Banners e Comunicações Orais, os Relatórios de Estágios, entre 

outros, se constitui como produção científica e, como tal,   deve seguir uma 

padronização para sua apresentação, considerando-se a plena compreensão pelos 

leitores em diferentes comunidades científicas. 

Nesta perspectiva, o presente Manual aborda as considerações das Normas 

Brasileiras (NBRs), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para a 

apresentação dos trabalhos acadêmicos, bem como as do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, (IBGE), no que se refere a produção de tabelas, gráficos e 

quadros para apresentação e tabulação de dados. 

Vale lembrar, que o conhecimento científico, por sua característica 

metodológica, é um conhecimento rigoroso, sistemático e dinâmico exigindo, portanto, 

que suas formas de produção e apresentação de resultados também sejam, 

periodicamente, atualizadas. As NBRs apresentadas abaixo, são as normativas em 

vigor até novembro de 2018. São elas: 

 NBR 6023, de 2018, trata da elaboração da Lista de Referências; 

  NBR 6024, de 2012, trata sobre a Numeração Progressiva das seções de um 

documento escrito; 

  NBR 6027, de 2012, descreve os procedimentos para elaboração do Sumário; 

  NBR 6028, de 2003, aborda informações sobre a produção de Resumos; 

 NBR 10520, de 2002, normatiza as formas de Citações em Documentos; 

 NBR 10719, de 2015, apresenta as informações para produção de Relatórios 

Técnico e/ou Científico. 

  NBR 12225, de 2004, com informações sobre a produção da Lombada do trabalho 

impresso; 

  NBR 14724, de 2011, com as condições gerais para a Apresentação de Trabalhos 

Acadêmicos; 

  NBR 15287, de 2011, com as condições gerais para elaboração de Projetos de 

Pesquisa; 

  IBGE 1993, Normas de Apresentação Tabular. 



6 

 

 

 Basicamente, os Trabalhos Científicos envolvem dois aspectos a serem 

considerados em sua construção. O primeiro diz respeito à Forma Gráfica do Texto 

e o segundo aspecto trata da Estrutura do Trabalho Acadêmico. 

 Neste Manual abordamos, inicialmente, os aspectos da Forma Gráfica do 

Texto, e em seguida os elementos que compõe a Estrutura do Trabalho Acadêmico, 

apresentando as NBRs que norteiam tais procedimentos, bem como, procuramos 

oferecer subsídios por meio de exemplos dos elementos abordados. 

 Em relação ao uso de material eletrônico, nas referências encontram-se 

exemplos de como identifica-los, pois a rede Mundial de Computadores (INTERNET) 

e suas multifaces são ferramentas importantes no momento da pesquisa bibliográfica, 

pela possibilidade de acesso ampliado que hoje oferece. 

 No entanto, é necessário que o pesquisador tenha extremo cuidado na busca 

de textos e para exercer as práticas de leitura e citações, considerando que nem tudo 

que está disponível na rede é conteúdo científico. 

 Para uma pesquisa saudável e enriquecedora é preciso a escolha de sites 

seguros, com critérios para seleção de publicações, bem como é necessário que o 

pesquisador registre os dados referenciais da obra, do mesmo modo que o faz quando 

está com um livro impresso nas mãos. 

 Todo material de valor contém autoria, local de publicação, data, entre outros 

dados relevantes para sua identificação. Não podemos fazer uso de materiais 

publicados por pessoas em blogs e sites pessoais sem as devidas confirmações de 

autorias e validação dos conhecimentos divulgados. Todo cuidado é pouco, pois 

estamos tratando da construção do conhecimento científico. 

 Ainda, é preciso cuidado com as facilidades que os materiais disponíveis na 

INTERNET oferecem para o copiar/colar que acaba por gerar situações de plágios, 

uma prática considerada crime contra os direitos autorais, punível na forma da lei, 

conforme Artigo 184 do Código Penal Brasileiro. 

Mesmo que o pesquisador busque “despistar” a cópia/cola, retirando 

fragmentos de texto na rede e formando as famosas “colchas de retalhos”, a 

identificação das cópias/colas é fácil de ser feita pela disponibilidade de ferramentas 

de busca de que dispomos hoje. Então, recomendamos extremo cuidado e muita 

responsabilidade na produção dos trabalhos acadêmicos. 

 Após a apresentação dos aspectos envolvidos na Estrutura do Trabalho 

Acadêmico, este Manual oferece subsídios para a produção de gráficos, quadros e 

tabelas, de acordo com a normatização do Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE), de 1993. 

 Concluindo, o conteúdo final apresentado no Manual oferece subsídios para a 

elaboração de Projetos de Pesquisa, especialmente para as pesquisas bibliográficas 

e orienta a produção de um artigo científico.  

 O objetivo deste Manual, portanto, é a sistematização de elementos e condutas 

da produção acadêmica para orientar e padronizar a elaboração dos trabalhos 

desenvolvidos na FAG - Toledo, reunindo os conhecimentos atualizados existentes 

na área de metodologia e normas para a produção e apresentação dos trabalhos 

acadêmicos. 
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1 FORMA GRÁFICA DO TEXTO 

 

 De modo geral, a forma gráfica do trabalho acadêmico, está orientada pelas 

normativas da NBR 14724, em vigor desde abril de 2011, cabendo ao autor do 

trabalho a responsabilidade por seu projeto gráfico.  As regras gerais de apresentação 

são as seguintes: 

 

1.1 Papel e Fonte 

 

 Todo trabalho científico deverá ser digitado na cor preta, utilizando-se outras 

cores somente em caso de ilustrações, gráficos e tabelas, apresentado em papel de 

cor branca ou reciclado, no formato A4, isto é, nas dimensões de 210mm x 297mm. 

 Os elementos pré-textuais serão digitados somente no anverso da folha 

(frente), exceto a folha de rosto de Teses e Dissertações que deverá conter em seu 

verso a ficha catalográfica do trabalho, a partir do Código Internacional de catalogação 

na publicação. 

 A parte textual, também chamada de corpo do texto, poderá ser digitada no 

anverso e no verso da folha, respeitando as regras de paginação e margens, descritas 

nos itens 1.2 e 1.4. 

 Em relação aos elementos pós-textuais, estes deverão ser digitados somente 

no anverso (frente) da folha. 

  As fontes recomendadas são Times e Arial, em tamanho 12 para todo o 

trabalho, ou seja, da capa aos elementos pós-textuais. A Exceção ocorre com as 

citações diretas longas, notas de rodapé, legenda da folha de rosto, das ilustrações e 

tabelas, que deverão ser em tamanho menor, de modo padronizado em todo o 

documento. 

 

1.2  Margens 

 

 Hoje, com o uso da digitação eletrônica de textos, os trabalhos de formatação 

estão mais ágeis. Em geral, a formatação e configuração do texto se dão, 

automaticamente, pelo próprio editor de texto, bastando para isso que se utilize o 

recurso da formatação de página. 
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 As margens no anverso da folha (parte da frente) se definem da seguinte 

maneira: 

Margem superior 3cm 

Margem esquerda 3cm 

Margem direita 2cm 

Margem inferior 2cm 

 

 Em caso do uso do verso da folha (parte de trás) as margens seguem a 

seguinte definição: 

Margem superior 3cm 

Margem esquerda 2cm 

Margem direita 3cm 

Margem inferior 2cm 

 

1.3  Parágrafos e Espacejamento 

 

 Usamos um “tab”, para o recuo de início de parágrafos para os trabalhos 

digitados, regulado como medida de 1,5cm a partir da margem esquerda de 3cm no 

anverso e da margem de 2cm do verso da folha. 

 Ao término de uma página, deve-se observar que uma nova seção ou novo 

parágrafo contemplem  duas linhas, pelo menos, na página corrente. Isso não sendo 

possível a nova seção ou parágrafo deverá ser deslocada para a folha seguinte.  

 O espaço entre as linhas do corpo do texto será de 1,5 (um espaço e meio), 

exceto quando se tratar de citações diretas longas, notas de rodapé, legendas de  

ilustrações, texto explicativo da natureza do trabalho contido na Folha de Rosto, etc. 

 Os títulos das seções e das subseções são separados do corpo do texto por 

um espaço de um e meio, bem como as citações diretas longas distam 1,5 do corpo 

do texto. 

 

1.4 Numeração das Páginas 

  

 A numeração das páginas se dá a partir da parte textual, sendo feita com 

algarismos arábicos (1,2,3...), colocada no canto superior direito da página, a 2cm da 
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borda superior, para as folhas digitadas no anverso.  No verso da folha a paginação 

aparecerá no canto superior esquerdo, na mesma posição de 2cm da borda superior. 

 Não se numeram as páginas da parte pré-textual, embora sejam contadas a 

partir da folha de rosto. Na parte textual, nos casos de trabalhos divididos por 

capítulos, as páginas de abertura de cabeçalho ou capítulo não são numeradas, 

porém são contadas. Em artigos científicos o texto deverá ser apresentado na 

sequência das seções, sem página inicial da seção em separado. 

 A numeração deve ser de ordem corrente, não sendo aceitas folhas 

intercaladas, como no exemplo: 10, 10a, 10b, etc. A numeração seguirá sempre na 

mesma posição, mesmo quando da colocação de figuras, quadros ou tabelas na 

posição horizontal. 

 Quando se tratar de trabalho com mais de um volume a sequência numérica 

deverá ser mantida sequencialmente, do primeiro ao último volume. 

 

1.5 Notas de Rodapé 

  

 As notas de rodapé, quando em texto digitado, são inseridas automaticamente 

pelos editores de textos. São recursos importantes e servem para adição de 

informações, referências, sugestões de leituras, explicações, traduções e outros 

dados relevantes para a compreensão do trabalho, mas se inseridos no corpo do texto 

podem prejudicar a construção e sequência lógica do mesmo 

 

1.6 Indicativos de Seção 

  

 A numeração indicativa das seções precede o título das mesmas, ficando 

alinhada à esquerda, separada do texto por espaço de um caractere. Ou seja, não se 

utilizam pontos, hífens, travessões ou qualquer outra forma de sinal depois da 

numeração ou de seu título. 

 A NBR 6024/2012 trata da forma correta da numeração progressiva das seções 

de um trabalho escrito, definindo como seção a parte de um texto que reúne os 

elementos e informações consideradas afins para a exposição sistemática do assunto. 

 O indicativo da NBR 6024 é a utilização de algarismo arábico na numeração, 

limitando-se à numeração progressiva até a seção quinária. 
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 Recomenda, também, que as seções sejam grafadas utilizando-se diversos 

recursos como negrito, maiúsculas ou minúsculas, itálico, grifo e outros, de modo a 

diferenciar as seções e subseções. Toda seção aberta deve conter um texto referente 

ao seu título indicativo, antes de serem inseridas as subseções. 

 Em caso de título de seção com mais de uma linha, a segunda linha terá início 

a partir da primeira letra da primeira palavra do título. 

 

1.7 Títulos sem Indicativo Numérico 

 

 Conforme normatiza a NBR 6024/2012, quando ocorrem títulos de seções sem 

indicativo numérico, tais como errata, agradecimento, listas de símbolos, listas de 

abreviaturas, resumo, sumário, referências, introdução, entre outros, os mesmos 

serão grafados com o mesmo destaque tipográfico das entradas primárias e deverão 

estar centralizados no alto da folha. 

 

1.8 Alínea e Subalínea 

 

 A alínea é formada por subdivisões dos assuntos que não possuem títulos 

próprios e estão dentro de uma mesma seção, sendo indicadas alfabeticamente. 

Deste modo, o texto que antecede uma alínea deve conter dois pontos. 

 A letra indicativa da alínea deve ser grafada em minúsculo, ficando recuada da 

margem esquerda e seguida de um parêntese. O texto da alínea inicia com letra 

minúscula e termina com ponto e vírgula, exceto a última alínea que se encerra com 

ponto final. A alínea que possuir uma subalínea encerra-se com dois pontos. 

 A subalínea inicia com a colocação de travessão seguido de espaço e recuo 

em relação a alínea, deverá ser grafado com letra minúscula e terminar com ponto e 

vírgula. A última subalínea termina com ponto final. 

 

1.9 Siglas, Símbolos e Abreviaturas 

 

 De acordo com a NBR 14.724/11 deve-se usar apenas as siglas e símbolos 

recomendados ou reconhecidos por organismos de normatização nacionais ou 

internacionais ou instituições científicas especializadas.  
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 As siglas e abreviaturas devem aparecer escritas por extenso, seguida de sua 

forma abreviada entre parênteses na primeira vez que for mencionada no texto.  

Ex. 1: 

 Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a elaboração da 

lista de Referências deve seguir o que está definido na Norma Brasileira, NBR, 

6023/18.  

 

Ex. 2: 

 A Organização das Nações Unidas (ONU), reuniu-se em assembleia geral para 

discutir as metas de redução de poluentes dos países membros [...] 

 

1.10 Ilustrações, Tabelas e Quadros 

  

 A função das ilustrações (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, 

mapa, figura, imagem, entre outras), tabelas, quadros é a complementação do 

conteúdo tratado, dispensando maiores explicações no interior do texto. 

 Devem ter numeração consecutiva, grafadas em algarismos arábicos e 

legendadas de forma breve e clara. Na parte superior deve ser inserido o tipo de 

ilustração, seguido do seu número indicativo em arábico, do travessão e do respectivo 

título, grafado com letra em tamanho menor que o utilizado no texto, distante um 

espaço simples da ilustração.  

 Na parte inferior da ilustração grafa-se a Fonte consultada, que deve ser 

inserida em negrito, letra inicial maiúscula, seguida de dois pontos e da origem da 

informação, com o mesmo tipo gráfico do texto, mas em tamanho menor que do corpo 

textual. 

  No corpo do textual será necessário indicar o número da figura e sua colocação 

deverá ser o mais próximo possível da parte do texto em que é citada pela primeira 

vez. 

 Para o caso das tabelas ou quadros a localização da identificação é na parte 

superior, precedida da palavra Tabela ou Quadro e do seu respectivo número em 

algarismos arábicos. A fonte é imprescindível em todos os casos, mesmo que seja o 

próprio autor do trabalho.  O espaço entre o corpo do texto e a figura, tabela ou quadro 

deve ser de 1,5 espaço de entrelinhas. 

 



13 

 

 

2 ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO 

   

Por estrutura do trabalho acadêmico devemos entender o conjunto total de 

elementos que compõe a organização e encadernação do trabalho de acordo com o 

que propõe a NBR 14724/11, que norteia a Apresentação de Trabalhos Acadêmicos. 

 

 

 

Figura 1: Estrutura do trabalho acadêmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Fonte: ABNT NBR 14724/11 
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Podemos dividir a estrutura do Trabalho Acadêmica em Parte Externa e Parte 

Interna. 

 

2.1 Parte Externa 

 

 De acordo com a NBR 14724/11, a Parte Externa do Trabalho Acadêmico 

constitui-se de dois elementos, a Capa e a Lombada, conforme abaixo: 

 

2.1.1 Capa  

  

 Constitui-se em elemento obrigatório e as informações deverão ser 

apresentadas de forma concisa, clara e específica, grafados em maiúscula e negrito, 

contendo os seguintes elementos: 

a) NOME DA INSTITUIÇÃO: grafados na margem superior em maiúscula, 

centralizado e negritado; 

b) AUTOR (ES) DO TRABALHO: colocado logo abaixo da instituição, em 

maiúscula, centralizado e negritado; 

c) TÍTULO DO TRABALHO: inserido no centro da página, em letras maiúsculas e 

negritado; 

d) LOCAL:  nome da cidade da instituição inserido um espaço antes da margem 

inferior e, em casos de cidades homônimas, a NBR sugere o acréscimo da sigla 

da Unidade da Federação, em negrito, maiúscula e centralizado; 

e) ANO DE DEPÓSITO, na linha da margem inferior, em negrito e centralizado. 

 

NOTA: O Nome da Instituição foi considerado opcional pela NBR 14724/11. No 

entanto, para fins de identificação institucional, nas capas de trabalhos acadêmicos 

da FAG – Toledo será considerado elemento obrigatório constar o nome da instituição 

e a logomarca, conforme o padrão de capa definido no APÊNDICE A – Modelo de 

Capa Padrão, institucional. 

 

2.1.2 Lombada 

  

  A Lombada é o segundo elemento da parte externa do trabalho, sendo 

considerada opcional e está regulamentada pela NBR 12 225/2004. Somente 
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utilizamos a lombada quando o trabalho é encadernado em formato brochura. No 

APÊNDICE B – Modelo de Lombada, pode-se encontrar um exemplo. 

 

2.2 Parte Interna 

  

  A parte interna do trabalho acadêmico se caracteriza por conter os elementos 

pré-textuais, textuais e pós-textuais, conforme disposto abaixo. 

 

2.2.1 Elementos pré-textuais 

  

 É toda a parte do trabalho anterior ao corpo do texto, propriamente dito, e 

compreende os seguintes elementos: 

 

2.2.1.1 folha de rosto (elemento obrigatório) 

  

 Reúne no anverso da folha (frente) todas as informações já contidas na capa, 

com a mesma sistematização, retirado o nome da instituição e acrescentando-se nota 

explicativa a respeito da natureza do trabalho, colocada abaixo do título do trabalho, 

em letra menor que a do corpo do texto, em espaço simples de entrelinhas e recuada 

do meio da folha para a sua direita.  

 No caso dos trabalhos catalogados, como dissertações e teses, no verso da 

Folha de Rosto devem constar os dados de catalogação da publicação do trabalho, 

elaborada de acordo com o Código de catalogação em vigor. No APÊNDICE C – 

Modelo de Folha de Rosto há um exemplo de sua formatação. 

 

2.2.1.2 errata (opcional/condicional) 

  

 Trata-se de um recurso utilizado pelo autor do trabalho ao constatar algum tipo 

de informação incorreta, ou de erro de ortografia, erro na grafia do nome de um autor, 

data ou página de citação equivocada, no momento em que o trabalho já se encontra 

impresso. 

 É importante ressaltar que a errata não se apresenta como um anexo ao 

trabalho. Se aceita o seu uso para justificar alguns equívocos, especialmente quando 



16 

 

 

se trata de trabalho com grande quantidade de páginas. Por esse motivo pode ser 

considerada um elemento condicional. 

  Quando se tratar de um texto com menor número de páginas o mais adequado 

é proceder às correções e reimprimi-lo. 

 A folha de errata será identificada com a palavra ERRATA, centralizada na 

margem superior, em maiúscula e negritada, seguida de uma tabela, conforme 

exemplo abaixo, e deverá ser inserida no trabalho finalizado logo após a folha de rosto, 

sem ser encadernada. 

 

ERRATA 

Folha Linha Onde se lê Leia-se 

16 10 Sousa (2002) Souza (2002) 

20 04 estado Estado 

 

2.2.1.3 folha de aprovação (opcional/condicional) 

  

 Este elemento consta na NBR 14724/11 como elemento obrigatório em todo 

trabalho submetido à avaliação em banca. É composto pelos mesmos elementos de 

identificação da folha de rosto, ou seja, com nome do autor, na margem superior, título 

abaixo do autor, nota explicativa centralizada, acrescentando-se, na sequência os 

nomes dos examinadores.  

 Na margem inferior, o Local, seguido de vírgula e a data de avaliação, com dia, 

mês e ano. Visualize o APÊNDICE D – Modelo de Folha de Aprovação. 

 

NOTA: para fins de definição institucional, somente os trabalhos a serem 

apresentados em Bancas de Defesa deverão conter este elemento. Para os trabalhos 

de graduação, apresentados nas disciplinas dos cursos da FAG - Toledo fica 

dispensada a sua elaboração. Por esse motivo a definimos como elemento pré-

textual opcional/condicional. 

 

2.2.1.4 dedicatória (opcional) 

  

 Este elemento é opcional, mas quando presente será colocado após a folha de 

aprovação ou da folha de rosto, quando a de aprovação não existir. 
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 Seu conteúdo é uma mensagem que expressa reconhecimento e homenagem 

do autor a quem lhe é ou foi muito importante em sua caminhada acadêmica, etc. O 

texto pode aparecer em qualquer parte da folha. Cabe ao autor definir seu projeto 

gráfico.  

 

2.2.1.5 agradecimento (opcional) 

 

 Trata-se de outro elemento opcional, usado para expressar agradecimento do 

autor às pessoas ou instituições relevantes na realização do seu trabalho ou da sua 

trajetória de formação. Insere-se na sequência da dedicatória, com o texto inscrito no 

mesmo modo ou padrão do elemento anterior.  

 

2.2.1.6 epígrafe (opcional) 

  

 A epígrafe é um destaque na forma de uma frase, poema, letra de música, 

fragmento de texto, etc., que esteja ligado ao tema do trabalho. Aparece em folha 

distinta, colocada na sequência da folha de agradecimento, podendo, também, 

aparecer no início de cada capítulo do trabalho.  

 

2.2.1.7 resumo em língua vernácula (obrigatório) 

  

 De acordo com a NBR 14724/11 o resumo é um elemento pré-textual 

obrigatório, cujo texto tem a finalidade de trazer ao leitor uma apresentação concisa 

do tema abordado no trabalho, destacando seus elementos de maior relevância. Sua 

elaboração está norteada pela NBR 6028/03.  

 O termo RESUMO deve aparecer na margem superior, centralizado, negritado 

e em maiúscula. O texto deverá ser redigido com espaçamento de entrelinhas simples, 

em parágrafo único e sem recuo.  

 Abaixo do texto, com espaçamento de separação um e meio, acrescenta-se o 

indicativo de Palavras Chave, em negrito, separada por dois pontos. As palavras 

chave são termos relevantes do tema abordado na pesquisa e podem ser simples ou 

compostas, separadas entre si por ponto, escritas com a primeira letra de cada palavra 

em maiúscula e em número de até cinco. Ver modelo no APÊNDICE E – Modelo de 

Resumo. 
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2.2.1.8 resumo em língua estrangeira (obrigatório) 

  

 Trata-se do texto do resumo em língua vernácula traduzido para uma língua 

estrangeira moderna, conforme a NBR 6028/03. Nos trabalhos de dissertações de 

mestrado e teses de doutoramento exige-se a elaboração desse resumo e cada 

instituição define as línguas estrangeiras aceitas. 

NOTA: no caso dos trabalhos acadêmicos da FAG – Toledo, caberá a cada colegiado 

definir sua obrigatoriedade ou não. Caso se exija, o mesmo seguirá o que define a 

NBR 6028/03, conforme o exemplo apresentado no APÊNDICE F – Modelo de 

Resumo em Língua Estrangeira. 

 

2.2.1.9 listas de figuras e ilustrações (opcional) 

 

 Quando inserida nos elementos pré-textuais, a lista de ilustrações, de acordo 

com a NBR 14724/11 aparecerá após o resumo, tendo por título LISTA DE FIGURAS, 

em maiúscula, negritada e centralizada, na margem superior. 

 Compreende-se por ilustrações os recursos visuais como desenhos, 

esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas baixas, 

quadros, retratos, etc., elementos que contribuem para enriquecer os dados 

apresentados no trabalho. 

 Sua confecção se dará em folha distinta, de acordo com a ordem de 

apresentação das figuras no texto, contendo o nome específico da figura, o título e o 

respectivo número da folha ou página em que aparece no texto. Observe o modelo no 

APÊNDICE G – Modelo de Lista de Figuras e Ilustrações. 

 

2.2.1.10 lista de tabelas (opcional) 

 

 Para a elaboração da LISTA DE TABELAS segue-se a mesma orientação do 

disposto no item 2.2.1.9 que trata da lista de figuras e ilustrações. Cada tabela deve 

ser identificada e acompanhada do respectivo número da folha ou página.  Ver modelo 

no APÊNDICE H – Modelo de Lista de Tabelas. 
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2.2.1.11 lista de siglas e abreviaturas (opcional)  

 

 Elemento opcional e, quando elaborada, a lista das siglas e abreviaturas deverá 

ser organizada em ordem alfabética, seguindo o disposto no item 2.2.1.9 e 

acrescentando-se as respectivas formas escritas por extenso após a apresentação da 

sigla/abreviatura. Sua inserção ocorre após o resumo, de acordo com a sequência dos 

elementos anteriormente inseridos. Modelo exposto no APÊNDICE I – Modelo de Lista 

de Siglas e Abreviaturas. 

 

2.2.1.12 lista de símbolos (opcional) 

 

 Os símbolos, de acordo com a NBR 14724/11 são sinais que substituem o 

nome de algo ou de uma ação. A elaboração da Lista de Símbolos é opcional e será 

confeccionada conforme a ordem de símbolos apresentados no texto, seguida do 

significado de cada símbolo. A NBR 14724/11 recomenda que se utilizem os símbolos 

internacionalmente reconhecidos.   Ver exemplo no APÊNDICE J – Modelo de Lista 

de Símbolos. 

 

2.2.1.13 sumário (obrigatório) 

 

 O Sumário é um elemento obrigatório, de acordo com a NBR 14724/11 e sua 

elaboração é normatizada pela NBR 6027/12.  O Sumário contém indicações das 

divisões e subdivisões internas do texto, com suas respectivas páginas. 

 Os elementos pré-textuais não são inseridos no sumário, no entanto, para efeito 

da paginação todos serão contados, a partir da folha de rosto. 

 A palavra SUMÁRIO deve ser escrita em maiúscula, negritada, colocada na 

margem superior e centralizada de folha própria para esse fim. Para a apresentação 

do Sumário a grafia das divisões deve seguir a mesma diferenciação que aparece no 

corpo do texto. A diferenciação da grafia das divisões e subdivisões do texto, conforme 

prevê a NBR 6024/03, está abordado no item 1.6 deste Manual, que trata dos 

Indicativos de Seções. 

 Após a última letra de cada seção ou divisão, coloca-se uma linha pontilhada 

até o número da página em que inicia a respectiva seção. Mesmo que o título da seção 

seja grafado em negrito, nem o pontilhado nem a numeração serão negritados.  
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 O uso dos editores de texto eletrônico possibilita a produção automática do 

Sumário. Para os casos em que o autor não se utilizar do recurso automático, 

preferindo fazê-lo em tabela, recomenda-se que o Sumário seja elaborado somente 

após o término de todo a estrutura do texto, em função de que deverá indicar a página 

de início de cada divisão. 

 Ver modelo de sumário apresentado no APÊNDICE K – Modelo de Sumário, 

ou o próprio sumário deste Manual. 

 

2.2.2 Elementos textuais 

 

 A parte textual refere-se ao corpo do trabalho, ou seja, a produção textual, 

propriamente dita, constituindo-se na parte mais densa e extensa do Relatório Final 

de uma pesquisa ou Relatório Científico, da produção de um artigo científico, entre 

outros, na qual é feita a comunicação e divulgação de conhecimentos.  

 A parte textual tem início com a INTRODUÇÃO, que é o espaço inicial do texto 

em que o autor apresenta ao seu leitor o assunto tratado no texto, qualifica o problema 

que gerou o interesse pela pesquisa, os objetivos de seu estudo, aponta a metodologia 

utilizada e esclarece como o texto está organizado.  

 Para efeitos práticos de sua confecção a introdução é o elemento que será 

produzido depois que o corpo do trabalho estiver totalmente concluído, ou seja, é a 

última elaboração textual que o autor fará. 

 Após a introdução vem o desenvolvimento do assunto/tema, que poderá ser 

dividido em capítulos, itens e subitens, seções e subseções, conforme a 

especificidade do relatório em questão identificado como corpo do texto.   

 Neste espaço textual serão elencados os argumentos, apresentados os dados, 

considerada a metodologia utilizada, a fundamentação teórica, com as leituras e 

revisões bibliográficas acerca do assunto estudado, informações inseridas na forma 

de citações dos autores balizadores da análise dos resultados. 

 Após o desenvolvimento temos a CONCLUSÃO ou CONSIDERAÇÕES 

FINAIS, que é o espaço para o autor fazer uma recapitulação breve dos resultados da 

pesquisa, mostrando as implicações, alcance e consequências do que estudou. 

 Em trabalhos de dissertações de mestrado e teses de doutorado, tanto a 

introdução quanto a conclusão costumam ficar em páginas distintas, com as palavras 
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“INTRODUÇÃO” e “CONCLUSÃO” grafadas em maiúscula, negritadas e 

centralizadas na margem superior.  

 Em caso de artigos científicos e trabalhos acadêmicos da graduação, 

recomenda-se que sejam escritos de forma sequencial, sem a necessidade de 

separação em folha distinta. Tanto uma quanto a outra devem ser breves e 

construídas com argumentos válidos e dados comprovados. 

 A Fundamentação teórica de uma pesquisa se utiliza do recurso denominado 

citação. Por sua relevância na produção do conhecimento científico são 

regulamentadas pela NBR 10520/02, abaixo explicitadas.  

 

2.2.2.1 Citações 

 

 Dada sua importância na construção do conhecimento científico é necessário 

considerar suas formas corretas de inserção no texto. Nesta subseção estão 

elencadas sua definição, tipos e formas corretas de inserção, conforme segue. 

 Por citações entendemos as menções feitas no texto, com informações 

colhidas em obras/fontes já publicadas, com o objetivo de dar maior esclarecimento 

ao assunto discutido ou mesmo para ilustrar ou dar sustentação ao que se afirma. As 

citações são definidas pela NBR 10520/02 e podem ser diretas curtas, diretas 

longas, indiretas e, ainda, as citações de citações.  

 

NOTA: é importante destacarmos que por Autor entende-se tanto a pessoa física 

quanto a jurídica (como instituições, municípios, estados da federação, países, 

entidades) responsável pela produção do material que está sendo utilizado pelo 

pesquisador (publicações ou documentos primários). A ausência ou colocação 

incorreta da autoria do trabalho citado pode caracterizar um plágio e, conforme já 

citado neste Manual, o plágio é considerado crime contra os direitos autorais, além de 

constituir-se num problema ético-profissional que desqualifica quem o pratica.  

  

2.2.2.1.1 Citações diretas curtas 

  

 De acordo com a NBR 10520/02 entende-se por citação direta curta a 

transcrição literal de parte de um texto fonte da pesquisa, com até 3 linhas do original, 

conservando-se sua grafia, pontuação, idioma e demais características apresentadas. 
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 Obrigatoriamente, as citações diretas devem conter o nome do Autor, a data e 

a página do texto do texto original que a contém. A data refere-se ao ano de publicação 

da obra e a página ao exato lugar de onde se retirou o fragmento do texto. 

 Com esta identificação, o leitor poderá localizar na lista de referências do final 

do texto a obra original da referida citação. 

 As citações diretas curtas serão inseridas no texto utilizando-se as aspas de 

início e final. Quanto à inserção da autoria esta poderá se dar com Autor, data e a 

página inseridos no corpo do parágrafo, ou ao seu final. Para cada caso seguem os 

exemplos abaixo: 

 

Ex.1: Quando a autoria (pessoa física), data e página encontram-se no corpo do 

parágrafo. 

 No primeiro estágio de vida, segundo Parolin (2005, p. 76), “a emoção tem por 

função mobilizar os adultos e que eles possam socializa-la, humaniza-la e amadurece-

la para a expressividade. Nesse sentido, vale lembrar que as emoções podem ser 

educadas”. 

Ex.2: Quando a autoria (pessoa física) é atribuída a mais de um e até três 

autores, e a data e página encontram-se no corpo do parágrafo. 

A infância, como defendem Bock, Furtado e Teixeira (1999, p. 91), entre outros, 

é um período de ampla magnitude no desenvolvimento afetivo do ser humano, pois “o 

homem, ao nascer, é candidato à humanidade e a adquire no processo de apropriação 

do mundo. Nesse processo, converte o mundo de externo em mundo interno e 

desenvolve, de forma singular, sua individualidade”. 

  

Ex.3: Quando a autoria (pessoa física), data e página encontram-se ao término 

do parágrafo. 

 Diante da análise que os críticos fazem “a expressão furiosa dessa estátua de 

que fala Rabelais, corresponde também à realidade” da situação vivida pela sociedade 

da época. (BAKHTIN, 1987, p.338). 

 

Ex.4: Quando a autoria (pessoa física), é atribuída a mais de um e até três 

autores e a data e página encontram-se ao término do parágrafo.  

A infância é um período de ampla magnitude no desenvolvimento afetivo do ser 

humano, pois “o homem, ao nascer, é candidato à humanidade e a adquire no 
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processo de apropriação do mundo. Nesse processo, converte o mundo de externo 

em mundo interno e desenvolve, de forma singular, sua individualidade”. (BOCK; 

FURTADO; TEIXEIRA,1999, p. 91). 

 

 A forma de referenciar as autorias nas citações diretas curtas se estende para 

as diretas longas também. Quando a autoria é atribuída a mais de três autores, insere-

se o nome do primeiro seguida do termo “e colaboradores”, ou do termo latino et al. 

 

Ex. 5: Citação direta curta com mais de três autores, referenciados ao final do 

parágrafo. 

 A construção da cidadania exige um olhar específico para o social e “um 

conjunto de condutas que passa, necessariamente pela existência de políticas 

públicas voltadas para o bem estar social, a educação, a segurança, a habitação, o 

transporte”, pois ninguém se torna cidadão sem educação formal, sem comida no 

prato, sem emprego, sem uma casa para morar. (CLAUDE; et al., 2018, p.34). 

 

Ex.6: Citação direta curta com mais de três autores, referenciados no corpo do 

parágrafo. 

 A construção da cidadania exige um olhar específico para o social, pois 

segundo Claude et al. (2018, p. 34), depende de  “um conjunto de condutas que passa, 

necessariamente pela existência de políticas públicas  voltadas para o bem estar 

social, a educação, a segurança, a habitação, o transporte”, pois ninguém se torna 

cidadão sem educação formal, sem comida no prato, sem emprego, sem uma casa 

para morar. 

 

Ex.7: Quando o Autor é pessoa Jurídica. 

 No entanto, um marco legislativo fundamental na História da Infância no Brasil, 

foi à implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual em seu 

Artigo 2º define que “considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 

doze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade”. (BRASIL,1992). 
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NOTA: No caso de legislação não se faz o uso da página, inserindo-se os Artigos, 

Incisos, Parágrafos, Alíneas. A identificação de autoria recomenda-se que seja 

inserida ao término do parágrafo, como podemos observar no exemplo acima. 

 

2.2.2.1.2 citações diretas longas 

 

 As citações diretas com mais de três linhas, são denominadas citações diretas 

longas, de acordo com a NBR 10520/02 e, neste caso, são inseridas no corpo textual 

em parágrafo distinto, iniciado a 4cm da margem esquerda e alinhado com a margem 

direita.  

 Ainda, a citação direta longa ficará separada do corpo do texto por um espaço 

de entrelinhas de 1,5, será escrita com a mesma fonte do corpo textual, em tamanho 

menor que do corpo do texto (tamanho 10), espaço simples de entrelinhas, sem 

utilização de aspas para início e fim e sem o recuo de início de parágrafo.  A 

identificação da autoria segue o mesmo esquema das citações diretas curtas, ou seja, 

inseridas no parágrafo que a antecede ou ao final da própria citação. Para ilustração, 

vejamos os exemplos abaixo: 

 

Ex.1: autoria de pessoa física inserida no parágrafo anterior à citação. 

 A produção dos relatórios de Pesquisa se constitui na etapa final da pesquisa 

científica e, para isso, é necessário que se dê atenção especial à sua formatação, 

considerando-se todas as regras da escrita científica, como aponta Diniz (2010, p. 20), 

ao definir que: 

 

[...] as citações com mais de três linhas são chamadas de citações diretas 
longas e sua construção ocorre em parágrafo distinto, escrita com espaço 
simples entre as linhas, sem aspas, com letra em tamanho menor que a do 
corpo do texto. Quando for necessário omitir alguma parte do parágrafo, 
utiliza-se o recurso da supressão. As omissões ou supressões de textos são 
indicadas por reticências colocadas entre colchetes [...] e podem ser usadas 
quando não alteram o sentido global do texto. Deve-se deixar um espaço de 
um e meio de entrelinhas separando a citação do corpo do texto.  
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Ex.2: Para autoria de pessoa jurídica inserida ao final da citação. 

 No entanto, um marco legislativo fundamental na História da Infância no Brasil, 

foi à implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90, 

conceituando a infância e assegurando direitos e garantias, como segue: 

 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze 
anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos 
de idade. Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral 
de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas 
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade. Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 
e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 1990).  

 

Ex. 3: autoria de pessoa física inserida ao final da citação. 

 Diante das alterações trazidas pela ABNT, resta tratarmos sobre as ocorridas 

em relação às citações, observando que: 

 

[...] as citações com mais de três linhas são chamadas de citações diretas 
longas e sua construção ocorre em parágrafo distinto será escrita com 
espaços simples entre as linhas, sem aspas, com letra em tamanho menor 
que a do corpo do texto. Quando for necessário omitir alguma parte do 
parágrafo, utiliza-se o recurso da supressão. As omissões ou supressões de 
textos são indicadas por reticências colocadas entre colchetes [...] e podem 
ser usadas quando não alteram o sentido global do texto. Deve-se deixar um 
espaço de um e meio de entrelinhas separando a citação do corpo do texto. 
(DINIZ, 2010, p. 20). 

 

Nos exemplos acima foi utilizado o recurso denominado supressão de texto, 

indicado pelas reticências entre colchetes [...]. Utiliza-se este recurso para citar 

apenas partes de um parágrafo, considerado de maior relevância para o trabalho 

em produção. É preciso atenção e cuidado para não se alterar a ideia original do 

autor citado. A supressão pode ocorrer no início, meio ou fim de uma citação, como 

também pode aparecer mais de uma vez na mesma citação. 

 

NOTA: além da supressão de texto há, também, outras regras que devem ser 

observadas ao se fazer uma citação direta longa ou curta, conforme define a NBR 

10 520/02. Dentre estas indicações temos: 
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a) Indicações da Fonte consultada: é preciso seguir a característica da obra 

consultada para se especificar no texto a página, volume, tomo ou seção da 

fonte consultada, conforme se encontra no original. Estes serão colocados após 

a data, separados por vírgula e ser precedido pelo termo volume, tomo ou 

número, de forma abreviada, conforme o caso.  

 

Ex1: obra com volume 

 Dentre as possibilidades de avanço das relações políticas entre os Estados, 

afirma Silva (2010, p. 456, v. 2) que, “necessariamente o diálogo e as relações 

diplomáticas entre esses países deverão ser aprimoradas, baseando-se no respeito 

mútuo de suas culturas” e partir do estabelecimento das normas éticas de 

convivência. 

 

b) Explicações Adicionais: explicações ou complementações dentro da 

citação, objetiva tornar seu conteúdo mais claro, desde que estas não alterem 

o sentido do texto original.  Quando usamos deste recurso, as explicações 

adicionais devem vir entre colchetes. 

 

Ex.1: explicação no corpo do parágrafo 

  “A explicação mais extensa oferecida por Freud para este fenômeno [a 

dinâmica da culpa], também é extremamente reveladora” nos possibilitando 

compreender seu efeito psicológico e somático. (CARRAHER, 2002, p.104). 

 

c) Ênfase ou Destaque: se for relevante destacar alguma frase, expressão, 

conceito ou parte de um texto que está sendo citado deve-se usar negrito, 

itálico ou sublinhado, acrescentando-se na sequência da fonte a expressão 

grifo nosso, ou sem grifo no original, conforme o exemplo abaixo: 

 

Ex1: destaque ao término do parágrafo 

Também chamado de materialismo dialético ou materialismo histórico, 

o marxismo nasce com o pensador alemão Karl Marx e seu colaborador 
Engels. A partir da obra marxiniana, muitos autores desenvolveram seus 
conceitos fundamentais, muitas vezes aliados a diferentes metodologias, 
gerando as correntes marxistas, como o estruturalismo (MEZZAROBA; 

MONTEIRO, 2003, p.99, grifo nosso). 
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Ex. 2: destaque ao término do parágrafo 
 

Também chamado de materialismo dialético ou materialismo histórico, 

o marxismo nasce com o pensador alemão Karl Marx e seu colaborador 
Engels. A partir da obra marxiniana, muitos autores desenvolveram seus 
conceitos fundamentais, muitas vezes aliados a diferentes metodologias, 
gerando as correntes marxistas, como o estruturalismo (MEZZAROBA; 

MONTEIRO, 2003, p.99, sem grifos no original). 
 

 

 Caso o texto já esteja com algum destaque, deve-se, então, colocar a 

expressão grifo do autor ou grifo no original, após a citação, conforme o exemplo 

abaixo. 

 

Ex1: informando grifos ou destaques no original ao final do parágrafo 

 Dentre os autores que discutem esta questão está Carraher (2002, p. 79), que 

destaca que “os pressupostos semânticos, são ideias não expressas 

explicitamente, mas de alguma forma contidas no próprio significado das palavras. Se 

alguém disser que um tal Ubiratam é solteirão, por exemplo, não é preciso dizer que 

ele é um homem não casado”. (grifos no original). 

 

d) Destaque entre aspas: Quando se tratar de palavras ou expressões 

colocadas entre aspas no texto original, ao transcrevermos esses destaques 

para o texto em construção utilizamos as aspas simples, como podemos 

observar no exemplo abaixo: 

 

Ex.1a: quando no texto original encontramos assim: 

 Apontam os autores da reportagem que “todas as dificuldades causadas pelo 

“desafeto” entre os moradores do referido condomínio são os fatores que levaram as 

autoridades municipais ao fechamento daquela instituição de ensino”. (MARQUES; 

RUIZ, 2010, p.25). 

Ex. 1b: no texto em construção o termo desafeto ficará entre aspas simples. 

Apontam os autores da reportagem que “todas as dificuldades causadas pelo 

‘desafeto’ entre os moradores do referido condomínio são os fatores que levaram as 

autoridades municipais ao fechamento daquela instituição de ensino”. (MARQUES; 

RUIZ, 2010, p.25). 
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d) Textos Traduzidos: se a citação inserida é decorrente de um texto original 

em língua estrangeira, mas que foi traduzido pelo autor do trabalho, ao final da 

mesma deverá constar a expressão tradução nossa, entre parênteses e o texto 

original deverá ser lançado em nota de rodapé para possibilitar ao leitor a 

comparação dos mesmos. 

 

Ex.1: indicando a tradução 

De acordo com Oliveira (2016, p. 65) “um dos livros mais importantes em 

morfologia urbana publicados até hoje, é Alnwick, Northumberland: um estudo 

analítico do plano urbano de Conzen (1960) ”. (tradução nossa).1  

 

2.2.2.1.3 citações indiretas 

 

 Nas citações indiretas, as ideias ou informações obtidas em fontes consultadas 

são analisadas e redigidas pelo autor do trabalho, com a preocupação de não alterar 

o sentido do texto original. 

 Em outras palavras, usamos uma citação indireta quando redigimos um texto 

próprio com base em ideias de outro autor, sob a forma de paráfrase. Neste caso, o 

autor do texto em produção expressa a ideia de autor consultado, mas com suas 

próprias palavras. 

  Há, também, o recurso da condensação de ideia. Ocorre quando o autor 

condensa ou sintetiza os dados de outra fonte, sem alterar a ideia original.  

 As citações indiretas exigem que o autor ou autores analisados, parafraseados 

ou condensados, tenham sua atribuição de mérito apresentada no corpo do texto, com 

seu sobrenome e a data da publicação da obra em estudo e, posteriormente, esta 

deve constar da lista de referências, para evitar a ocorrência de plágios.  

 

Ex1: autoria inserida ao final do parágrafo. 

 A lei não pode ser vista como algo passivo e não reflexivo, mas como uma força 

ativa e parcialmente autônoma, a qual mediatiza as várias classes e compele os 

dominantes a se incluírem as mesmas condições de convívio social. (GENOVESE, 

2010). 

                                                         
1 Alnwick, Northumberland: a study in town-plan analysis, (CONZEN, 1960).  
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 Ou ainda, das seguintes formas: 

 

Ex. 2: autoria inserida no corpo do parágrafo. 

 Segundo Genovese (2010), a lei não pode ser vista como algo passivo e não 

reflexivo, mas como uma força ativa e parcialmente autônoma, a qual mediatiza as 

várias relações sócias e de classes e compele os dominantes a se incluírem nas 

mesmas condições de convívio social. 

 

Ex. 3: autores diferentes em obras diferentes inseridas no corpo do parágrafo. 

 Toda correlação que possa estar presente nos dois fatos analisados, ainda 

assim, não são argumentos suficientemente fortes para garantir a culpa dos 

envolvidos, como bem alerta doutrinadores como Gibson (1999) e Sandrez (1978), 

dentre outros. 

 

Ex. 4: autores diferentes em obras diferentes inseridas no final do parágrafo. 

 Toda correlação que possa estar presente nos dois fatos analisados, ainda 

assim, não são argumentos suficientemente fortes para garantir a culpa dos 

envolvidos. (GIBSON,1999; SANDREZ, 1978). 

 

Ex. 5: autoria coletiva inserida no corpo do parágrafo. 

 Evidencia-se, como princípio metodológico do estudo de Conzen de 1960, o 

importante papel do contexto físico da ação humana, a qual desenvolve, forma, 

modifica e transforma o plano urbano, como afirmam Carlos, Vital e Rossi (2001). 

 

Ex. 6: autoria coletiva inserida no final do parágrafo. 

O desenvolvimento humano acontece, marcadamente, por etapas, dentre as 

quais a que possibilita o desenvolvimento da linguagem que é visto como facilitador 

do desenvolvimento cognitivo, servindo como instrumento para as interações e 

construções de cunho social. (BOCK, FURTADO e TEIXEIRA,1999). 

  

2.2.2.1.4 citações de citações 

  

 São citações de citações as menções de autorias decorrentes da utilização de 

texto no qual seu autor cita outra obra ou autor em seu texto. Quando recorremos a 
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este tipo de informação, devemos usar a expressão latina apud, grafada em itálico, 

que significa “citado por”, ou mesmo o termo em português. Estas podem ser diretas 

ou indiretas. 

 

Ex.1:  referenciando no corpo do parágrafo com apud em citação direta curta 

 Segundo Berger, apud Oliveira (2004, p.26), “o sociólogo, como cientista, tenta 

ser objetivo, controlar suas preferências e preconceitos pessoais”. 

 

 Também podemos utilizar a expressão latina já traduzida, como o exemplo 

abaixo: 

 

Ex. 2: referenciando no corpo do parágrafo com a expressão traduzida. 

 Segundo Berger, citado por Oliveira (2004, p.26), “o sociólogo, como cientista, 

tenta ser objetivo, controlar suas preferências e preconceitos pessoais”. 

  

Ou ainda: 

 

Ex. 3: referenciando ao final da citação com apud. 

 A neutralidade e objetividade científica é uma preocupação metodológica e “o 

sociólogo, como cientista, tenta ser objetivo, controlar suas preferências e 

preconceitos pessoais”. (BERGER, apud OLIVEIRA, 2004, p.26). 

 

Ex. 4: referenciando ao final da citação com expressão traduzida. 

A neutralidade e objetividade científica é uma preocupação metodológica e “o 

sociólogo, como cientista, tenta ser objetivo, controlar suas preferências e 

preconceitos pessoais”. (BERGER, citado por OLIVEIRA, 2004, p.26). 

 

Ex. 5: usando apud em citação indireta. 

Com o passar dos anos, os laços de linhagem foram enfraquecendo e o marido 

passou a ter uma maior autoridade dentro do lar. Sobre isso, Ariès (1973), apud Pelot 

(2015), aponta que esse movimento gerou mudanças nos hábitos e nas condições 

sociais como um todo. 

 

NOTA 1: os exemplos de citação de citação, descritos acima, indicam que o autor do 
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trabalho fez a leitura de uma obra na qual seu autor menciona outro autor. Neste 

caso, ao ser construída a lista de referências o autor estudado por você é que deverá 

ser incluído na lista. As citações de citações são recursos para serem utilizados 

somente em casos em que a obra original é de difícil acesso ou em caso de muita 

necessidade.  

 

 Para inserir citações a partir de documentos originados em congressos, 

seminários, etc. Para estes casos mencionamos o nome completo do evento, em 

letras maiúsculas, desde que considerado como um todo, seguido do ano de 

publicação. 

 

Ex.1: evento considerado num todo. 

 Conforme os trabalhos apresentados sobre essas condições no 22º 

CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA RURAL (1984), é possível 

compreender o fenômeno da urbanização como consequência primeira de um 

processo de valorização do capital.  

 

 Ao fazermos citações de documentos pelo seu título, este deve aparecer com 

a primeira palavra em maiúscula e as seguintes em minúscula, seguido do ano de 

publicação entre parênteses, para citações indiretas e da data página nas citações 

diretas curtas ou longas. 

 

Ex.2: citações de documentos pelo seu título. 

 Conforme o artigo CONTROLE de pragas do trigo (1982), a Empresa Brasileira 

de Sementes (EBS), discute as razões pelas quais os países em desenvolvimento 

ainda não atingiram os patamares ideais para o combate ao mais comum dos 

problemas dessa cultura milenar.  

 

Algumas vezes trabalhamos num texto com autores com o mesmo sobrenome 

e mesma data de publicação de suas obras. Para estes casos, acrescentamos as 

iniciais de seus prenomes. 
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Ex.1: autores diferentes com o mesmo sobrenome e mesma data de publicação 

de suas obras. 

 De acordo com Gomes, S. (1990), são imprevisíveis as consequências da 

derrocada do sistema de crédito internacional para os países em desenvolvimento. 

 

Ex.2: autores diferentes com o mesmo sobrenome e mesma data de publicação 

de suas obras. 

 Para Gomes, A. (1990), todos os elementos possíveis foram analisados para a 

compreensão da conjuntura política da renúncia do presidente. 

 

 Os casos em que utilizamos citações de diversos documentos de um mesmo 

autor, publicados num mesmo ano, usamos o acréscimo de letras minúsculas, após a 

data de publicação, sem espaçamento. 

 

Ex.1: diversos documentos de um mesmo autor, publicados num mesmo ano 

 No entendimento de Araújo (2005a), é necessário que o conceito de educação 

esteja atrelado ao conceito de homem e sociedade. 

 

Ex.2: diversos documentos de um mesmo autor, publicados num mesmo ano 

 Também Araújo (2005b), aponta para as questões relativas ao processo ensino 

aprendizagem, destacando que sem uma concepção de homem e sociedade não será 

possível concretizarmos um projeto educativo nacional. 

 

NOTA: os exemplos acima indicam que utilizamos duas obras diferentes de um 

mesmo autor, publicadas no mesmo ano. Em ambos os casos foram construídos 

exemplos de citações indiretas. No caso de citações diretas acrescenta-se a página 

do documento após a data e na lista de referências, ao colocar a data de publicação 

da obra a letra minúscula deverá ser inserida também. 

 O termo agnome é usado para designar uma parte do nome de um indivíduo 

que o diferencia de seus homônimos. Tem a função de diferenciar pessoas da mesma 

família que possuem o mesmo prenome e sobrenome, como Neto, Filho, Junior, 

Segundo, entre outros.  Nestes casos a autoria será grafada com o sobrenome 

seguido do agnome. 
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Ex.1:  

  As condições de atuação do supervisor escolar ficaram dificultadas com a 

mudança de legislação na década de 1990 e perdeu força vindo a ser, gradativamente, 

substituída pela figura do coordenador pedagógico. (SILVA JUNIOR, 2004).  

 

Ex.2:  

 O gestor escolar é o profissional responsável pela manutenção das condições 

de ocorrência dos espaços democráticos da escola, como defende Souza Filho (2004, 

p. 34) ao defini-lo como “depositário das esperanças da comunidade escolar que o 

elegeu diretamente para o exercício da gestão democrática”.  

 

2.2.2. Notas de Rodapé 

 

 As notas de rodapé se constituem de acordo com a NBR 10 520/02, como um 

recurso textual que garante a inserção de informações complementares, observações 

e todo tipo de acréscimos, comentários, esclarecimentos, observações sobre outras 

fontes de informação, traduções ou indicações de textos citados em língua 

estrangeira, citação de autoridades, referências cruzadas, etc. 

 Normalmente, as notas são colocadas no rodapé da página corrente quando 

se faz necessário algum comentário ou explicação. Entretanto, podem, também, 

aparecer ao término do texto, ou ainda, após cada capítulo ou numa página específica 

para isso. 

 Quando aparecem no rodapé, serão separadas do texto por um traço de 1/3 da 

largura da página, escritas em espaço simples, com letra menor que o texto, 

numeradas progressivamente em arábico. No corpo do texto o número deverá ser 

colocado sob a forma de expoente, o qual será repetido no rodapé. 

 A utilização dos recursos eletrônicos para digitação de textos possibilita a 

inserção automática das notas de rodapé, sem que o autor tenha que se preocupar 

com tamanho de fonte, espaçamento, etc. 

 Nas publicações de livros alguns autores optam por utilizar as notas de rodapé 

para listar as referências. Nestes casos é comum encontrarmos alguns termos em 

latim para relacionar as notas ocorridas na mesma página ou em página anterior. São 

eles: 

 Ibid = Ibidem = na obra anteriormente citada; 
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 Id.  =  Idem = do mesmo autor anteriormente citado; 

 Inf  =  Infra = abaixo citado; 

 Loc. cit = loco citato = no lugar citado; 

Op. Cit =  opere citato = na obra citada; 

Passim =  aqui e ali; 

Apud =  junto a, em, citado por; 

Cf. = compare, confira, conforme; 

Seg = Sequentia = seguinte; 

Supra = supra citato = acima citado.  

 

NOTA: Estes termos são comumente usados em publicação de livro. Em trabalhos 

acadêmicos da FAG adotamos o sistema de referência autor data, inseridos no corpo 

do texto, seguido de lista de referência após a conclusão. 

 

2.2.3 Elementos Pós-Textuais 

 

 Os elementos pós-textuais são compreendidos como elementos de 

complementação e informação, colocados após a conclusão. 

 São eles: as referências (obrigatórias), o glossário (opcional), o apêndice 

(opcional), o anexo (opcional) e o índice (opcional). 

 

2.2.3.1 referências (obrigatória) 

 

 As referências compõem um conjunto de elementos que nos permitem localizar 

e identificar os autores e obras utilizadas para fundamentar a elaboração de um 

trabalho acadêmico, uma pesquisa, um relatório. Toda leitura realizada e mencionada 

no corpo do texto deve ser relacionada na lista de referência, conforme prevê a NBR 

6023/18, em suas seções 7 e 8. 

  Ao final do texto, após a Conclusão, em página distinta, com o título 

REFERÊNCIAS em maiúscula, negritada e centralizada na margem superior, o autor 

do trabalho deverá apresentar todos os autores, obras e documentos que foram 

citados em seu texto, sendo que a lista de referências poderá ser elaborada em ordem 

alfabética ou por sistema numérico. Quando usado o sistema numérico este deve ser 

diferente do adotado para as notas de rodapé explicativas. 
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NOTA: Para os trabalhos acadêmicos da FAG adotamos o sistema de classificação 

alfabético para a elaboração da lista de referências. 

 A elaboração da lista de referência deve levar em consideração que os dados 

apresentados sejam suficientes para  possibilitar a completa identificação do autor e 

da obra e, portanto, deve ser o mais completa possível, inclusive evitando-se abreviar 

os prenomes dos autores. 

 A lista de Referência deverá ser elaborada com espaço simples de entrelinhas 

para a mesma referência, separando uma referência da outra com uma linha em 

branco de espaço simples, com fonte e destaques padronizados em toda a lista.  

 Em relação às informações inseridas, estas se constituem como elementos 

essenciais e elementos complementares. De acordo com o tipo de documento 

utilizado na elaboração do corpo textual, temos as diferentes formas de chamada ou 

entrada.  

 Abaixo procuramos elencar os mais variados exemplos de modo que o 

acadêmico possa encontrar respaldo na elaboração de listas de referências. 

Chamamos a atenção, para o fato de que os exemplos inseridos não são, 

necessariamente, de obras e autores reais. 

 

a) Publicações Avulsas: livros, folhetos, considerados no todo: neste caso, 

as obras elencadas na lista de referências foram utilizadas no todo. 

 

AUTOR(ES). Título. Subtítulo (se houver). Trad. (se houver). edição (se houver), 
Local de Publicação: Editora, ano, volume (se houver), coleção (se houver).  
 
Ex.1: 

OVERKEIK, Joseph Van. Como vivem as plantas. Trad. Ernesto Malavolta. 34. ed., 
São Paulo: Printer, 1999. 
 

Ex.2: 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Introdução à 
Filosofia. 2. ed., São Paulo: Ática, 1998.  

  

Ex.3: 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de Filosofia. 
2. ed., São Paulo: Moderna, 1999. 
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NOTA: nos exemplos 2 e 3 as mesmas autoras tiveram duas de suas obras citadas 

no corpo do trabalho e a NBR 6023/18 não trata mais sobre a utilização do traço 

sublinear de 6 espaços e ponto, anteriormente utilizado como recurso de substituição 

dos nomes dos autores com mais de uma obra referenciada. Pela nova regra se repete 

a entrada dos nomes. 

 

Ex.4:  

PROJETO FALA BRASIL. A Hora e a Vez do Povo Falar. Rio de Janeiro: Ministério 
do Interior, 1982, v. 4. 
 

Ex.5:  

COSTA, Rubens; FRANZE, Julio César; SELTA, Carlos Augusto. A Inconfidência 
Mineira: aspectos jurídicos das interdições federais. 3. ed., Belo Horizonte: Histórica 
Editora, 2003. 
 

Ex.6:  

SHULTZ, Ermínia; et al. Os avanços da Educação Inclusiva. São Paulo: Revisão 
Editorial, 2003. 
 

Ex.7: 

SHULTZ, Ermínia; e colaboradores. Os avanços e Retrocessos nas Políticas 
Públicas da Educação Inclusiva. São Paulo: Revisão Editorial, 2010. 
 
Ex.8:  

SHULTZ, Ermínia; e colaboradores. Os Desafios da Educação Inclusiva. São Paulo: 
Revisão Editorial, 2006. Disponível em: < Disponível em: <http://ufg/uri/arqui/ 
/publicações,1243.pdf>. Acesso em 20/01/19. 
 

NOTA: Nos exemplos 1 e 4 temos um autor para a obra, sendo que no primeiro trata-

se de pessoa física enquanto que no exemplo 4, trata-se de uma instituição, ou seja, 

o Projeto Fala Brasil é do Ministério do Interior. No exemplo 2 encontramos uma obra 

com dois autores. No exemplo 5 está referenciada uma obra com até 3 autores. 

Sempre que se tratar de obra coletiva, até três autores todos serão mencionados, 

separados por ponto e vírgula. Nos exemplos 6 e 7 apresentamos a forma de 

referenciar uma obra com mais de 3 autores. Acima de três, somente o primeiro é 

mencionado acrescentando-se o termo “et al.” ou “ e colaboradores”. No exemplo 8 

apresentamos o modelo de material encontrado na internet inserindo-se o endereço 

eletrônico e data de acesso ao material. 
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b) Publicações Avulsas: livros, folhetos, relatórios de eventos 

considerados em partes: neste caso é quando utilizamos parte de uma obra 

como capítulos, partes de um capítulo, trechos ou pequenas partes de uma 

obra com autor e/ou títulos próprios. Para indicar essa parcela citada 

utilizamos o termo In, grafado em itálico e seguido de dois pontos, como nos 

exemplos abaixo, observando-se que nestes casos o título a ser negritado é 

o da obra como um todo e não da parte que foi estudada. 

 

AUTOR. Título da parte referenciada. In: AUTOR. Título da publicação: subtítulo da 
publicação. Trad., ed., Local de edição: editor, ano, volume, capítulo ou páginas inicial 
e final da parte referenciada. 
 
Ex.1: 

MONJARDIN, Sebastião. Os alienígenas estão de volta. In: JOSAFATO, Clóvis; 
SILVEIRA, Caroline; ARRUDA, Antonio Bresan. Ciência e Mito no Século XXI: 
rompendo as barreiras. 12., ed., Rio de Janeiro: Fontes Claras. 2008, p. 45 a 78. 
 
MONJARDIN, Sebastião. Os alienígenas estão de volta. In: JOSAFATO, Clóvis; 
SILVEIRA, Caroline; ARRUDA, Antonio Bresan. Ciência e Mito no Século XXI: 
rompendo as barreiras. 12., ed., Rio de Janeiro: Fontes Claras. 2008, p. 45 a 78. 
Disponível em: <http://ufgg/uri/arquivos/publicações,19876,bcgespço/de/publicaao.1 
//167.pdf>.  Acesso em: 20/04/2018. 
 
Ex.2:  

TÍTULO. EVENTO, número e ano de realização do evento, Local. In: Título da 
publicação, local da publicação: editora, ano de publicação, número de páginas ou 
volumes, exemplar. 
 

O EMPRESÁRIO RURAL ASSUME O COMANDO DO AGRONEGÓCIO. 
CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, 24º, 1986, 
Lavras, Minas Gerais. In: Anais do 24º Congresso Brasileiro de Economia e 
Sociologia Rural. Lavras: SOBBER, 1986, 418p, v. 2. 
 
O EMPRESÁRIO RURAL ASSUME O COMANDO DO AGRONEGÓCIO. 
CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, 24º, 1986, 
Lavras, Minas Gerais. In: Anais do 24º Congresso Brasileiro de Economia e 
Sociologia Rural. Lavras: SOBBER, 1986, 418p, v. 2. Disponível em: 
<http://ufgg/uri/arquivos/publicações,19876,bcgespço/de/publicaao//16.pdf>.  Acesso 
em: 20/04/2018. 

 

c) Publicação Periódica: quando se considera o material advindo em parte ou 

no todo de revistas, coleções, jornal, entre outros. 
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AUTOR. Título do artigo. Título do Periódico, local de publicação: número do volume, 
número do fascículo, página inicial – final, periodicidade, data. Número Padrão 
Internacional para Publicação Seriada (ISSN). (quando for o caso). 
 

Ex.1: 

ALMEIDA, Clécio. As conquistas jesuítas. Revista da Associação Brasileira de 
Historiadores, Rio de Janeiro: v 9, n.2, p.55-68, mar/jun., 1996. ISSN 0043-765X. 

 

Ex.2:  

ALMEIDA, Clécio. As conquistas jesuítas. Revista da Associação Brasileira de 
Historiadores, Rio de Janeiro: v 9, n.2, p.55-68, trimestral, 1996. ISSN 0043-765X. 
Disponível em: <http//:www.asconquistasjesuiticas/arquivos.pdf/revasscbh> . Acesso 
em: 04/012/18. 
 

d) Teses e Dissertações. 

 

AUTOR, Título, Local de publicação, ano de publicação, número de páginas ou 
volumes (Grau,  e Área)  Unidade de Ensino, nome da Instituição. 
 

Ex.1: 

SOUZA, Antonio Carlos.  Análise da política de interferência no mercado de 
sementes no Brasil. Marília, São Paulo: 1998, 162p. (Mestrado em Agronomia) Setor 
de Ciências Agrárias, Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho 
(UNESP), Campus 2. Disponível em: <http://www.unesp/dissertacoes/agronomia/arq 
102054desc.//?pdf.01> . Acesso em: 20/05/18. 
 

Ex.2: 

DINIZ, Doralice Conceição Pizzo. Gestão Democrática da Escola Pública: entre o 
passado e o futuro o desafio do presente. Londrina, Paraná: 2005. (Mestrado em 
Educação). Centro de Educação, Ciências e Arte. Universidade Estadual de Londrina.  
 

e) Trabalhos Acadêmicos 

 

AUTOR. Título do trabalho, local de publicação, ano, número de páginas. Trabalho 
acadêmico(Disciplina) – Curso ou Departamento, Unidade de Ensino, Instituição.  
 

Ex.1: 

MOURA, Astergio Santos de. O Direito do Consumidor frente o mercado 
eletrônico. Curitiba, 2010. 45p. Trabalho de graduação (Disciplina Direito do 
Consumidor II) Curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do 
Paraná. 
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Ex.2: 

MOURA, Astergio Santos de. O Direito do Consumidor frente o mercado 
eletrônico. Curitiba, 2010. 45p. Trabalho de graduação (Disciplina Direito do 
Consumidor II) Curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do 
Paraná. Disponível em: <http://www.ufpr/trabalhosacademicos2010/direito/pdf/1>. 
Acesso em: 20/04/18. 
 

f) Obra Coletiva: Trata-se de obra escrita por diversos autores tendo um ou mais 

autores como o responsável(s) pela coordenação ou organização dos trabalhos. 

Nestes casos deve-se indicar: 

 

AUTOR. Título: subtítulo. (Org. ou Coord.). Tradução (se houver), edição (se houver), 
Local de Publicação: Editora, ano, páginas. Número Padrão Internacional do Livro 
(ISBN) (se houver). 
 

Ex.1: 

DEBIAZI, Orlando (Coord.). Políticas Educacionais Brasileiras: os avanços e 
retrocessos da nossa história. São Paulo: Ática, 2000, 180p. ISBN 23B45W. 
 

Ex.2:  

VECCHIO, Hugo De; et al. (Org.). A Nova vinda dos europeus: uma análise da 
imigração italogermânica dos anos 30, do século XX. Campinas, São Paulo: Edicampi, 
2008. 213p. ISBN 2345FGH. 
 

h) Autores com Sobrenomes Indicativos de Parentesco (Agnomes), nomes 

hispânicos, com sobrenomes com prefixo e sobrenomes compostos: 

nestes casos seguem os exemplos abaixo para a entrada da lista de referência. 

 

Ex.1: Casos de Agnomes 

SANTOS FILHO, Civaldo. O Homem e sua Formação Empírica: um estudo do 
pensamento humano em bases empiristas. 3. ed., São Paulo: Moderna Hall, 2003. 
 

SILVA JUNIOR, Rafael. Gestão Democrática da Escola Pública: uma dimensão do 
sistema. (Coord.). In: SILVA JUNIOR, Rafael. Questões da Escola: uma abordagem 
contemporânea. Curitiba: Centro Editorial, 2010. p. 26-34, 220p.  
 

Ex.2:  Nomes Hispânicos 

MENAÑA, Joana Gonzáles de. Etnografia e a escrita da História. São Paulo: 
Edições de Ouro, 2002. 
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Ex.3: Sobrenomes com Prefixo 

D’AMBROSIO, Rita de Cássia. Conversando sobre política: a formação cidadã 
começa por aí. São Paulo: Casa Editorial, 2018. 
 
Ex. 4: Sobrenomes Compostos 

GARCIA MARQUEZ, Gabriel. O Amor nos Tempos do Cólera. 33. ed., Rio de 
Janeiro: Record, 2008. 
 
SAINT-CLAIRE, Getúlio Antônio de. Uso de referências e documentos eletrônicos. 
Disponível em:<http://www.ainternetaseudispor.com.br/u/refer.html >. Acesso em: 09 
out. 1996.  
 

g) Documentos Legislativos: inclui legislação e atos administrativos 

normativos, impressos ou em meio eletrônico. 

 

NOME DO PAÍS, ESTADO OU MUNICÍPIO. Título ou número da lei ou decreto, 
data. Ementa. Dados da publicação que divulgou o documento. 
 
Ex.1: 

BRASIL. Decreto Lei nº 2.423, de 07 de abril de 1988. Estabelece os critérios para 
pagamento de gratificações e vantagens pecuniárias aos titulares de cargos e 
empregos na Administração federal direta e autárquica e dá outras providências. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, v. 126, n. 66, p. 6009, 08 de 
abril 1988. Seção 1, pt. 1. 
 
Ex.2:  

SÃO PAULO. [município]. Lei nº 432, de 20 de março de 1998. Define a previsão 
Orçamentário do Município para o ano de 1999 e dá outras providências. São Paulo: 
Câmara Municipal, 1998. Disponível em: < http//:www.sãopaulo/legislativomunicipal/ 
Ano1998.pdf/BR23> . Acesso em: 20/11/2018. 
 
Ex.3:  

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Conselho de Administração. Circular normativa nº34, 
de 20 de janeiro de 2016. Contempla as normativas para o provimento de Concurso 
Interno das Carreiras Administrativas. Diário Oficial da União: seção 2, Brasília, DF, 
ano 142, n. 56, p.67, 3 de março de 2016. 
 
Ex.4:  

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Conselho de Administração. Circular Normativa 
nº34, de 20 de janeiro de 2016. Contempla as normativas para o provimento de 
Concurso Interno das Carreiras Administrativas. Diário Oficial da União: seção 2, 
Brasília, DF, ano 142, n. 56, p.67, 3 de março de 2016. Disponível em: 
<http//:www.noficalnorma,Documentosonline.pdf/br345>. Acesso em: 25/5/17. 
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k) Documentos Jurídico ou Jurisprudência:  acórdão, decisões dos tribunais, 

despachos, sentenças, súmulas, entre outros. 

 

NOME DO PAÍS, ESTADO OU MUNICÍPIO DA JURISDIÇÃO. Nome da Corte ou 
Tribunal. Ementa ou Acórdão. Tipo e número do Documento. (agravo, apelação, 
embargo, habeas corpus). Relator. Data de julgamento. Dados da Publicação que 
divulgou. Acréscimos com informações sobre decisão por unanimidade, voto vencido, 
voto vencedor, entre outras informações complementares. 
 

Ex.1: 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Deferimento de pedido de extradição. Extradição 
n. 410. Estados Unidos da América e José Antonio Hernandez. Relator: Ministro 
Rafael Mayer. 21 mar. 1984. Revista Trimestral de Jurisprudência, Brasília, v. 109, p. 
870 – 879, set. 1984. 

 

Ex.2:  

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2.Turma). Recurso Extraordinário 313060/RJ. 
Leis 12.342/98 e 11.343/99 do município de Tubiapurá. Seguro obrigatório de 
transportes marítimos. Operadora do Cais do Porto de Tubiapurá. Cobertura para 
acidentes e intercorrências em embarcações administradas pela operadora do Porto. 
Recorrentes: Damasceno de Carlo Bangu e Tereza de Carlo Bangu. Recorrido: 
Operadora do Cais do Porto de Tubiapurá. Relatora: Ministra Ana Paula Garcia, 29 de 
novembro de 2003. Lex: Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Rio de Janeiro, 
v.28, n.543, p. 234-245, 2005. 
 

Ex.3:  

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2.Turma). Recurso Extraordinário 313060/RJ. 
Leis 12.342/98 e 11.343/99 do município de Tubiapurá. Seguro obrigatório de 
transportes marítimos. Operadora do Cais do Porto de Tubiapurá. Cobertura para 
acidentes e intercorrências em embarcações admisnitradas pela operadora do Porto. 
Recorrentes: Damasceno de Carlo Bangu e Tereza de Carlo Bangu. Recorrido: 
Operadora do Cais do Porto de Tubiapurá. Relatora: Ministra Ana Paula Garcia, 29 de 
novembro de 2003. Disponível em: <http//:www.stf.jus.br/portal/jurisprudênciastf/ 
/listarJurisprudência.asp?s+fdres=basederecursos>. Acesso em: 4/05/2004. 
 

l) Documentos Legislativos: Pareceres, Resoluções e Indicações 

 

Autor (Pessoa Física ou Jurídica). Tipo, número, data. Ementa. Relator ou Consultor: 
nome. Dados da Publicação. 
 

Ex.1: 

BRASIL. Conselho Federal de Educação. Resolução n. 16, de 13 de dezembro de 
1984. Dispõe sobre reajuste de taxas, contribuições e semestralidades escolares e 
altera a redação do artigo da Resolução n. 1 de 14/1/83. Relator: Lafayete de Azevedo 
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Pondé. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 13 dez. 1984. Sec. 
1, p. 190 – 191. 
 
Ex.2:  

CURITIBA (Pr.).  Lei nº12.092, de 21 de dezembro de 2006. Estima a receita e fixa a 
dispensa do município de Curitiba para o exercício financeiro de 2007. Curitiba: 
Câmara Municipal, [2007]. Disnponível em: <http//:www.dominiopublico/portal/juris/23 
Transparência/234JKL> . Acesso em: 23/12/2006. 
 

m) Documentos Civis e de Cartório: inclui certidões de nascimento, 

casamento, averbação de divórcio, certidão de óbito, notificações extrajudiciais, 

registro de imóveis, dentre outros. 

 

JURISDIÇÃO. Nome do Cartório ou Órgão Expedidor. Tipo do documento (em 
destaque). Data de Registro precedida da expressão Registro em: e outros elementos 
de identificação que se fizerem necessários como livro, folha, datas, etc. 

 

Ex.1:  

SÃO CARLOS (SP). Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º subdistrito 
de sâo Carlos. Certidão de Nascimento [de] Maria da Silva. Registro em: 09 de 
agosto 1979. Certidão registrada às fls. 178 do livro n. 243 de assentamento de 
nascimento n. 54709. Data de nascimento: 07 de agosto de 1979. 
 

n) Documento Audiovisual: trata-se de vídeos, filmes, imagens em movimento, 

registros sonoros em diferentes suportes: vinil, DVD, CD, blu-ray, fita magnética, 

entre outros. 

 
Título, diretor e/ou produtor, local, empresa produtora ou distribuidora, data e 
especificações de suporte em unidades físicas. Quando necessário informar outros 
elementos para melhor identificação. 
 
Ex.1:  

CENTRAL DO Brasil. Direção: Walter Salles Junior. Produção: Martire de Clermont-
Tonnerre e Arthur Cohn. Intérpretes: Fernanda Montenegro, Marília Pêra, Vinícius de 
Oliveira, Sônia Lira, Othon Bastos, Matheus Nachtergaele, et al. Roteiro: Marcos 
Bersntein, João Emanuel Carneiro e Walter Salles Junior. [S.I.]: Le Studio Canal; 
Riofilme; MACT Productions, 1998. 5 rolos de filme (106min), son., color., 35mm. 
 
Ex.2:  

UM MANIFESTO 2.0 do bibliotecário. Mash up Laura Cohen. Tradução: Maria José 
Vicentini Jorente. [S.I.:s. n.], 2007, 1 vídeo (4min). Disponível em: 
<http//:www.youtube.com/watch?vYj1p0A8DMrE> . Acesso em: 12 de maio de 2010. 
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2.2.3.2 glossário (opcional) 

 Seguindo com a definição dos elementos pós textuais temos o glossário, 

entendido como o espaço para identificação de termos empregados no corpo do texto 

cujo significado é mais restrito a uma comunidade, uma cultura ou a uma cidade, tais 

como os temas regionalistas, por exemplo.  

 Deverá ser elaborado em folha distinta, com o termo GLOSSÁRIO grafado com 

letras maiúsculas, negritado e centralizado, seguido da lista de termos em ordem 

alfabética e com os seus respectivos significados. Sua inserção é posterior a lista de 

Referências. 

 

2.2.3.3 apêndice (opcional) 

 

 O apêndice é um elemento pós textual opcional que se compõe como espaço 

de inserção de instrumentos utilizados na realização da pesquisa, tais como 

questionários, roteiros de entrevistas, dados primários, tabelas e resultados parciais, 

entre outros que foram elaborados pelo autor da pesquisa. 

 Sua identificação é grafa com o termo APÊNDICE, seguido de letra indicativa, 

em maiúscula e negritado como o exemplo a seguir:  APÊNDICE O – Modelo de 

roteiro de entrevista. 

 

2.2.3.4 anexo (opcional) 

 

 Outro elemento opcional, o ANEXO é o espaço para inserção de documentos 

que contribuem e complementam a compreensão do trabalho, de acesso mais difícil 

para o leitor, mas que e não foram produzidos pelo autor do trabalho, tais como: 

croquis, plantas baixas, fotografias, estatísticas, figuras diversas, fragmentos de um 

documento legislativo, entre outros.  

 É um elemento opcional, grafado de forma semelhante ao apêndice e 

aconselha-se não anexar documentos com grandes quantidades de páginas, nem 

documentos que o leitor poderá acessar facilmente, vejamos um exemplo:  ANEXO A 

– Ficha de Avaliação em Banca de TCC. 

 

 

 



44 

 

 

2.2.3.5 índice (opcional) 

 

 É um recurso de organização e localização de termos, autores, leis, entre 

outros elementos que ocorrem no texto. Serve, portanto, para promover uma 

localização mais rápida e pontual de alguns elementos ao longo do texto escrito. 

 Vale destacar que o índice e sumário não são a mesma coisa.  Enquanto o 

Sumário é um elemento obrigatório e indica as divisões e seções de um texto, o Índice 

é opcional e utilizado para a localização e incidência de nomes de autores, de palavras 

chave, leis referenciadas, entre outros elementos, num mesmo documento. Sua 

inserção é ao final do trabalho, nos elementos pós textuais. 

 

3 ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE TABELAS, QUADROS E GRÁFICOS 

 

As Tabelas, Quadros e Gráficos exigem alguns princípios e elementos 

básicos para apresentação, os quais são orientados pelas Normas de Apresentação 

Tabular, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 1993. 

A inserção de uma tabela, gráfico ou quadro deve ser feita o mais próximo 

possível do trecho textual a que se referem. Mesmo que seja produção do próprio 

autor deve indicar a fonte consultada, como rege a NBR 10520, da ABNT. 

 

3.1 Tabela e seus Componentes 

 

A tabela é a forma não discursiva de apresentação de informações, com a 

finalidade de descrever e/ou cruzar dados numéricos, codificar especificações 

técnicas e símbolos, sintetizando os dados de forma que facilite sua leitura e a 

interpretação, conforme aponta o IBGE (1993). 

 

Uma tabela deve apresentar título, corpo, cabeçalho e pé ou rodapé. 

 

a) TÍTULO: oferece ao leitor uma indicação prévia sobre o conteúdo contido na 

tabela. Deve ser escrito após a numeração da tabela e separado por um espaço. 

Se utilizar mais de uma linha, as demais deverão vir alinhadas à primeira letra 

da primeira linha do título. 

A numeração da tabela tem por objetivo identificá-la no texto ou anexo, sendo 
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realizada de 1 a “n”, obedecendo a sua sequência, com números arábicos. Em 

caso de tabela única não é necessária numeração. A palavra Tabela deve ser 

escrita com primeira letra maiúscula, seguida do número e do título indicativo 

em negrito. O título sem negrito. 

 

c) CORPO: é representado por colunas e sub-colunas  nas  quais  são  

registrados os dados numéricos e informações. 

 

d) CABEÇALHO: tem por finalidade a identificação dos conteúdos referentes 

a cada coluna da tabela. 

 
e) PÉ OU RODAPÉ: este espaço tem a função de identificar a fonte de coleta 

dos dados representados ou, ainda, inserir alguma nota explicativa da 

tabela. Deverá estar escrito com primeira letra maiúscula, em itálico e no 

tamanho 10. 

Fonte: consiste na indicação da entidade responsável pela informação. 

Nota: é utilizada para apresentar informações de natureza geral com o 

objetivo de conceituar ou esclarecer o conteúdo, ou ainda indicar a 

metodologia adotada na coleta ou na elaboração dos dados. 

 
Nota Específica: é utilizada para apresentar informações com objetivo de descrever 

conceitos ou esclarecer dados sobre uma parte ou um item específico da tabela. 

 

NOTA: As Tabelas que apresentam dados numéricos e são denominadas por Tabelas 

Estatísticas não devem ser delimitadas por traços verticais em suas laterais, o que é 

permitido para tabelas não-estatísticas e quadros. 
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Ex. 1: 

Tabela 1 – Relação de Acadêmicos por Cursos numa IES do Sul do Brasil. 

CURSO NÚMERO DE ACADÊMICOS 

AGRONOMIA 250 

PEDAGOGIA 180 

ENGENHARIA QUIMICA 138 

RECURSOS HUMANOS 204 

FILOSOFIA 109 

LICENCIATURA EM QUIMICA 80 

Fonte: VITALEVE, (2018). 

 

3.2 Quadros e seus Componentes 

 

 Os quadros possuem um teor mais esquemático e descritivo diferenciando-se 

das tabelas por serem definidos como um arranjo de palavras e números dispostos 

em linhas e colunas e pela colocação de traços verticais em suas laterais. Auxiliam 

na explicitação de dados comparativos, descritivos, organizados por grupos de 

elementos, entre outros resultados. É composto pelo título, corpo e rodapé, 

dispostos do mesmo modo que nas tabelas.  

 

EX. 1: 

Quadro 1 – Teóricos de Aprendizagem e suas Características.  

 
 Piaget Wallon Vygotsky Ferreiro 

 

Abrangência 

 

Europa  e 

América 

 

Europa 

 

Rússia  e 

releituras  na  

América 

 

América 

Característica 

principal 

 

Estágios 

 

Afeto 

 

Contexto social 

 

Sistemas 

Fonte: SOUZA (2017). 

 

 



47 

 

 

3.3 Gráficos e seus Componentes 

 

 Os Gráficos são estruturas que apresentam informações que permitem verificar 

os resultados e a relação entre os dados. Todo gráfico ou diagrama deve ser 

autoexplicativo e de fácil compreensão, com três requisitos básicos: simplicidade, 

clareza e veracidade. 

 

 Conforme as normas do IBGE (1993), a construção de gráficos deve apresentar 

título e escala. 

 

a) TÍTULO: deve ser colocado acima do gráfico. 

b) ESCALA: deve crescer da esquerda para a direita, e de baixo para cima, 

sendo adequada para que não distorça os fatos. 

 

3.3.1 Gráficos Utilizados para Variáveis Qualitativas 

 

Para a representação gráfica de variáveis qualitativas, os tipos de gráficos 

mais usados são: gráficos de linhas, gráfico em barras, gráfico em colunas, gráfico 

de setores e dot plot. 

 

a) Gráfico de Linhas: para a sua construção é traçada uma reta horizontal (ou 

vertical) que servirá de base. A partir de pontos com a mesma distância, 

constroem-se traços perpendiculares, cujo comprimento seja proporcional à 

frequência. 

 

b) Gráfico em Barras: o gráfico em barras é representado sobre o eixo 

cartesiano vertical (y) com a construção de retângulos para as diferentes 

categorias da variável, com largura apropriada e altura proporcional às 

respectivas frequências de cada categoria. As barras não são justapostas ou 

ligadas, pois na maioria das vezes as categorias das variáveis qualitativas não 

apresentam relação de continuidade. 
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c) Gráfico em Colunas: a construção do gráfico em colunas é semelhante ao 

de barras, com a diferença de que os retângulos serão sustentados no eixo 

cartesiano horizontal (x). 

 
d) Gráfico de Setores (pizza): geralmente este gráfico é usado para evidenciar 

a distribuição percentual de uma população, amostra ou fatores acerca de um 

determinado fator, aspecto, elemento consultado, entre outros. 

 
e) Gráfico Dotplot: também denominado por Gráfico de Pontos, é desenhado 

em linhas horizontais e permite a visualização de dados obtidos por intervalos, 

frequência de aparição do fenômeno, estratificações, entre outros. 

 
NOTA: Abaixo identificamos algumas ilustrações dos modelos de gráficos citados 

acima. Vale destacar que ao inserir um gráfico, tabela, quadro ou qualquer outro tipo 

de ilustração, devemos observar que a imagem esteja completa, com todos os 

elementos de identificação na mesma lauda. Mesmo que venha a sobrar um 

espaço maior na margem inferior, será necessário lançar ilustração para a próxima 

lauda para não separar nenhum dado. O autor deve decidir pelo melhor projeto gráfico 

para seu trabalho. 

 

Ex.1: Gráfico de Linhas 

Gráfico 1 - Porcentagem de Consumo Elétrico (ao mês) durante o Ano de 2011. 
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Fonte: GRAAL (2012). 
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Ex.2: Gráfico em Barras 

Gráfico 2 - Número de Supermercados em Bairros de Toledo. 

 

  Vila Industrial 
 

Jardim Coopagro 

 

 Jardim Panorama 
 

           Jardim Porto Alegre 
 

Vila Becker 

 

   Jardim Pancera 
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Porcentagem (%) 

Fonte: SANTANA (2015). 

 

Ex. 3: Gráfico em Colunas 

Gráfico 3 - Porcentagem dos Alunos do Curso de Recursos Humanos da FAG – Toledo, 
segundo o Gênero. 

 

56 
 

54 
 

52 
 

50 
 

48 
 

46 
 

44 
 

42 

Masculino Feminino 
 

Gênero 

Fonte: PPC de RH (2009). 
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Ex. 4: Gráfico de setores (pizza) 

Gráfico 4 - Distribuição Populacional em Municípios do Oeste do Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2010). 

 

Ex. 5: Gráfico Dotplot 

Gráfico 5: Distribuição de salários por Bairros pesquisados. 

 

Fonte: Portal Action (2018). 

 

3.3.2 Gráficos utilizados para variáveis quantitativas 

 

a) Histograma: este é um gráfico usado para apresentar dados organizados em 

intervalos de classe, utilizado principalmente para representar a distribuição de 

variáveis contínuas. 

285,784 

119,353 

46,799 6,492 
Cascavel

Toledo

Marechal Candido
Rondo

São Pedro do Iguaçú
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Para a construção do Histograma para classes com amplitudes iguais 

deve-se proceder traçando no sistema de eixo cartesiano os seguintes pontos: 

marque os extremos das classes no eixo horizontal (das abscissas); no eixo 

vertical (das ordenadas) marque as frequências absolutas ou frequências 

relativas; e para cada classe, trace um retângulo com base igual ao intervalo de 

classe e altura igual a frequência. 

Ex.1: 

Gráfico 5 - Histograma da classificação de peso e idade em atletas juvenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SPORT TV (2010). 

 

b) Polígono de frequências: é a representação gráfica de uma distribuição de 

frequências por meio de um polígono. Para a sua construção, trace o sistema 

de eixo cartesiano; marque os pontos médios de cada classe no eixo horizontal 

(ponto médio de um intervalo é a soma dos extremos do intervalo dividido por 

dois); no eixo vertical coloque as freqüências; faça pontos na intersecção do 

ponto médio de cada intervalo com sua respectiva frequência; una todos estes 

pontos por segmentos de reta. 
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Ex.1: 

Gráfico 6: Polígono de frequência da venda de eletrodomésticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SOCIAL S/A (2004). 

 

f) Polígono de frequência acumulada: é o gráfico que representa a 

distribuição da frequência absoluta acumulada. Sua construção é semelhante 

ao do polígono de frequência, com a diferença que consideraremos a frequência 

absoluta acumulada. 

 

Ex.1: 

Gráfico 7 - Polígono de frequência acumulada do tempo em minutos que 
Consumidores de uma determinada operadora de telefonia celular 
utilizariam em um mês se houvesse uma redução na tarifa de 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CONSUMIDOR LTDA (2015). 
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g) Diagrama de dispersão: o diagrama de dispersão é uma apresentação 

gráfica da relação existente entre duas variáveis quantitativas. No exemplo 

abaixo o gráfico expressa a distribuição da temperatura em relação ao tempo 

de secagem de uma tinta, podendo-se observar que com o aumento da 

temperatura diminui o tempo de secagem. 

Ex. 1:  

Gráfico 8 - Diagrama de dispersão entre temperatura e tempo de secagem da tinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TINTAS BRASIL (2015). 

 

h) Infográfico: configura-se como uma espécie de texto visual que se utiliza de 

elementos não verbais como imagens, sons, gráficos, hiperlinks, entre outros 

elementos semióticos, com unidade de sentido. Tem uso jornalístico, técnico 

e na ciência tem sido utilizado enquanto uma ferramenta didática para a 

visualização de resultados e hipóteses científicas.    
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Ex.1: Infográfico A Educação é o Xis da questão 

            

Fonte: INEP/ENADE (2011). 

 

NOTA: Alguns tipos de gráficos não foram aqui apresentados (de área, boxplot, 

etc.), mas que devem ser considerados úteis. A recomendação final é que se evite 

gráficos que comprometa sua interpretação pelo leitor. Todas as fontes inseridas 

nos gráficos, tabelas, quadros, ilustrações devem constar da lista de Referências do 

trabalho, considerando a mesma entrada e disposição dos elementos de 

identificação que se utiliza para periódicos em geral.  

 

4 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA 

 

 O desenvolvimento de uma pesquisa científica se pauta por procedimentos da 

metodologia científica e envolve a sistematização ou organização, o rigor dos 

procedimentos, a definição de um método, entre outros aspectos éticos, abordados 

ao longo deste manual. 

 Para cumprir o caráter científico, a sistematização deve embasar todos os 

procedimentos e etapas de seu desenvolvimento os quais, didaticamente tratando, 

podemos dividir em três fases: fase de planejamento, fase de execução e fase de 

divulgação dos resultados obtidos. 

 Nesta perspectiva, passamos a descrever cada uma das fases citadas, 

considerando seus elementos característicos. 
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4.1 Primeira Fase: Planejamento da Pesquisa e o Projeto de Pesquisa 

 

 A primeira fase se caracteriza pelo planejamento. O pesquisador definirá seu 

Projeto de Pesquisa, preparando as bases de seu trabalho investigativo. Para a 

elaboração do Projeto deverá definir, conforme prevê a NBR 15287/11, os seguintes 

elementos: 

 

4.1.1 Assunto  

 

Falar de Assunto remete o pesquisador ao seu objeto de estudo, dentro de uma 

área mais vasta do conhecimento científico/acadêmico. Como escolher? 

 O pesquisador deve levar em consideração alguns critérios para definir seu 

objeto de estudo, como seu preparo técnico, o tempo disponível, o gosto pessoal pelo 

assunto e, além disso, considerar os aspectos relevantes que seu trabalho poderá 

gerar  no campo social, científico ou acadêmico, entre outros e, também a existência 

e possibilidade de acesso à fontes. 

 

4.1.2 Tema 

 

Considerando-se a abrangência dos conhecimentos acumulados pela 

humanidade, o segundo elemento a compor o projeto de pesquisa refere-se à 

definição do tema.  

Em outras palavras é o momento em que o pesquisador define a abrangência 

de sua pesquisa dentro do assunto escolhido. É um recorte que deverá ser feito dentro 

do assunto que escolheu pesquisar. 

Aqui também o pesquisador deve considerar seu preparo técnico, a 

disponibilidade de tempo pessoal para o desenvolvimento da pesquisa, o gosto 

pessoal pelo assunto, as possibilidades de fontes de pesquisa, amarrados com um 

problema real que suscita seu tema/assunto. 

 

4.1.3 Justificativa 

Definido o tema, a partir das condições reais do pesquisador, é tempo de 

justificar essa escolha. Assim, justificar é elencar os motivos e as razões para o 
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desenvolvimento do trabalho de pesquisa. O conteúdo da justificativa deve ser 

expresso por um texto contemplando dois aspectos sobre o tema: 

a) relevância/importância do tema no âmbito social, científico/acadêmico, 

pessoal, histórico, econômico, dentre outros âmbitos; 

b) sua abrangência, ou seja, demonstrar se o assunto/tema trará contribuição 

atual, da repercussão e grupos de interesse, se é importante para uma parcela 

maior ou menor da sociedade, entre outros. 

 

4.1.4 Problema de Pesquisa 

 

O tema ou objeto de investigação é sempre uma questão em aberto esperando 

por soluções ou respostas. Problematizar, então, é tornar esse tema como foco de 

uma investigação.  

Assim, a elaboração de um problema de pesquisa é a construção de uma 

pergunta, a formulação de um questionamento, sobre o tema definido, o qual irá 

nortear a busca pelos dados e informações que possibilitem responder ao que se 

pergunta.  Posteriormente, a análise, reflexão e discussão dos dados e informações 

levantadas possibilitará agregar mais conhecimentos ao assunto/tema. 

Será o problema, também, que irá nortear a elaboração dos objetivos da 

pesquisa. 

 

4.1.5 Hipóteses 

 

As Hipóteses são respostas provisórias, a partir das quais o pesquisador busca 

investigar o tema proposto, responder ao problema de pesquisa levantado. 

No entanto, vale ressaltar que nem todo tipo de pesquisa envolve a elaboração 

de hipóteses, uma vez que essas possíveis respostas podem delimitar demais o 

campo de investigação.  

A construção de hipóteses é válida e importante quando elaboramos pesquisas 

de campo envolvendo variáveis, ou seja, quando testamos possíveis soluções para o 

problema constituído.  Em pesquisas de cunho qualitativo, que visam a compreensão 

de fatos e fenômenos a definição de hipótese pode ser limitante e não viável. 
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4.1.6 Objetivos  

 

Os objetivos são as molas mestras da pesquisa. São eles que determinam os 

passos, as ações, a metodologia que o pesquisador irá aplicar para desenvolver seu 

trabalho investigativo. 

Os objetivos da pesquisa se dividem em objetivo geral e objetivos 

específicos. Para sua formulação expressa os verbos usados deverão estar na sua 

forma infinitiva (sem conjugação) e selecionados pelo pesquisador considerando os 

graus diversos de complexidade e conhecimento a que se propõe com sua 

investigação. 

De acordo com Santos (2000), uma pesquisa pode contemplar diferentes 

estágios cognitivos, tais como: a busca pelo conhecimento do tema, pela 

compreensão de seu caráter, pela aplicação, pela análise da situação problema, pela 

síntese ou pela avaliação do problema levantado. Para cada uma dessas ações 

cognitivas, o pesquisador deverá inserir o verbo adequado aos seus objetivos. 

Sugerimos uma visitação ao autor acima citado. 

 

4.1.6.1 Objetivo geral 

 

 O objetivo geral da pesquisa remete ao que o pesquisador pretende conseguir 

como resultado final de sua investigação. Não se trata, portanto, de especificar como 

ele vai proceder, pois isto será definido na metodologia e sim, de informar o que busca 

conseguir como resultado/resposta de sua investigação. 

 

4.1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Os objetivos específicos resultam de uma subdivisão do objetivo geral, com a 

finalidade de melhor compreender e aprofundar-se no problema da pesquisa. Não há 

delimitação para o número de objetivos específicos. O importante é que expressem 

uma sequência lógica e possibilitem atingir o objetivo geral. 

 É importante frisarmos que são os objetivos específicos que conduzirão o 

pesquisador e darão corpo ao texto, ou seja, cada um dos objetivos específicos dará 

origem aos seguimentos ou seções do texto que comporá o relatório final da pesquisa. 

  



58 

 

 

4.1.7 Fundamentação Teórica, Revisão de Literatura, Revisão Bibliográfica  

 

Este elemento do projeto de pesquisa costuma ser identificado com diversas 

nomenclaturas, como apresentado acima.  É o espaço reservado para o pesquisador 

apresentar suas leituras prévias sobre o tema, podendo aparecer com diversas 

denominações. 

 Reúnem-se aqui todas as informações levantadas acerca do tema e que dará 

fundamentação ao novo trabalho. Quando a metodologia da pesquisa prevê a 

realização de uma investigação de cunho bibliográfica os dados levantados nas 

diversas leituras serão eles próprios a base para a elaboração do texto final da 

pesquisa. 

Em dissertações e teses os pesquisadores também se utilizam do termo 

“estado da arte” para se referirem ao mapeamento e recolhimento de estudos já 

realizados e publicados acerca do tema de suas pesquisas, utilizando-os para 

subsidiar sua fundamentação teórica ou revisão de literatura ou bibliográfica. 

Para os casos de pesquisas com a coleta de dados laboratoriais, de campo, 

experimentais, entre outros, a revisão bibliográfica também se fará presente, 

consistindo-se na sustentação das discussões e análises futuras para a construção 

de novos conhecimentos. 

Deste modo, vale destacarmos que a pesquisa bibliográfica se faz presente em 

todo e qualquer tipo de investigação científica, constituindo-se nos fundamentos que 

embasarão as análises dos dados obtidos e a produção de novos conhecimentos. 

É importante ressaltar, também, que o espaço da fundamentação teórica ou 

revisão de literatura, revisão bibliografia não se trata da lista de referências dos 

autores consultados e sim, de um texto que apresenta aspectos do tema, encontrados 

nas publicações de diferentes autores. 

Para a elaboração da Fundamentação Teórica, há que se aplicar o uso das 

citações, fazendo-se as devidas menções aos autores e obras consultadas, 

identificando-as como as fontes de pesquisa, conforme já discutido neste Manual. 

 

NOTA: Lembre-se que nenhum tipo de pesquisa prescinde da pesquisa bibliográfica, 

mesmo que a proposta de investigação se desenvolva em um laboratório, por 

exemplo, coletando-se os dados a partir de experimentação, estes somente poderão 

ser analisados pelo pesquisador a partir de um parâmetro de análise que implica, por 
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sua vez, recorrer aos conhecimentos já desenvolvidos e divulgados. Ou seja, nenhum 

conhecimento parte do nada, mas dos saberes que a humanidade acumula ao longo 

dos tempos.  

Cada nova pesquisa, mesmo que sobre um tema já muito discutido, é sempre 

uma nova possibilidade, um novo olhar, um outro enfoque, um passo adiante a partir 

do lugar que alguém tenha chegado, considerando-se que o conhecimento é 

dinâmico. 

 

4.1.8 Metodologia, Fundamentação Metodológica, Procedimentos 

 

Também este elemento do projeto de pesquisa pode ser identificado com 

diferentes nomenclaturas. O importante é reconhecer que neste espaço o pesquisador 

deverá identificar seus caminhos metodológicos, indicando como propõe desenvolver 

sua investigação, definindo o tipo de pesquisa, fundamentando suas escolhas e 

justificando seus procedimentos. 

São, portanto, indicados neste espaço não somente as atividades que serão 

desenvolvidas, mas principalmente como serão desenvolvidas pelo pesquisador a fim 

de atingir os objetivos propostos para a pesquisa e poder ser comprovada como 

válida. 

 A metodologia pode desenhar-se a partir do tipo de pesquisa que se pretende 

realizar, como por exemplo, uma pesquisa bibliográfica, um experimento ou um estudo 

de caso, entre outros. 

 Santos (2000), dentre outros autores, apresenta uma síntese interessante e 

didaticamente clara sobre os diferentes tipos de pesquisa que podem ser 

implementados pelo pesquisador, distribuindo-os em tipos de acordo com os objetivos 

propostos, com os procedimentos metodológicos de coleta de dados ou segundo as 

fontes de informações. 

 

4.1.8.1 A pesquisa com seres vivos 

 

 Abrimos um parêntese no elemento Metodologia para tratar de um 

procedimento fundamental para a realização de pesquisas que envolvam direta ou 

indiretamente seres humanos e animais.  
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Com o final da Segunda Guerra Mundial e a prisão de militares considerados 

criminosos de guerra iniciou-se, em 1946, o julgamento desses criminosos na cidade 

de Nuremberg, no norte da Alemanha. 

Durante os trabalhos investigativos do Tribunal Militar de Nuremberg, composto 

por juízes americanos, descobriu-se um tipo de crime singular cometido por médicos 

do regime nazista contra prisioneiros de guerra. Estes eram submetidos a 

experimentos científicos, frequentemente fatais, a mando dos comandos militares 

alemães. 

Ao término do julgamento, em 1947, houve a condenação desses médicos e a 

efetivação de parâmetros éticos para o desenvolvimento de pesquisas que 

envolvessem seres humanos. 

Nascia assim, o chamado Código de Nuremberg, segundo o qual nenhum ser 

humano poderá ser submetido a qualquer experimento científico sem sua plena 

autorização.  

Ao longo dos anos, o Código de Nuremberg foi sendo reconhecido pelos países 

e se tornou parâmetro para a pesquisas com seres humanos no mundo ocidental. Ao 

se tornarem signatários desse código, os países desenvolveram suas legislações 

próprias, constantemente atualizadas e expandidas em sua abrangência, para atender 

aos avanços científicos e garantir a segurança dos voluntários. 

No Brasil, somente a partir de 1996 é que se estabeleceu a regulamentação 

das pesquisas com seres humanos, através da Resolução 196/96 do CNS e 

aprimoradas pela Resolução 466/12. 

 Por meio da Resolução, 196/96 foram criados os Comitês de Ética em 

Pesquisa (CEPs), espaços autorizados pelo Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisas (CONEP). Os CEPs têm autonomia para aprovar a maioria dos protocolos 

de pesquisa em seres humanos.  

Atualmente, a Resolução do Conselho Nacional de Saúde, Resolução CNS nº 

466, de 12 de dezembro de 2012, define as diretrizes e normas reguladoras de 

pesquisas que envolvem seres humanos, atualizando e revogando as resoluções 

anteriores. Já a Resolução CNS nº 510/16, define e normatiza as pesquisas com seres 

humanos nas Ciências Humanas e Sociais. 

 Para pesquisas e estudos com animais o Conselho Federal de Medicina 

Veterinária promulgou, em 2008, a Resolução CFMV 879/08, que define as  normas 

regulatórias para o uso científico e didático de animais e a atuação das Comissões de 
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Ética no Uso de Animais em Ensino e Experimentação (CEUAs) pelas Instituições de 

Ensino Superior (IES) e de Pesquisa em áreas de interesse da Medicina Veterinária e 

da Zootecnia.   

 Conclui-se, portanto, que as pesquisas que envolvam seres vivos exigem 

cuidados éticos e a passagem e aprovação dos projetos por Comitês de Ética são 

prioridade para o desenvolvimento da pesquisa. 

 No caso de projetos de pesquisa que sejam desenvolvidos pela FAG Toledo e 

que venham a envolver a participação de voluntários, seja por meio da aplicação de 

questionários, da realização de entrevistas, do uso de cadastros ou fichas de 

identificação de prontuários médicos ou hospitalares, dentre outras fontes de 

informação, os mesmos deverão ser submetidos a um Comitê de Ética, observando-

se para isso, as condições de submissão, previstas na Resolução do CNS466/12.  

 Caberá ao pesquisador responsável (orientador) a preparação da 

documentação e seu envio, que atualmente se faz por meio eletrônico, na Plataforma 

BRASIL, no endereço eletrônico: <www.saude.gov.br/plataformabrasil>. 

 

4.1.9 Testagem de Instrumentos 

 

 Em função da opção metodológica do pesquisador, ou seja, do tipo de pesquisa 

que pretende realizar, diversos instrumentos ou ferramentas de pesquisa podem ser 

utilizadas para o levantamento de dados e informações, tais como: roteiros de 

entrevistas, questionários, formulários de respostas, dentre outros.  

 Para estes casos é necessário que o pesquisador faça a testagem prévia dos 

instrumentos antes de aplica-los com os participantes definitivos da pesquisa. A 

testagem consiste na aplicação do instrumento de pesquisa a um número reduzido de 

participantes voluntários, não pertencentes ao grupo da amostra de pesquisados, para 

verificar sua eficácia, clareza, completude, entre outros aspectos,  considerando-se 

os  objetivos propostos.  

Com a testagem é possível corrigir desvios, aprimorar a clareza dos 

questionamentos, identificar situações dúbias, elevar o padrão de respostas, evitar 

duplicidade de sentido, indução de respostas, entre outros vícios que podem 

desqualificar e inviabilizar o trabalho de pesquisa. 

Em caso de projeto de pesquisa a ser enviado a um Comitê de Ética a testagem 

de instrumentos é essencial e deve estar comprovada e explicitada no projeto. 
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4.1.10 Cronograma  

 

 É a construção de uma tabela com a definição do tempo destinado para cada 

etapa da pesquisa a partir de um tempo total programado. É muito importante que o 

pesquisador o realize, disciplinando sua ação e organizando coerentemente sua 

atividade de pesquisa. 

 Em alguns formulários de projeto podemos encontrar o cronograma já 

desenhado restando apenas ser preenchido. Caso tenha que fazê-lo, sua confecção 

é simples. Uma caixa de texto ou tabela com as divisões de tempo e atividades a 

serem desenvolvidas no espaço de tempo existente, já o demonstra e organiza de 

modo satisfatório.  

 

4.1.11 Recursos Materiais e Humanos 

 

 É a listagem quantitativa de tudo o que será necessário na pesquisa, desde os 

recursos materiais aos recursos humanos. Geralmente, é um elemento que se faz 

necessário quando a pesquisa estiver sendo financiada por alguma instituição ou 

órgãos de fomento à pesquisa, tais como CNPq, CAPES, Fundações, etc. 

 Neste item também, caso não tenha um quadro desenhado no formulário, você 

poderá cria-lo com uma tabela, elencando tudo o que for necessário. 

  

4.1.12 Referências 

 

 É o espaço reservado para a listagem de toda a bibliografia e demais fontes e 

documentos utilizados para a elaboração do Projeto e que deve ser elaborada a 

partir das indicações da NBR 6023/18, já descritas neste Manual. 

 

NOTA: antes de fecharmos esta primeira fase da pesquisa, vale ressaltar que a 

elaboração do projeto, destacando-se cada um dos elementos do projeto de 

pesquisa tem, neste Manual, uma preocupação didático-pedagógica, isto é, a de 

orientar no que consiste cada um deles.  

No entanto, destacamos que em algumas situações o pesquisador poderá se 

deparar com formulários de projetos de pesquisa com outra disposição e 

organização. Situações em que se divida o projeto em Introdução, Fundamentação 
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Teórico-Metodológica, Programação, Recursos e Referências, por exemplo. Neste 

caso, os elementos assunto, tema, problema, justificativa e objetivos serão inseridos 

na Introdução, seguido de um texto desenvolvido a partir da Fundamentação Teórica 

e da Metodologia, inserindo-se o Cronograma e Recursos Materiais e Humano. Por 

fim a inserção da lista de Referências. Ver no APÊNDICE M: Modelo de Projeto de 

Pesquisa Bibliográfica e Documental.  

 

4.2 Segunda Fase: Coleta e Tratamento de Dados 

 

 A segunda fase ou segunda etapa da Pesquisa Científica, didaticamente 

falando, consiste na execução da proposta de investigação contida no projeto de 

pesquisa. Ou seja, após a conclusão do projeto de pesquisa, de sua aprovação e 

dos ajustes finais que tenham sido solicitados, passamos a desenvolver a 

investigação, procedendo à coleta e tratamento dos dados.  

Nesta etapa é fundamental que consideremos todos os procedimentos 

definidos na metodologia e sigamos, rigorosamente, o seu desenvolvimento.  

A organização do material, o levantamento das fontes, a documentação das 

leituras em fichamentos, tudo deve estar muito bem sistematizado para se evitar 

perdas de tempo e materiais. Ao utilizar os meios eletrônicos para a busca de 

informações e produção textual recomenda-se o cuidado de salva-las em espaços 

seguros. 

 

4.3 Terceira Fase: A Produção do Relatório de Pesquisa 

 

 Finalizada a fase de coleta e tratamento dos dados é chegado o momento da 

organização do relatório final da pesquisa, cuja finalidade é divulgar os resultados 

obtidos. 

 A produção desse relatório passa, necessariamente, pela produção de um 

texto científico, considerando-se suas características de objetividade, clareza, 

organização lógica, veracidade e normas de publicações, dentre outras.  

 O formato que esse relatório terá é variável e depende da origem da pesquisa. 

Para um trabalho acadêmico de conclusão de curso, conhecidos como Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), os formatos podem variar de um artigo científico a uma 

monografia, que é um texto dividido em capítulos, versando sobre um assunto. Esse 
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tipo de relatório é mais extenso, em termos de número de laudas, se comparado a 

um artigo científico. 

 Quando a origem da pesquisa decorre dos programas de mestrado ou 

doutorado o relatório será uma dissertação de mestrado ou uma tese de 

doutoramento. Cada um desses relatórios abriga características próprias e seguem 

orientações criadas pelos programas de Pós-Graduação Strictu Sensu das 

Instituições de Ensino Superior (IES).  

No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é a instância 

regulamentadora sobre as produções científicas, garantindo que os textos científicos 

tenham padrões unificados de divulgação dos resultados, por meio das Normas 

Brasileiras (NBR), ora sintetizadas neste Manual. 

 

5 ARTIGO CIENTÍFICO 

 

 Considerando o já afirmado acima, as práticas mais comuns dos colegiados 

de cursos da FAG Toledo e os objetivos deste manual expomos, a seguir, as diretrizes 

para a produção de um artigo científico.  

 As orientações técnicas de sua produção estão contidas na NBR 6022/18, mas 

exigem que o autor se remeta, também, a outras NBRs: NBR 6023/18, NBR 6024/12, 

NBR 6028/03, NBR 10520/02, além das Normas de Apresentação Tabular, do 

IBGE/93. 

 De acordo com a NBR 6022/18 os artigos científicos podem ser classificados 

como: 

a)  Artigo de Revisão: quando o artigo resume, analisa e discute informações 

já publicadas; 

b) Artigo Original: trata-se da apresentação de um tema, com identificação de 

autoria, a partir novas abordagens; 

c) Artigo Técnico e/ou Científico: uma publicação com autoria declarada e 

que envolva natureza técnica e/ou científica. 

 

5.1 Elementos Estruturais  

 

 De acordo com a NBR 6022/18, a escrita de um artigo deve ser padronizada 

conforme as regras de cada periódico, mas sua estrutura se resume em: 
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a) Elementos pré-textuais: Título na Língua do Documento (obrigatório); Título 

em outro idioma (opcional); Autor (obrigatório); Resumo e palavras-chave na 

Língua do Documento (obrigatório); Resumo e Palavras-chave em outro 

idioma (opcional); Data de Submissão e aprovação (obrigatório); 

Identificação e disponibilidade do autor (opcional). 

 

b) Elementos textuais: Introdução (obrigatório); Desenvolvimento (obrigatório); 

Considerações Finais (obrigatório). 

 

c) Elementos pós-textuais: Referências (obrigatório); Glossário (opcional); 

Apêndice (opcional); Anexo (opcional); Agradecimentos (opcional). 

 

 Recomenda-se que o artigo seja escrito com fonte em tamanho 12, 

espaçamento de entrelinhas simples ou de 1,5, conforme a orientação de cada 

publicação ou, no caso da FAG Toledo, de cada Colegiado.  

 As formas de citação, divisão das seções, lista de referências, seguem as 

mesmas orientações já descritas neste Manual. No APÊNDICE M é apresentado 

modelo de artigo. 

 

6 RESUMO 

 

 A NBR 6028/03 define Resumo como sendo um texto conciso dos pontos 

relevantes de um documento. Considerando sua finalidade e característica, um 

resumo pode ser classificado como:  

 

a) Resumo Crítico: quando se trata de texto produzido por especialistas com 

vistas à análise crítica de um documento ou obra. Também é identificado como 

sendo uma resenha, sem limites de palavras. Quando se referir a uma 

determinada edição de um documento que possui várias, é identificado como 

uma recensão; 

 

b) Resumo Indicativo: seu texto apresenta apenas os pontos mais relevantes 

do documento ou obra estudada, não apresentando dados qualitativos, 
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quantitativos, etc. e não dispensa a leitura do documento original pelo leitor; 

 

c) Resumo Informativo: seu texto é mais detalhado, informando ao leitor 

elementos quantitativos, qualitativos, finalidade, metodologia, resultados e 

conclusões obtidas, de modo que pode dispensar o leitor da leitura do original. 

 
 Como regras gerais de produção, os resumos devem ser escritos em 

parágrafo único, sem recuo, espaçamento simples de entrelinhas, fonte tamanho 12, 

com sequência de frases concisas, afirmativas, ressaltando o objetivo, método, os 

resultados e as conclusões do documento. 

 O uso dos verbos deve ser na voz ativa e na terceira pessoa do singular, 

evitando-se colocar símbolos e contrações que não sejam de uso corrente e sempre 

definir os elementos que compõem fórmulas e equações, quando estas forem 

utilizadas pela primeira vez. 

 Outro elemento essencial num resumo são as palavras-chave. Estas devem 

figurar logo abaixo do resumo, precedidas da expressão Palavras-Chave, seguida de 

dois pontos e na sequência são inseridas separadas por ponto final e finalizadas, 

também, por ponto final. 

 No APÊNDICE M, apresentamos um modelo de Resumo e Artigo. 

 

7 DICAS PARA A ESCRITA CIENTÍFICA 

 

 Com a intenção didática de auxiliar a produção do texto científico elencamos, 

abaixo, algumas dicas para a escrita científica. Mas, não podemos deixar de chamar 

a atenção para o fato de que a escrita sobre qualquer coisa exige o domínio do 

conhecimento acerca do assunto. Portanto, as leituras e os estudos são 

imprescindíveis para expressar um saber.  

 Para a escrita do texto científico são muitas as recomendações e diversos os 

autores que abordam essa questão. Além da indicação que já fizemos da obra de 

Santos (2000), sugerimos leituras de Carraher (2002), Triviños (1987), dentre outros. 

 Algumas considerações: 

a) Ao iniciar a escrita mantenha um dicionário e uma gramática por perto e 

consulte-os sempre que surgir uma dúvida; 

b) Escreva frases curtas e simples. Prefira o ponto final ao uso de vírgulas; 
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c) Use apenas adjetivos e advérbios extremamente necessários; 

d) Prefira frases afirmativas; 

e) Evite os regionalismos, jargões, modismos, gírias, lugar comum, abreviaturas 

sem as devidas explicações, palavras e frases longas; 

f) Cuide para construir o parágrafo com início, meio e fim, formando por completo 

uma unidade de pensamento; 

g) Um parágrafo deve estar ligado ao outro de forma lógica; 

h) Evite repetições, confira as fontes e informações, faça tantas leituras quantas 

forem necessárias para identificar se o que desejava escrever de fato foi 

escrito. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo evidenciar as formas de gestão democrática da escola 
pública de educação básica, considerando o que prevê a legislação em vigor e as 
modalidades vivenciadas em algumas escolas da região oeste do Estado do Paraná. 
A pesquisa qualitativa pautou-se pelo levantamento bibliográfico e documental e pela 
pesquisa de campo, com a aplicação de entrevistas semiestruturadas aos 
representantes de diferentes setores das comunidades escolares pesquisadas. 
Dentre os entrevistados, buscou-se ouvir os representantes que compõem o Conselho 
Escolar, os representantes discentes, docentes, direção e coordenação, 
representantes da comunidade externa, funcionários e pais que participam da 
Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF). As escolas foram selecionadas 
pelo critério de seu porte e pela ausência e presença do Conselho Escolar estruturado 
e atuante. Na pesquisa documental, buscou-se o conhecimento dos conteúdos 
tratados nas reuniões do Conselho Escolar, dos Conselhos de Classe, das reuniões 
da APMF, por meio da análise das Atas das referidas instâncias, além da legislação 
educacional, Projeto Político Pedagógico das Escolas, Regimento Escolar, entre 
outros. Como resultado esta pesquisa constatou que o previsto nas legislações 
educacionais para a ocorrência da gestão democrática da escola pública, embora um 
anseio comum entre os membros da comunidade escolar, carece de discernimento 
dos seus princípios e de consciência política participativa dos seus membros, que 
depositam na escolha do gestor escolar o sentido pleno da gestão democrática.  
 

 

PALAVRAS CHAVE: Gestão Democrática. Escola Pública. Comunidade Escolar.  
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APÊNDICE F – Modelo de Resumo em Língua Estrangeira 
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ABSTRACT 

 

One of the characteristics of the semi-structured interview is the use of a guide 
elaborated previously. Our objective in this research was to analyse guides made by 
young researchers, as well as to evaluate the intend objectives to the research. To do 
that we used categories of analysis based in care with language, form and sequence 
of the question in the guide. The results indicated that most of the participantes had 
objectives that could not be reached by the interview. It is also verified difficulties in the 
language, unappropriate use of jargon, multiple-goals questions, unappropriate 
sequence of questions in the guides. It is possible to conclude that the used categories 
can be generalized and used for outer researchers that make use the semi-structured 
interview. 
 

KEYWORDS: Semi-structured interview. Difficulties in the Language. 
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APÊNDICE G – Modelo de Lista de Ilustrações 
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90 

 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO ........................................................................................ 

 

05 

 

1 FORMA GRÁFICA DO TEXTO ................................................................. 07 

1.1 Papel e Fonte.......................................................................................... 07 

1.2 Margens................................................................................................... 08 

1.3 Parágrafos e Espacejamentos.............................................................. 08 

1.4 Numeração das Páginas........................................................................ 09 

1.4 Notas de Rodapé................................................................................... 09 

1.5 Indicativos de Seção............................................................................. 09 

1.6 Títulos sem Indicativo Numérico.......................................................... 10 

1.7 Siglas, Símbolos e Abreviaturas.......................................................... 10 

1.8 Figuras, Tabelas e Quadros.................................................................. 12 

 

2 ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO...............................   .......... 13 

2.1 Parte Externa.......................................................................................... 14 

2.1.1Capa  (obrigatória)............................................................................... 14 

2.1.2 Lombada (opcional).............................................................................. 14 

2.2 Parte Interna ........................................................................................... 15 

2.2.1 Elementos pré-textuais......................................................................... 15 

2.2.1.1 folha de rosto (obrigatória) .............................................................. 15 

2.2.1.2 errata (opcional)................................................................................. 15 

2.2.1.3 folha de aprovação (obrigatória)...................................................... 16 

2.2.1.4 dedicatória (opcional)........................................................................ 16 

2.2.1.5 agradecimento (opcional)................................................................. 16 

2.2.1.6 epígrafe (opcional) ............................................................................ 17 

2.2.1.7 resumo em língua vernácula (obrigatório)...................................... 17 

2.2.1.8 resumo em língua estrangeira moderna (obrigatório)................... 17 

2.2.1.9 lista de figuras e ilustração (opcional)............................................. 18 

2.2.1.10 lista de tabelas (opcional) .............................................................. 18 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE L – Modelo de Roteiro de Entrevista 
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ENTREVISTA Nº1 

Hoje é dia_______/________/________e estou entrevistando a professora e vice diretora da Escola 

Esperança. 

Qual seu nome e sua idade? 

Qual sua função nesta escola? 

Qual seu nível de escolaridade e sua área de formação? 

Há quanto tempo você trabalha no magistério? 

E nesta escola há quanto tempo você trabalha? 

E na função atual há quanto tempo? 

Quais as atividades mais frequentes que você desenvolve nesta função? 

Como você avalia as condições de trabalho nesta escola? 

 

Sobre as modalidades de Planejamento e Gestão. 

 

Como se decide as prioridades da escola? 

A escola tem algum calendário para reuniões,  encontro de formação,  atividades de planejamento? 

Vocês conseguem cumprir com o que é programado? 

As  pessoas da comunidade interna se comprometem? 

E da comunidade externa, há abertura para essa participação? 

Quem participa das reuniões para planejamento? Os alunos participam? Quem participa? 

Há espaços na escola para serem ouvidas as reivindicações, sugestões e críticas da comunidade 

interna e externa? 

Como vocês discutem as propostas e ideias quando elas aparecem? 

E quando surgem impasses decorrentes dos interesses diferentes, como vocês resolvem? Alguém  

tem a palavra final? 

O que é para você uma escola com gestão participativa? 

 

Sobre o Projeto Político Pedagógico. 

 

A Escola desenvolveu um Projeto Político Pedagógico próprio? 

Pode nos contar como foi o processo de elaboração? Você já era vice diretora? Em que ano foi? 

Depois da elaboração ele já sofreu alguma modificação ou atualização?  

O projeto político pedagógico é utilizado no dia-a-dia da escola? Pode me dar um exemplo concreto ? 

Existe cópia disponível para consulta, onde pode ser encontrado? 

 

Formação continuada dos professores. 

 

A escola possui algum plano diretor em relação à formação continuada dos professores? Como 

funciona?  

Há participação maciça dos professores? 



93 

 

 

Quantos professores trabalham no período vespertino nesta escola? 

E desses professores, quantos participam da capacitação? 

 

Sobre autonomia da escola. 

Para você o que é autonomia da escola? 

Dá para afirmar que as escolas possuem autonomia? 

Em termos de gestão financeira, a escola pode decidir onde e como gastar o dinheiro do repasse de 

verbas? 

Vocês cobram algum tipo de  taxa dos alunos para poder cobrir custos? 

E no campo pedagógico, em relação aos currículos e conteúdos da escola, quem defini? 

E a escolha dos professores, são vocês que definem? 

E com pessoal técnico administrativo, como é? 

E para os cargos de diretor e auxiliar de direção como é o processo de definição? 

 

Relação orgânica, escola e comunidade interna e externa. 

 

Existe um conselho escolar formado nesta escola? 

Você sabe qual é o papel que o conselho escolar tem na escola? 

O conselho desta escola é atuante no seu entendimento? 

Tem sido possível efetivar as decisões do conselho? 

Você poderia me dar um exemplo disso? 

Você participa do conselho? 

Na sua opinião o que significa para escola ter um conselho escolar? 

Além do conselho escolar existe algum outro canal de ligação da escola com a comunidade externa? 

 

Você gostaria de abordar mais algum assunto? 
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APÊNDICE M - Modelo de Projeto de Pesquisa Bibliográfica e Documental. 
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PROJETO DE PESQUISA  

 

1 ASSUNTO: Administração 

 

2 TEMA:  Administração Escolar e seu enfoque na LDBEN 9394/96. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

A administração escolar centra seus fundamentos nas Teorias Clássicas da 

Administração, surgidas no século XX, como princípios organizacionais da empresa 

capitalista. (CUNHA, 1999). 

Este fato decorre, não porque haja similaridade entre a escola e a organização 

empresarial, mas pela generalização das teorias administrativas que estabelecem 

uma rígida relação entra a estrutura econômica da sociedade capitalista e sua 

superestrutura jurídica, política e cultural. 

Em outras palavras, podemos afirmar que a sociedade capitalista se organiza 

e se desenvolve obedecendo aos parâmetros impostos pela estrutura econômica em 

detrimento das demais esferas que compõe a organização social. 

Assim o surgimento das Teorias Gerais da Administração ao longo do século 

passado, acabou por submeter as diversas instituições e organizações sociais sob a 

mesma égide administrativa, desconsiderando suas particularidades e 

especificidades. 

No Brasil, a história da educação revela as tendências gerais do capitalismo e 

seus tentáculos sobre o espaço escolar ao resgatar as diferentes concepções teóricas 

de organização escolar vivenciado pela escola brasileira. 

Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN 

9394/96, de 20 de dezembro de 1996, a administração escolar é preconizada nos 

moldes de uma “Gestão Participativa”, exigindo para sua efetivação a reorganização 

do espaço democrático no interior da escola. 

Deste modo, pensar o espaço escolar como espaço das discussões de ideias, 

da participação e do diálogo requer do gestor capacidades e habilidades que 

ultrapassam os modelos pelos quais se administrou a escola ao longo dos tempos, ou 

seja, habilidades e conhecimentos relativos aos aspectos técnico e administrativo, 
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para incorporá-lo nos espaços da administração de conflitos, do diálogo, da liderança 

política e do conhecimento acadêmico. 

 

4 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A partir do exposto acima, este projeto propõe investigar: Como se constitui o 

campo da gestão participativa, preconizada pela LDBEN 9394/96, a partir dos 

pressupostos teóricos da pedagogia histórico-crítica da educação? 

 

5 OBJETIVO GERAL 

 

a) Compreender como se constitui a base de sustentação de uma Gestão 

Participativa, preconizada pela LDBEN 9394/96, a partir dos pressupostos 

teóricos da pedagogia histórico-crítica da educação e suas implicações na 

formação do novo gestor escolar. 

 

6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Resgatar os elementos originários das Teorias Clássicas da Administração; 

 

b) Identificar as principais tendências da administração escolar brasileira, 

situando suas características e o papel desempenhado pelos sujeitos educativos 

em seu contexto técnico, administrativo, político e pedagógico; 

 

b) Descrever os fundamentos de sustentação de uma proposta de gestão 

participativa e os novos papéis político e pedagógico de seus agentes.  

 

c) Identificar as necessidades de formação do novo gestor escolar. 

 

7 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 No início do século XX surgiram muitos estudos sobre a administração, 

objetivando a racionalidade da indústria, os quais contribuíram para a formação das 

denominadas Teorias da Administração Científica. 
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7.1 Os Modelos Clássicos de Administração 

 

Conforme descreve Chiavenato (1989), um desses estudos foi realizado por 

Taylor com intuito de aumentar a produtividade por meio da eficiência.  

A proposta deste teórico pautava-se em métodos e sistemas de racionalidade 

do trabalho a partir de três princípios: disciplina e interferência do conhecimento do 

trabalhador a partir da gerência, seleção e treinamento.  

O objetivo era o de buscar trabalhadores habilidosos para atender as 

necessidades do trabalho, em que planejar e controlar o trabalho fossem feitos, pela 

gerência.  

Outro teórico apresentado por Chiavenato (1989), é Fayol, que propôs a 

racionalidade da estrutura administrativa na perspectiva de gerenciar o processo de 

trabalho a partir de unidades de comando, da especialização e da divisão do trabalho. 

Ford, por sua vez, implantou os princípios das linhas de montagens para 

redução de tempo, parcelando as operações e intensificando o trabalho, que acabou 

por desqualificar o trabalhador, tornando-o um mero operador de etapas e 

desconhecendo o processo produtivo como um todo. (CHIAVENATO, 1989).  

 A fragilidade demonstrada por essas tendências, no entanto, abriu espaços 

para o surgimento da Teoria da Burocracia, no início dos anos 40, do século XX, sendo 

seu precursor o sociólogo alemão Marx Weber que, entre vários aspectos, 

desenvolveu um modelo de organização que fosse aplicado não somente na fábrica, 

mas em todos os modos de organização humana, como afirma Chiavenato (1989). 

No entanto, ressalta o autor que a burocracia, na perspectiva de organização 

humana, é um sistema que advém da antiguidade, quando a humanidade elaborou 

suas primeiras normas de relações, especialmente a partir das mudanças religiosas.  

Segundo Weber, citado por Motta e Pereira (1991), a burocracia apresenta 

algumas características, tais como: 

a) Constitui-se por normas e regulamentos estabelecidos: Constituições, 

legislações e estatutos, na perspectiva de uma estrutura social organizada; 

b) Institui regras, decisões e ações formuladas e registradas por escrito, 

formalizando comprovação e documentação; 

c) Promove divisão do trabalho para atender a racionalidade, com o objetivo de 

eficácia da organização. Cada membro da organização possui cargo, função, 
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tarefas e área de atuação específica. Precisam saber seus limites, seus direitos 

e poder; 

d) As atividades são distribuídas de acordo com os cargos e funções e não de 

pessoas, estas são vistas a partir de seus cargos e funções, de forma impessoal; 

e) Cria a hierarquia da autoridade fixando chefias nos diversos setores; 

f) Institui rotinas e procedimentos enquanto exigências para maior produtividade. 

As atividades dos cargos são explicitadas e desempenhadas, de acordo com os 

padrões claramente definidos; 

g) A ocupação dos cargos está baseada no mérito e na competência técnica; 

h) Exige-se o conhecimento especializado para que o exercício das funções 

criadas, pelo processo de divisão do trabalho, seja eficiente. 

 

 Desse modo, a racionalidade funcional acontece pela elaboração de regras que 

servem para dirigir, de cima para baixo, todo o comportamento objetivando a 

eficiência, o que, segundo Motta e Pereira (1991, p. 9), torna a burocracia “um sistema 

de dominação ou de poder autoritário, hierárquico, que reivindica para si o monopólio 

da racionalidade e do conhecimento administrativo”. 

 Na estrutura social, essa forma de organização apresenta-se de duas maneiras: 

como um sistema social, o qual elabora a organização da sociedade e como grupo 

social, que acaba por assumir o controle da sociedade. 

 Como parte da organização social, a escola também apresenta essas 

características, pois quando a olhamos por dentro, percebemos formas de dominação 

em sua organização.  

 Uma delas, que é tradicional, se constitui na manutenção de elementos da fase 

pré-industrial a qual se apresenta na legitimidade da tradição, na perspectiva de 

subordinação aos mais velhos e costume representado pela autoridade, através do 

quadro administrativo. 

 Outra forma de dominação que se evidencia é a existência de regimento interno 

da escola discriminando as atribuições e obrigações de todos os funcionários, 

expectativas de progressão funcional e ainda há os mecanismos disciplinares e de 

controle. Também são apontadas as normas de funcionamento, bem como suas 

relações de hierarquia. 

 Existem ainda os concursos e a necessidade de qualificação para o exercício de 

determinadas funções. 



99 

 

 

 Nestas condições, a escola pode ser vista como uma empresa, na perspectiva 

de que a primeira objetiva alguns fins e a continuidade de suas ações impondo aos 

alunos formas de comportamento e disseminando alguns tipos de conhecimento. Na 

verdade, o que diferencia a escola de uma empresa é que os alunos ao mesmo tempo 

são membros e objetos de sua existência. 

 A organização escolar nesta perspectiva, traz consigo a visão burocrática e 

tecnicista de educação. As características primordiais, desta organização têm os 

seguintes aspectos: 

 

a) Enfatiza a divisão técnica do trabalho escolar, na perspectiva de aumento de 

produtividade, que cf. Adam Smith em sua Riqueza das Nações de 1983 p. 42, 

aponta que decorre da divisão do trabalho e que as tarefas, são mais importantes 

que as pessoas; 

b)  Relação de subordinação na figura centralizadora do diretor; 

c)  Administração regida por normas e regras rígidas e burocráticas; 

d) Decisões de cima para baixo.  

 

 Nesta perspectiva a gestão escolar se coloca numa suposta neutralidade diante 

da sociedade, se considera técnica, tendo por objetivo a eficácia dos serviços na 

escola e racionalidade do trabalho. Enfatiza a própria estrutura organizacional no que 

se refere ao seu organograma de cargos, funções, hierarquia, normas e regulamentos.  

 

7.2 A Gestão Participativa. 

 

Fatores como a crise do petróleo em 1974 e a desindexação do dólar como 

padrão monetário internacional em 1971 são alguns dos indicadores que colocou o 

sistema capitalista em crise e tornou bastante instável o sistema econômico 

internacional ao longo das décadas de 70 e 80 do século passado. 

No Brasil, embora o Regime Militar procurasse maquiar as informações, o 

aumento crescente do desemprego e da inflação fez com que fossem surgindo focos 

de resistências sociais e de lutas contra o regime imposto, então um representante 

fiel dos interesses capitalistas, especialmente norte americano. 

No período de 1975 a 1985 ocorreu o agravamento da crise econômica e 

política brasileira numa clara demonstração de que os rumos seguidos até então 
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estavam equivocados e eram ineficientes para atender às necessidades mais básicas 

e prementes da sociedade brasileira. 

Com o apoio da Ordem dos Advogados Brasileiros – OAB, da Igreja Católica, 

em sua ala progressista, e da Associação Brasileira de Imprensa – ABI, a classe 

operária brasileira organizou duas frentes de representatividade da classe 

trabalhadora, criando a Central Única dos Trabalhadores, CUT e o Congresso da 

Classe Trabalhadora, CONCLAT. (CUNHA, 1999). 

As eleições diretas para governadores em 1982 oportunizaram que as 

propostas das camadas populares fossem assumidas por políticos oposicionistas, 

tornando-se vitoriosas nos pleitos e demonstrando, como aponta Rodrigues (2003, p. 

34), importância de políticas que atendessem às necessidades básicas da população. 

 
[...] as políticas sociais, em quase todos os estados federados, tomaram forma 
nova, pois os novos governantes compreenderam a necessidade de se 
reverter as prioridades de modernização da economia para uma política de 
atendimento às necessidades básicas da população. 

 
Este fato permitiu que algumas mudanças no campo da educação começassem 

a tomar corpo, especialmente no que se refere à democratização do espaço escolar 

e as reivindicações pela melhoria da qualidade de ensino da escola pública. 

As manifestações dos trabalhadores das indústrias, a partir de 1979, abriu 

espaço para que as classes dos trabalhadores da educação também passassem a 

manifestar seu descontentamento em relação aos rumos da política educacional 

brasileira e assim passaram à mobilização da sociedade em favor de uma escola 

pública, gratuita e universal, com qualidade e equidade e por melhores condições de 

trabalho para os professores. (RODRIGUES, 2003). 

Juntamente com as reivindicações salariais os professores exigiam mudanças 

no direcionamento político das instituições escolares, buscando práticas que 

possibilitassem a participação interna dos envolvidos no processo educacional. 

As reivindicações dos professores foram expostas em bases pedagógicas, 

institucionais, profissionais e administrativas. 

No âmbito pedagógico, o compromisso é com a dignidade da escola pública, 

por meio de uma educação de qualidade, gratuita e universal. 

No âmbito institucional as lutas são pela estruturação de um Sistema Nacional 

de Educação e pelo estabelecimento de espaços de discussões educacionais. 
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Em termos profissionais o que se buscou foi a valorização do pessoal do 

magistério, tanto em termos de melhoria das condições de trabalho e salário, quanto 

nas de ordem política, através da garantia de direitos de participação nas entidades 

representativas de classe e participação nas decisões e execução de projetos e ações 

definidas pelas políticas públicas educacionais dos governos federal, estaduais e 

municipais. 

Em termos administrativos, a prioridade deu-se na descentralização do poder, 

que após tantos anos de regime autoritário, fez com que a escola estivesse penetrada 

pelo germe do autoritarismo e a crise da ilegitimidade do poder era visível. 

Neste sentido, propôs-se a descentralização administrativa e pedagógica da 

escola através de uma gestão participativa da comunidade pautando-se, num primeiro 

momento, na possibilidade de eleições para diretores escolares.  

Entretanto, conforme nos aponta Prais (1996, p. 13), a simples eleição para 

diretores das escolas públicas, como sinônimo de democratização do espaço e do 

processo escolar se mostrou insuficiente e reduzida, não garantindo por si só a 

implantação e efetivação de práticas democráticas no interior da escola. 

 

Se tão somente a eleição de diretores foi considerada como única garantia 
de democratização escolar, então ter-se-ia de fato um desconhecimento da 
proposta de administração colegiada, dado que esta última, ao requerer a 
participação de todos os membros da comunidade escolar, rompe 
definitivamente com a rotina alienada do mando pessoal, ao mesmo tempo 
em que mediatiza e efetiva decisões estruturadoras da coletividade escolar. 
Numa visão reduzida da problemática educacional, a insistência na proposta 
de eleição de diretores pode estar mostrando uma intenção de 
descaracterizar a proposta da administração colegiada, em seu estado de 
nascimento. 

 

A garantia da prática educativa democrática exige, além da escolha direta dos 

dirigentes escolares, a configuração de ações representativas da coletividade escolar, 

de modo que possa resgatar o que se concebe enquanto papel social da escola, qual 

seja, através do ensino, preparar o aluno para sua plena inserção social. 

Em outras palavras, a escola deve centrar sua atuação no âmbito social e 

político da formação humana preocupando-se não só com a transmissão do saber, 

historicamente acumulado, mas também com produção de um novo saber, de tal 

modo a preparar o indivíduo para sua plena inserção social. 

É, pois, necessário que a proposta de democratização da escola não seja vista 

apenas na ótica administrativa/burocrática, mas também na área pedagógica, no 
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sentido da melhoria das condições de entrada e permanência do aluno na escola, na 

efetivação de práticas de ensino que desenvolvam a autonomia dos alunos, que 

promova a participação nas instâncias de decisões da comunidade educativa como 

um todo, como defende Leal da Hora (1994, p. 49): 

 

A gestão democrática em educação está intimamente articulada ao 
compromisso sócio-político e com os interesses reais e coletivos, da classe, 
dos trabalhadores, extrapolando as batalhas internas da educação 
institucionalizada [...]. A possibilidade de uma ação administrativa na 
perspectiva de construção coletiva exige a participação de toda a comunidade 
escolar nas decisões do processo educativo, o que resultará na 
democratização das relações que se desenvolvem na escola, contribuindo 
para o aperfeiçoamento administrativo e pedagógico. 

 
A mesma autora acrescenta ainda que nessa proposta de há a exigência de 

que o administrador escolar seja o educador e que ele tenha a compreensão da 

dimensão política que envolve a ação administrativa, fundamentada numa gestão 

participativa. 

Este modo de ação administrativa pauta-se na perspectiva da construção 

coletiva de toda a comunidade escolar no processo de decisões que envolvem o 

processo educativo e não somente no âmbito das eleições para escolha de dirigentes. 

 A partir deste enfoque, a escola enquanto instituição social, tem a possibilidade 

de construir a democracia como forma política de convivência humana ao mesmo 

tempo que, cumprindo com a legislação que a rege, usar sua criatividade para colocar 

os benefícios que uma administração democrática oferece à serviço das melhorias 

pedagógicas, necessárias para a construção de um novo perfil social. 

 Neste sentido, alguns elementos aparecem como fundamentais para a 

efetivação da proposta administrativa participativa, os quais são: a prática do 

Planejamento Participativo, a autonomia da escola, a constituição do Conselho 

Escolar e a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico e do Regimento 

Escolar. 

 

7.3 Princípios Norteadores da Gestão Participativa 

 

 O exercício da participação nas decisões dos rumos da escola está diretamente 

ligado ao princípio da autonomia escolar, princípio este defendido pela pedagogia 

histórico crítica e que possibilita aos sujeitos do processo educativo, professores, pais, 

alunos e demais membros da comunidade, conhecendo com profundidade a realidade 
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em que a escola está inserida, decidir pelos rumos do seu agir, de forma organizada 

e planejada. 

 Neste sentido, a participação dos sujeitos do processo educativo ocorrerá tanto 

no nível interno da escola, quando esta se constitui no espaço da formação e da 

aprendizagem coletiva, quanto no nível externo. 

 No âmbito externo, a participação dos sujeitos do processo educativo ocorre 

quando a escola se torna um lugar aberto, capaz de interagir com o meio social mais 

amplo e contribuir, através da produção de novos conhecimentos, com sua melhoria 

e transformação. 

 O princípio da autonomia, em que se pauta a ação participativa, ao possibilitar 

o diálogo, a tomada de decisão coletiva e ao abrir espaços para o questionamento 

das necessidades reais da comunidade, consolida a ação democrática ao (co) 

responsabilizar cada sujeito pelo cumprimento dos objetivos coletivamente definidos. 

 

Por isso mesmo, a autonomia precisa ser gerida, implicando co-
responsabilidade consciente, partilhada e solidária de todos os membros da 
equipe escolar, de modo que alcancem, eficazmente, os resultados de sua 
atividade, isto é, a formação cultural e cientifica dos alunos e o 
desenvolvimento neles de potencialidades cognitivas e operativas (LIBÂNEO, 
2003, p. 334) 

 
A participação na administração e organização da escola tem no princípio da 

formação do Colegiado Escolar sua institucionalização e possibilidade de efetivação. 

Suas atribuições, normalmente são definidas por legislação específicas dos órgãos 

competentes e se compõe por indivíduos representativos dos diversos segmentos da 

escola e da comunidade onde a escola se insere.  

Assim, em sua composição deve haver representante dos professores, pais, 

alunos, funcionários, pessoal técnico-administrativos, coordenações, APM, membros 

da comunidade social, sendo presidido pelo diretor da escola. 

O diretor é que coordena as atividades da escola e seu papel vem sendo 

definido por diversos autores como Lück (1989), Rodrigues (2003), entre outros, 

enquanto aquele que deve exercer seu papel de líder da comunidade educativa, 

apoiando, organizando e avaliando programas que visem o aperfeiçoamento de cada 

membro da comunidade escolar, zelando pela produção e manutenção de um clima 

favorável ao desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional de todos.2 

                                                         
2 Ver mais sobre este aspecto em: COSTA, Vera Lúcia Cabral; MAIA, Eny Marisa: MANDEL, Lúcia Mara. 

(org.). Gestão Educacional e descentralização: novos padrões. São Paulo Cortez: Fundação do Desenvolvimento 
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A função do Colegiado Escolar, na visão da gestão democrática, segundo 

Rodrigues (2003, p. 74 ), “não é o de estar a serviços de situações emergenciais tão 

somente ou servindo apenas para dar seu aval à decisões mais polêmicas ou 

conflituosas mas, o de  estar permanentemente  constituído e atuante” o que 

garantiria, pela sua prática, a formação democrática de seus membros e a vivência 

cidadã dos seus sujeitos, fato que permite a ruptura com a cultura autoritária e 

possibilita a formação de uma consciência cívica e do espírito democrático entre 

aqueles que participam da escola, direta ou indiretamente. 

Ainda, a educação, enquanto uma ação intencional exige a realização do 

planejamento e o estabelecimento de metas para o desenvolvimento de suas ações. 

Assim, o planejamento da educação constitui-se na espinha dorsal da administração 

participativa da escola, pois prevê as possibilidades e os recursos necessários para a 

concretização das ações, visando cumprir metas e objetivos propostos. 

A construção do Projeto Político Pedagógico da escola e de seu Regimento 

Interno, de forma participativa, dialogada e calcada nas condições reais de existência 

da escola e de seus membros, possibilita o desenvolvimento de ações efetivas na 

solução de problemas e na melhoria dos resultados, do processo educativo. 

Além disso, há que se prever que o espaço democrático é o espaço onde o 

sentido de justiça, enquanto equidade social esteja sempre presente e voltada para o 

contínuo aperfeiçoamento das relações humanas e o desenvolvimento pessoal e 

profissional de seus integrantes. 

Uma escola democrática deve centrar sua ação e preocupação com o 

desenvolvimento de seus sujeitos, bem como promover uma constante qualificação 

pessoal e profissional de seu corpo técnico-administrativo e pedagógico nos aspectos 

técnico, humano e político. 

Sobre isso, aborda Libâneo (2003, p.337) ao afirmar que " a escola é um espaço 

educativo, lugar de aprendizagem em que todos aprendem a participar dos processos 

decisórios, mas constitui também o local em que os profissionais desenvolvem seu 

profissionalismo".  

Estes são, portanto, os alicerces de uma concepção democrática da gestão 

escolar, a partir dos pressupostos teóricos da pedagogia histórico-crítica da educação 

                                                         

Administrativo, 1997. E também em: FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia Ângela da S. (orgs). 

Gestão da Educação: impasses, perspectivas e compromissos. São Paulo: Cortez, 2000. 
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e que permeou a proposta lançada na década de 80, do século XX, pelo movimento 

em prol da democratização da escola pública e que aparece. 

A partir destes pressupostos, buscar-se-á traçar um delineamento das 

necessidades de formação do novo gestor escolar, principalmente a partir do que 

apresenta Lück (1998). 

 

8 METODOLOGIA 

 

 O presente projeto de pesquisa tem como encaminhamento metodológico o 

desenvolvimento de pesquisa bibliográfica e documental para a produção de Artigo 

Científico sobre os modelos e pressupostos da Gestão Escolar Participativa.  

 A pesquisa bibliográfica, segundo Santos (2000, p. 29), envolve a utilização de 

“um conjunto de materiais escritos/gravados, mecânica ou eletronicamente, que 

contém informações já elaboradas ou publicadas por outros autores [...]”.  

 Em relação à pesquisa documental, o referido autor (2000, p. 29), a define como 

sendo a pesquisa “que se serve de fontes de informações que ainda não receberam 

organização, tratamento analítico e publicações”. 

 Como exemplo de documentos a serem utilizados nesta pesquisa, podemos 

citar os Livros Atas de Reuniões Escolares, as legislações específicas, os Projetos 

Políticos Pedagógicos das Instituições, entre outros. 

  

9 CRONOGRAMA  

 

ATIVIDADES MES MES MES MES 

Definição do assunto /tema         X    

Seleção de fontes          X    

Leituras e fichamentos           X              X   

Elaboração do Projeto          X   

Continuação da Coleta de Dados           X         X  

Elaboração do Relatório Final            X 
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10 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 

 

 O desenvolvimento da pesquisa, ora proposta, será de responsabilidade do 

proponente, o qual arcará com todos os custos que dela decorrerem. 
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URBE E CONCEITOS: DA CIDADE CLÁSSICA À MAQUINA MODERNISTA 
 

DINIZ, Mariana Pizzo.3 
BORDIN, Rafael Bruch.4 

 

RESUMO 
 
 O presente artigo tem por objetivo apresentar um panorama histórico sobre as cidades e seus 
conceitos. O percurso de discussão parte das cidades clássicas, a urbe grega e romana, até a cidade 
da máquina modernista. Desta forma, é intuito deste trabalho investigar quais foram as características 
e composições urbanas que regeram a organização do espaço das cidades no recorte temporal 
supracitado. Primeiramente, na fundamentação teórica, apresenta-se a definição de cidade e sua 
transformação conceitual conforme o processo evolutivo das civilizações, partindo de um aglomerado 
informal para uma constituição formal, com traçados definidos e normativos. Em uma segunda etapa, 
discute-se a partir de um breve panorama histórico quais conceitos essenciais do urbanismo foram 
agregados a partir da experiência de algumas civilizações. O método utilizado para a realização da 
pesquisa foi a revisão de literatura, e os resultados obtidos a partir da análise e discussão dos dados 
delinearam a intrínseca relação existente da cidade com a organização social, a geografia do território 
e as instituições de relevância em cada período, sendo a urbe um reflexo físico destas condicionantes.    
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Urbanismo. História das Cidades. Morfologia. Conceitos.  

 

 
INTRODUÇÃO 

  

O presente artigo possui com base teórico conceitual a área do urbanismo e 

planejamento urbano. Neste sentido, como objetivo geral, busca-se apresentar um 

panorama histórico sobre as cidades e seus conceitos, e parte da seguinte da seguinte 

questão de pesquisa: quais as características e composições urbanas que regeram a 

organização do espaço das cidades no recorte temporal que se inicia nas cidades 

clássicas até a cidade moderna?  

Neste contexto, são entrelaçados os saberes entre o urbanismo e planejamento 

das cidades, compondo uma explanação sobre as mudanças e evoluções da cidade, 

retomando as origens históricas das primeiras aglomerações urbanas e, de maneira 

breve, elucidando suas principais características formais. 

Considera-se portanto, que o estudo da Arquitetura e da constituição dos 

espaços urbanos não deve perder de vista que estes são construções históricas, 

dotadas de formas e modelos criados por seus habitantes e, como elemento vivo, 

sofrem as influências dos contextos históricos, sociais, econômicos e culturais, como 

                                                         
3 Arquiteta e Urbanista graduada pelo Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz, Cascavel, Paraná. 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - PPU UEM. E-mail: xxxxxxxxxxxxxx.  
4Graduando do curso de História da Universidade Paranaense – UNIPAR, Campus Francisco Beltrão. Graduando 

do curso de Medicina Veterinária pela Universidade Federa Fronteira Sul- UFFS, Campus Realeza. E-mail: 
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define Carlos (2007), a Arquitetura pode ser conceituada como a “arte ou ciência de 

projetar espaços organizados por meio do agenciamento urbano e da edificação, para 

abrigar os diferentes tipos de atividades humanas” (DIAS, 2005, p.3). 

O desenvolvimento desta pesquisa, que culminou com a produção deste artigo, 

justifica-se pelas contribuições que a mesma poderá trazer para a ampliação da 

compreensão histórico morfológica das cidades. 

No campo acadêmico, social, histórico, e profissional espera-se que a presente 

investigação possa ampliar o referencial teórico sobre o assunto, além de possibilitar 

aos acadêmicos e profissionais da área o acesso a um material sistematizado sobre 

o urbanismo, ampliando a compreensão da história das cidades.   

A partir do exposto, na sequência será introduzida a fundamentação teórica 

referente a etimologia do termo “urbanismo” e as primeiras civilizações humanas, 

para, posteriormente nas análises, considerar um panorama histórico sobre as 

cidades e seus conceitos.  

 

1. URBANISMO: A ETIMOLOGIA DO TERMO E AS PRIMEIRAS CIVILIZAÇÕES  

 

O termo “urbanismo” deriva do latim urbe como afirma Lima e Cordão (2009), 

e apesar de se tratar de um neologismo criado para nomear uma disciplina que se 

apresenta como uma ciência e uma teoria da cidade engloba por extensão e conceito, 

como afirma Harouel (1990), o estudo do surgimento dos primeiros núcleos urbanos. 

 De acordo com Coulanges (1954, p.189) “[...] a cidade não aparece como 

agregado de indivíduos, mas como confederação de muitos grupos constituídos antes 

de seu nascer, e pela cidade deixados subsistirem”. Portanto, depreende-se que a 

história do urbanismo está intrinsecamente ligada à história humana, sua ocupação e 

desenvolvimento durante os séculos.  

Conforme discursa Benevolo (2015; 2013), as primeiras cidades surgiram com 

as sociedades paleolíticas e neolíticas5 e, apesar de se apresentarem com um núcleo 

urbano pouco definido, estas aglomerações urbanas fixas já propunham uma inter-

                                                         
5 Pode-se definir a pré-história como o período que antecedeu o surgimento da escrita, portanto, data-se 

aproximadamente 4000 a.C. Compreendido no espaço de tempo da pré-história, o período paleolítico (2,5 milhões 

de anos atrás) caracteriza-se pelo nomadismo, ou seja, a constante migração dos grupos humanos entre regiões em 

busca de alimentos, uma vez que suas atividades de subsistência eram a caça, a coleta e pesca. A habitação do 

homem paleolítico eram cavernas, e seus instrumentos de trabalho rudimentares, feitos de pedra e ossos. 

Posteriormente, ainda dentro da cronologia pré-histórica, o período neolítico, iniciado no décimo milênio a.C., já 

pressupõe certa evolução, propondo o surgimento da agricultura e do pastoreio (BENEVOLO, 2015).  
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relação entre os grupos sociais através da subsistência por meio da agricultura e do 

pastoreio (RODRIGUES, 2003).  

Perpassando séculos de história e evolução, dentre os quais citamos 

importantes civilizações, como a Etrusca entre os séculos VI e VII, a Mesopotâmica e 

a Sumeriana6, no segundo milênio a.C., já propunha-se certa organização urbana, 

como aponta Benevolo (2015, p. 27), pois “o terreno da cidade já era dividido em 

propriedades individuais entre os cidadãos, ao passo que o campo era administrado 

em comum por conta das divindades”. Na civilização egípcia, de acordo com Mann 

(2006), percebe-se a figura religiosa e sagrada realçadas na construção das cidades 

em pedras, imutáveis e eternas. Por conseguinte, o surgimento dos agrupamentos 

urbanos no extremo oriente - Índia, China, Indochina e ilhas próximas -, mais tardios, 

foram constituídos a partir dos grandes rios, canalizados e utilizados na agricultura 

(COELHO, 2011). 

 Percebe-se assim, como afirma Benevolo (2015), Cardoso (1990) e Ferreira 

(1993), que um importante elemento comum que possibilitou o surgimento destes 

centros urbanos foram os rios, canalizados e manipulados para a agricultura, atividade 

que proporcionou a subsistência e fixação destes agrupamentos.  

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente artigo foi realizado por meio da pesquisa bibliográfica e da coleta de 

dados levada à cabo pelos pesquisadores, que utilizaram livros e artigos científicos. 

De acordo com Treviños (1987) o alicerce que sustenta qualquer pesquisa científica 

pode ser compreendido como revisão bibliográfica. Primeiramente é preciso conhecer 

o que já foi elaborado por outros pesquisadores para então proporcionar o avanço em 

algum campo do conhecimento.  

Lüdke e André (1986) assinalam que as fontes fundamentais para a elaboração 

da revisão bibliográfica a serem consultadas são artigos em periódicos científicos, 

teses, livros, resumos em congresso, dissertações e estudos de caso. 

Com relação às ferramentas de pesquisa complementares, além da revisão 

bibliográfica já citada, acresceu-se a pesquisa documental segundo Santos (2000). 

 

                                                         
6 Um dos maiores legados da civilização Sumeriana foi o desenvolvimento da escrita cuneiforme, possibilitando 

o desenvolvimento comunicação e uma escrita complexa e racional (LION; MICHEL, 2011).  
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3. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Na antiguidade, segundo Funari (2002) duas grandes civilizações tiveram papel 

de destaque: a grega e a romana. Neste primeiro caso, a Grécia, postulada como o 

berço da civilização ocidental, é base para estudos filosóficos7, históricos, 

sociológicos, mas também urbanos, pois como afirma Harouel (1990) dois importantes 

conceitos surgem a partir da cidade livre grega: o de pólis8 e de espaço urbano, sendo 

este último, de acordo com Benevolo (2015), expresso por uma nova ordem de 

convivência civil, no qual a cidade é compreendida como um organismo único inserido 

em um uma ambiente natural, e, mutável, até a sua estabilidade.  

Dentre os princípios que compõem este espaço urbano, destacam-se o rigor 

do traçado geométrico, as ruas estreitas e sinuosas, aquedutos subterrâneos, a ágora 

– praça de discussão política (REALE; ANTISERI, 1990) -, os templos da Acrópole, 

cidade alta, e as muralhas, da cidade baixa. Assim, a importância da organização 

urbana na Grécia Antiga para a compreensão da evolução das cidades é imensurável, 

pois as regras do urbanismo grego serviram como base para as civilizações seguintes 

(BENEVOLO, 2015).  

Em sequência, tem-se o urbanismo romano, cuja principal característica é a 

disposição urbana geométrica através de dois eixos ortogonais: o cardus e 

decumanus9. Segundo Harouel (1990), Morris (1979) e Benevolo (2015), o desenho 

urbano das cidades romanas é caracterizado pelo seu sistemático traçado ortogonal, 

uma característica urbana aprimorada e reproduzida da cultura grega. Dentre os 

principais elementos urbanos da Roma antiga, considerando as atividades políticas, 

econômicas e sociais dos cidadãos romanos, destacamos o fórum, as habitações – 

domus e insulae10 –, as muralhas, equipamentos públicos, entre outros.   

                                                         
7 Como afirma Chauí (1998, p.20-21), “a filosofia, entendida como aspiração ao conhecimento racional, lógico e 

sistemático da realidade natural e humana [...], é um fato tipicamente grego. [...] Por causa da colonização europeia 

das Américas, nós também fazemos parte [...] do ocidente europeu, e assim também somos herdeiros do legado 

que a filosofia grega deixou para o pensamento ocidental europeu”.  
8 A pólis grega, cidade-estado independente como afirma Chauí (1998), define-se por uma comunidade de 

cidadãos, uma associação com caráter moral, político e religioso.  
9 “A delimitação do perímetro da cidade e o seu traçado obedeciam a um ritual religioso, a uma ordem sagrada. 

[...]. A cidade orienta-se de este a oeste – no sentido do nascer ao pôr do sol -, interligando-se a uma ordem cósmica 

e universal. Os dois eixos principais – o Decumanus maximus, O/E; e o Cardus, N/S – encontram-se no centro, 

lugar geométrico da área construída. O traçado de dois eixos fundamentais é um gesto “quase cósmico” de 

ocupação do território e que perdurará no modo de desenhar cidades em épocas posteriores. (LAMAS, 1993, p. 

144)  
10 A domus era a casa rústica romana adaptada às condições urbanas. Como aponta Grimal (1993, p.224) tratava-

se da moradia de pessoas mais abastadas, com cômodos amplos e arejados, conectados à um amplo pátio central. 
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É importante salientar, conforme apontado por Harouel (1990), que tanto o 

urbanismo grego quanto o romano não representam uma ruptura, mas sim a 

continuidade. A estrutura urbana grega, suas preocupações estéticas compreendem 

noções e princípios que originaram o urbanismo romano e de todo o mundo ocidental.  

A evolução urbana segue da cidade antiga para a cidade clássica, e durante o 

período da Idade Média11, na Europa, promove-se um grande crescimento urbano, no 

qual se formam grandes aglomerações que nos séculos seguintes fomentaram a 

gênese de importantes cidades modernas. De acordo com Block (1982), Geddes 

(1994) e Le Goff (1992), apesar das invasões bárbaras, a principal instituição do 

período, a Igreja resguarda a vida urbana, sufocada no interior dos feudos. Com o fim 

das invasões, viabilizou-se o crescimento demográfico, a retomada da atividade 

comercial e da produção econômica, fatores fundamentais para o processo de 

reurbanização. Surgem assim, importantes cidades, com características comerciais - 

os burgos -, religiosas, além do pleno desenvolvimento das aglomerações já 

existentes. Quanto à morfologia urbana medieval Harouel (1990), Morris (1979) e 

Benevolo (2015) afirmam que, apesar de haver ocorrido em um primeiro momento um 

rompimento com o quadriculado romano, gerando traçados irregulares e espontâneos, 

a partir da metade do século XII, observa-se uma retomada da organização urbana 

medieval com a expansão demográfica dos aglomerados populacionais.    

Por conseguinte, como afirmam Glancey (2001), Lacaze (1993) e Pereira 

(2010), com o Renascimento, além da retomada dos conceitos clássicos da 

antiguidade da arquitetura e nas artes, cria-se um ambiente propício para a gênese 

do urbanismo classicista e sua definitiva ruptura com o estilo medieval de projetar as 

cidades. Para Harouel (1990), a Itália do século XV é o berço deste vasto 

renascimento cultural, e em se tratando do urbanismo especificamente, revela 

importantes teóricos como Alberti12 e Filarete13.  

                                                         

Em contrapartida, a insulae traduz-se para a nossa concepção moderna de apartamentos, no entanto, este tipo de 

moradia destinava-se às pessoas de baixa renda, que arrendavam os espaços e os ocupavam em grande número. 

(MARCHI, 1995, p.11).  
11 Período da história entre os séculos V e XV. Recebe este nome, pois se trata de um intervalo entre a Antiguidade 

Clássica e o Renascimento. Costuma-se aferir a este período uma regressão nas produções artísticas, pois o 

domínio social da época permanecia nas mãos da igreja Católica. Na arquitetura, o Estilo Gótico representa o 

esplendor religioso com suas catedrais amplas e decoradas. Para mais informações, sugere-se o livro História da 

Arquitetura de Jonathan Glancey.   
12 Leon Battista Alberti nasceu em Génova, Itália, no dia 14 de Fevereiro de em 1404. Alberti foi essencialmente 

um arquiteto, porém desempenhava outras atividades, como a pintura, escultura, composição, poesia, dramaturgia, 

matemática e filosofia. (KRUGER, 2015).  
13 Antonio di Pietro Averlino nasceu na cidade de Florença, Itália, no ano de 1400. Desempenhou a profissão 

de escultor, engenheiro, arquiteto e teórico da arquitetura no período do Renascimento. (KRUGER, 2015). 
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Pautado nos conhecimentos de Vitrúvio (2006), Alberti avança em um aspecto 

inovador para o período, mas que atualmente permeia a produção do espaço urbano: 

a estética da cidade. Segundo afirma em seu tratado de urbanismo, La readificatoria, 

assim como em sua arquitetura, as aspirações estéticas de uma época devem estar 

presentes não somente nas fachadas de edifícios, mas também na paisagem urbana, 

pois como observado por Harouel (1990, p. 44-45) e Cullen (1983;2006), nos textos 

de Alberti aparecem pela primeira vez “a ideia de que a estrutura de um edifício ou de 

uma cidade pode depender de um conjunto de considerações racionais que possuem 

sua lógica própria”.  

Ressalta-se ainda na morfologia estética das cidades renascentistas segundo 

Morris (1979), a preocupação para com a retitude das ruas, fator intrinsecamente 

ligado à beleza urbana e seu desenho geométrico. Soma-se ainda, de acordo com 

Pereira (2010), a regularidade das fachadas e a presença do meio natural, 

principalmente o elemento líquido, presente na construção urbana do meio. As 

transformações que permeiam a evolução do urbanismo até o século XIX marcam, 

não só o aprimoramento da política urbana, com o surgimento de diretrizes, planos e 

direitos urbanísticos, mas também um registro das condições históricas, sociais, 

econômicas e políticas destes agrupamentos urbanos, compreendendo a sua forma 

urbana como um produto desta sociedade de uma determinada época.  

Com a Revolução Industrial do século XVIII e XIX, inúmeros fatores, como o 

progresso técnico, a criação da máquina à vapor e a descoberta da eletricidade, 

contribuíram para a explosão demográfica das cidades. Para Nuttgens (1997) e 

Hobsbawm (2009), a vida urbana transfigura-se, os quarteirões e lotes se subdividem 

para acomodar o grande número populacional. Surgem bairros de periferia que, 

apesar de afastados dos grandes centros, tornam-se locais de passeio para a 

aristocracia e a burguesia, interessadas em afastar a superocupação das áreas 

centrais por trabalhadores que fornecem a mão de obra para as nascentes indústrias 

(HAROUEL, 1990). 

Devido a estas transformações intensas e sem precedentes, como afirmam 

Choay (2015) e Munford (1998), surgem nos países europeus, planos urbanísticos 

que visavam à reforma, embelezamento e reestruturação das cidades, já saturadas 

pelo enorme índice demográfico. Dentre as principais nações que impulsionaram esta 

nova política urbana, destacam-se a Inglaterra, Espanha, Holanda, os países 

germânicos, e, principalmente a França.  
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Na história do urbanismo, segundo Bilo (2009), o planejamento urbano da 

capital francesa do século XIX, liderada por Haussmann14, é um importante modelo 

de reconstrução da paisagem urbana, impondo a imagem de uma capital moderna. 

Como descrito em sua obra Memoires15, o intuito de criar uma homogeneidade entre 

os bairros populares e aristocráticos colaborava com uma política radical de 

embelezamento da imagem urbana, propondo rasgar a velha Paris com uma vasta 

rede de avenidas, bulevares e ruas largas. (HAROUEL, 1990). De forma paralela, 

adota-se a implementação dos equipamentos públicos: sistema viário, rede de esgoto, 

feiras, entre outras infraestruturas.  

Considerando esta nova preocupação com as cidades, de acordo com Souza 

(2006, p.151), o planejamento urbano objetiva a minimização de problemas e a 

ampliação de soluções para as futuras gestões das cidades. Desta maneira, o caos 

urbano causado pela Revolução Industrial no século XVIII, marcou a gênese do 

planejamento urbano, que tentava solucionar os problemas causados pela rápida 

expansão dos centros. Iniciada na Inglaterra, conforme aponta Munford (1998), 

impeliu a população proletária para os centros urbanos, despreparados para suportar 

tamanho contingente populacional. Surgem cortiços, edificações estreitas e 

irregulares, sistemas de infraestrutura precários que, aos olhos de muitos estudiosos 

contemporâneos, tornaram as cidades espaços insalubres e desagradáveis. A partir 

da década de 1920, importantes conceitos são definidos, como o de zoneamento 

urbano, uma ferramenta do planejamento urbano que subdivide a cidade em zonas 

de acordo com índices urbanísticos e o uso e ocupação do solo.  

Em sequência, surgem novas teorias e correntes do urbanismo moderno 

principalmente a progressista, lideradas por Tony Garnier16 e Le Corbusier17, na qual 

                                                         
14 Georges-Eugène Haussmann nasceu em Paris, França, no dia 27 de março de 1809. Mundialmente conhecido 

como Barão Haussmann, foi o idealizador da reforma urbana de Paris, promovida durante o reinado de Napoleão 

III. Haussmann configurou-se como um personagem de destaque na história do urbanismo e das cidades. 
(PEREIRA, 2010).  
15 Livro de autoria do próprio Barão Haussmann, publicado em 1890, relata os principais projetos executados 

durante a reforma urbana da capital francesa. Nesta obra, encontram-se os princípios norteadores da nova política 

urbanística (HAROUEL, 1990).  
16 Tony Garnier foi um arquiteto nascido em Lião (Lyon), na França, no dia 13 de agosto de 1869. É reconhecido 

mundialmente por seu projeto intitulado “A Cidade Industrial” publicado em 1919, no qual setoriza as cidades de 

forma a conferir a esta uma sistematização semelhante à de uma máquina. É um dos principais expoentes do 

urbanismo progressista. (Choay, 2015).    
17 Charles-Edouard Jeanneret-Gris, pseudônimo de Le Corbusier, nasceu em La Chaux-de-Fonds, em 6 de 

outubro de 1887. Arquiteto, urbanista, escultor e pintor de origem suíça, é considerado o principal teórico do 

urbanismo progressista. Para Le Corbusier, a arquitetura e o urbanismo são princípios indissociáveis, na qual as 

novas técnicas construtivas só possuem uma nova visão no espaço caso estejam integradas com a cidade moderna, 

funcional e racional. (LE CORBUSIER, 2000). 
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a cidade, baseada nos pontos da Carta de Atenas (1933) 18, deve ser funcional e 

racional, veloz como as máquinas da modernidade. (CHOAY, 2015).  

Na discussão das teorias urbanas contemporâneas, segundo aponta Mongin 

(2009), há uma certa impossibilidade de reprodução de modelos urbanísticos 

universais, e isto, em consequência, gera uma relativização e diversidade para a urbes 

contemporânea. Assim, a amplitude e a diversidade das novas tendências, no âmbito 

do entendimento do urbanismo contemporâneo, desvenda-se em inúmeras temáticas 

diferentes, de acordo com Carlos, Souza e Sposito (2016), como a questão da 

mobilidade, sustentabilidade, densidade urbana, segregação sócio espacial, entre 

outros.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi proposto neste artigo a identificação de um panorama histórico referente à 

conceituação da ciência denominada Urbanismo, na qual a compreensão de seus 

conceitos junto ao processo evolutivo das cidades aconteceu paralelamente.  

Além disso, foi objeto de estudo e análise a pesquisa histórica referente ao 

surgimento das principais civilizações e suas respectivas urbes. O leitor foi informado 

e salientado a respeito de cada uma das concepções e princípios, compreendo os 

contextos de período.  

Conclui-se que as cidades são construções históricas, dotadas de formas, 

significados e modelos criados por seus habitantes. Conhecer uma cidade e o seu 

processo evolutivo não é simples, sobretudo por sua vastidão e pelas diferentes 

marcas depositadas pelas gerações antecedentes. Indiscutivelmente, a cidade em 

sua totalidade – inserção no sítio, características geográficas do território, forma e 

tecido urbano -  é um produto dos grupos sociais que a ocupam, vivenciam e 

transformam.  

Por fim, nas análises e discussões do presente artigo, foram elencadas em uma 

ordem histórica as principais civilizações e suas respectivas características urbanas, 

com o intuito de comprovar a relação cidade e sociedade, cujo resultado é a 

composição do território.  

                                                         
18 Primeira Carta Patrimonial criada em 1933, a Carta de Atenas foi resultante do IV Congresso de Arquitetura 

Moderna (CIAM), no qual se elaborou um manifesto urbanístico com diretrizes e fórmulas que poderiam ser 

aplicadas internacionalmente. Nesta Carta, a cidade é concebida como um organismo funcional, e, portanto, 

preconiza-se a setorização e racionalização do meio urbano. (IPHAN, 1933).  
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Depreende-se assim, que o urbanismo é, essencialmente, um estudo da cidade 

como habitat humano e de suas formas, considerando que o homem modifica e altera 

o seu entorno a todo o instante. O planejamento e a organização dos centros urbanos 

requerem um prévio conhecimento histórico, social, político e econômico do espaço, 

e assim faz-se necessário conhecer a história e a origem dos conceitos da urbe, para 

trazer ao homem possibilidades a serem implementadas para a melhora da qualidade 

de vida da população que ocupa estes centros bem como uma solução para os 

inúmeros problemas vivenciados no meio urbano atualmente.     
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ANEXOS A - Croqui da Divisão de Terras da Madeireira Palmital 
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