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REDAÇÃO



INTRODUÇÃO

As principais funções da introdução:

1. Apresentar o tema geral no qual o trabalho está inserido

2. Definir claramente a terminologia necessária

3. Indicar a lacuna de conhecimento que será preenchida

4. Justificar escolha do modelo de estudo

5. Apresentar os objetivos (perguntas e hipóteses) do trabalho 



HIPÓTESE

PERGUNTA

MODELO DE ESTUDO

LACUNA A SER PREENCHIDA

TEORIA GERAL



Teoria

Objetivos

Contextualização teórica 
geral (1 – 2 parágrafos)

Como a teoria se aplica ao 
estudo + motivação para o 
trabalho (1 – 2 parágrafos)

Apresentar os objetivos, 
perguntas e hipóteses do 
trabalho (1 parágrafo)

EPIFANIA DA AULA



INTRODUÇÃO

Qual teoria???



INTRODUÇÃO

Método 1: Consulte um livro texto de escopo geral e tente 
identificar em qual capítulo deste livro seu trabalho poderia ser 
usado como um estudo de caso

Método 2: Use 3-5 palavras-chave gerais + a palavra “review” 
em um buscador de artigos científicos e procure os artigos de 
revisão que mais se adequam ao seu trabalho

Método 3: Faça um esquema de como as idéias que permeiam 
seu trabalho se relacionam e identifique qual é o ponto de 
conexão entre elas





HIPÓTESES
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ÁRVORE

Taxa de crescimento 
(cm/mês)

COMPETIÇÃOFACILITAÇÃOVariáveis operacionais

HIPÓTESES   CONCORRENTES



O que é um livro de escopo geral?

TEORIA TEORIA TEORIA

A largura da base do triângulo invertido depende do 
público alvo e do espaço (número de palavras) 

disponível para você contar sua história

MÉTODO 1



MÉTODO 2

plant AND competition AND facilitation AND review



MÉTODO 3

Competição Facilitação

Desempenho de 
sementes e 
plântulas

Ocorrência de 
espécies no 

espaço

- +

Primeira opção de triângulo invertido



MÉTODO 3

Fatores abióticos

Competição

Desempenho de 
sementes e 
plântulas

Ocorrência de 
espécies no 

espaço

Fatores bióticos

Facilitação

Segunda opção de triângulo invertido



Problemas freqüentes na estrutura 
do triângulo invertido

A introdução começa falando sobre 
algo muito específico e demora para 
chegar aos objetivos

A introdução começa falando 
sobre algo muito amplo e 
chega muito rápido aos 

objetivos



Problemas freqüentes na estrutura 
do triângulo invertido

Há uma mudança abrupta 
de assunto de modo que a 

conexão entre os 
parágrafos não é clara

A cada parágrafo, um novo 
tema geral é apresentado 
de modo que o texto não 
se afunila gradualmente



Recomendações sobre a estrutura do texto

• Organize com antecedência uma lista com os tópicos a
serem tratados em cada parágrafo (outline)

• Cada parágrafo deve ter um protagonista, que é o
tema/assunto central do texto

• Caso seja necessário, inclua definições de termos mais
específicos e defina-os com objetividade e clareza

• Nunca deixe os objetivos do trabalho subentendidos

INTRODUÇÃO



Recomendações sobre a redação

• Jamais escreva parágrafos de uma frase na introdução

• Não coloque mais de uma idéia em uma mesma frase

• As frases devem ter mais de uma linha e menos do que
quatro (o número ideal de palavras é 15 - 20)

• Você não vai para o inferno se repetir palavras

• Evite pronomes demonstrativos (este(a), neste(a), esse(a),
nessa(a), aquele(a), naquele(a)), pois eles geram
ambigüidade e confusão

INTRODUÇÃO



Calma aí! O 
que é um 

parágrafo?

É um fragmento de um texto escrito 
no qual as frases nele contidas 

mantêm maior relação entre si do 
que com o restante do texto

Módulos do discurso

OK, mas como estruturar um parágrafo?



Sentenças 
de apoio

Apresentação
Uma declaração geral sobre o 
tema principal do parágrafo 

(sentença temática)

Definição (opcional)
Esclarece ou define formalmente 

termos pouco conhecidos 
da sentença temática

Evidência
Apóia e/ou desenvolve a sentença 
temática com fatos, exemplos ou 

argumentos

Comentário
Explica o que as evidências 

significam em termos gerais e 
como se relacionam ao tema

Conclusão
Conecta a sentença temática e o 
comentário a fim de concluir a 

idéia do parágrafo

FONTE: https://www.sheffield.ac.uk/ssid/301/study-skills/writing/academic-writing/paragraph-flow-connectivity



CONEXÃOEXPLICAÇÃOEVIDÊNCIATEMA

DICAS:
• Sentença temática 
curta e atrativa 
• Não comece o texto 
com uma definição  

CONECTORES COMUNS:
• Portanto…
• Em conclusão…
• Dessa forma, é 
possível dizer que…

• Qual a conexão entre a 
explicação e o tema 
central do parágrafo?
• Existe uma conclusão 
que emerge a partir das 
informações 
apresentadas no 
parágrafo?

CONECTORES COMUNS:
• Como resultado,  temos 
que…
• Tais resultados indicam 
que…

• Qual é a implicação da 
evidência apresentada 
para o tema central?
• Como os exemplos 
apresentados se 
conectam ao tema 
central (apoiando-o ou 
contradizendo-o)

CONECTORES COMUNS:
• Já foi demonstrado 
que…
• Por exemplo… 

• Qual informação está 
disponível para apoiar a 
temática apresentada?
• Existem exemplos 
emblemáticos que 
podem ser usados para 
facilitar a compreensão 
do leitor?

• Qual é o tema central 
sobre o qual você falará 
no parágrafo?
• Existe algum termo 
que seja necessário 
definir para que o leitor 
entenda o conteúdo do 
parágrafo?

Estrutura alternativa


