
DICAS PARA ESCREVER UM BOM OUTLINE 

 
1. A MENSAGEM CENTRAL: Antes de começar a escrever seu manuscrito, é 

crucial que você tenha total clareza sobre qual é a sua mensagem central do seu 
trabalho. Portanto, pode ser útil colocá-la no papel. Para isso, você pode usar 
duas a três frases curtas com, no máximo, 20 palavras em cada uma delas. Tudo 
em seu manuscrito será construído para dar apoio a esta mensagem central. 

2. SÍNTESE DO CONHECIMENTO: O que se sabe sobre o tema central do seu 
manuscrito? Como a questão que você está interessado se encaixa no contexto 
teórico atual? Essas duas questões devem ser as principais motivações para a 
estruturação e redação da sua introdução. Nesse momento, uma dica é criar um 
fluxograma de idéias que sintetize a estruturação da sua introdução. Esse 
fluxograma deve mostrar como as idéias se conectam, quais são as relações de 
causa e efeito, e quais são os argumentos centrais subjacentes às suas hipóteses. 
Idealmente, o texto deverá ser a verbalização desse fluxograma. No curso de 
redação, você pode encontrar dicas mais específicas sobre o que escrever em 
cada parágrafo. 

3. SEU ESTUDO PRECISA SER REPLICÁVEL: Assegure-se de que todas as 
informações necessárias para que outra pessoa possa replicar seu estudo 
estejam contidas nos métodos. Um bom exercício é dar sua lista de tópicos para 
um aluno que não é membro do grupo, e que portanto não participou da coleta 
de dados. Peça para ele te contar como o estudo foi feito. Se sua lista de tópicos 
é boa, esse aluno deve ser capaz de dizer exatamente o que foi feito. Caso haja 
algum problema ou omissão, remodele seus tópicos. 

4. INFORME O QUE VOCÊ DESCROBRIU: Defina primeiro quais serão as figuras 
e tabelas do trabalho. Em seguida, pense na ordem em que essas figuras e 
tabelas serão mencionadas no texto. Por fim, crie uma estrutura de tópicos que 
informe o leitor quais foram seus resultados. Assegure-se que seus resultados 
provêm respostas claras para a suas perguntas ou fornecem testes claros para as 
suas hipóteses. Não inclua resultados periféricos ou irrelevantes. 

5. DISCUTA COM FOCO, MAS PENSE GRANDE: Sua discussão deve seguir um 
caminho inverso ao da introdução, ou seja, deve partir do específico (seus 
resultados) para o geral, entendido aqui como as implicações do seu trabalho e 
como seus resultados contribuem para uma determinada área de conhecimento. 
Mantenha isso em mente ao escrever os tópicos da sua discussão. No curso de 
redação, você pode encontrar dicas mais específicas sobre o que escrever em 
cada parágrafo. 

6. INCLUSÃO DE REFERÊNCIAS: Depois de fazer uma primeira versão do 
outline, você pode inserir junto a cada tópico qual é a referência mais pertinente 
para alicerçar a estória que você quer contar. Essa lista de referência pode 
incluir também menções a trechos dos artigos que são particularmente úteis 
para você. Se você adotar essa estratégia, uma boa dica é destacar com 
marcações esses trechos nos artigos para que fique fácil encontrá-los depois. 



DEZ PASSOS PARA ESCREVER A PRIMEIRA VERSÃO DO SEU MANUSCRITO 

 
1. JUNTE A INFORMAÇÃO: Certifique-se que você tem em mãos todo o material 

que precisa para escrever eficientemente. Isso inclui todos os dados, tabelas, 
figuras, comentários feitos na apresentação e as referências mais importantes. 

2. ESCOLHA UM LUGAR PARA ESCREVER: Tente encontrar um local onde 
você possa escrever sem ser perturbado. Evite algazarra, conversas e qualquer 
tipo de distração que prejudique sua redação. 

3. PONHA AS IDÉIAS NO PAPEL: Quando você está redigindo a primeira 
versão, o objetivo é colocar as idéias gerais no papel e capturar os principais 
pontos da sua argumentação. Portanto, o que importa não é polir as sentenças 
para deixá-las em seu formato final. Escreva na voz que achar melhor e se 
expresse da forma que for mais fácil e simples para expressar os pontos centrais 
da sua idéia. Faça isso quando você estiver cheio de energia e nunca quando 
estiver cansado. 

4. CONTROLE SEU TRANSTORNO OBSSESIVO COMPULSIVO: Não edite o 
texto. Esse polimento deve ser a última coisa a ser feita. Portanto, resista à 
tentação de fazer edições enquanto estiver trabalhando na primeira versão. 

5. SIGA SEU OUTLINE: Mantenha a estrutura que o seu grupo, juntamente com o 
orientador do projeto, definiu para o outline. Use os tópicos do outine para guiar 
o que você vai dizer em cada frase ou parágrafo. Se você estiver patinando em 
um tópico em particular e não conseguir avançar, mude para outro tópico. 

6. UMA SEÇÃO POR VEZ: Escreva o manuscrito em partes e não tente finalizá-lo 
inteiramente de uma só vez. Trate cada seção como um bloco com começo, 
meio e fim. Assegure-se que a mensagem central de cada uma dessas seções 
está no papel. Em caso de divisão de tarefas, cada membro do grupo deveria 
ficar responsável por uma seção em particular. 

7. DÊ UM TEMPO: Depois de colocar todas as idéias no papel, dê uma voltinha, 
lave o rosto, tome um chá ou um café, estique as pernas e contemple o mar por 
uns 10 minutos. O objetivo desse distanciamento temporário é permitir que 
você encontre problemas estruturais que não estava percebendo enquanto 
escrevia a primeira versão. 

8. FAÇA O POLIMENTO: Em uma segunda leitura, você fará o polimento fino do 
texto. As principais preocupações que você deve ter ao fazer esta leitura são: (1) 
cada frase individualmente faz sentido? (2) as fases se conectam de forma clara? 
(3) cada parágrafo contém uma mensagem com início, meio e fim? (4) existem 
informações ou palavras desnecessárias que podem ser removidas? (5) as 
referências estão bem empregadas? 

9. PRESTE ATENÇÃO ÀS REGRAS: Depois de fazer o polimento geral, é hora de 
colocar o manuscrito no formato. Para isso, siga atentamente às regras. Não há 
margem para criatividade ou “achismos”. Para qualquer aspecto de edição, há 
uma regra clara. Em caso de dúvidas, consulte os monitores ou os 
coordenadores. 

10. HOMOGENEIZAÇÃO: Como a maioria dos manuscritos produzidos ao longo 
do curso terá vários autores, é possível que o estilo ao longo das seções seja 
bastante heterogêneo. Para evitar isso e homogeneizar a versão final, o líder 
deverá fazer todas as mudanças necessárias no texto para que sua leitura fique 
fluida e para que diferenças de estilo sejam homogeneizadas. É do líder a 
palavra final sobre qualquer questão relacionada a estilo. Cada aluno será líder 
de um projeto. Portanto, espere sua vez para exercer seus instintos totalitaristas! 

 


