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1 INTRODUÇÃO

Na introdução – que é a primeira parte do desenvolvimento do tema – explique

sobre a importância e objetivos do Trabalho, forneça detalhes sobre sua elaboração, a

maneira como os dados foram obtidos, etc. Nesta parte o assunto ou tema do Trabalho

Escolar fica claramente identificado dando uma panorâmica ou visão geral do que está

sendo abordado. Não precisa ser longa e em hipótese alguma deve conter conclusões.

Embora venha logo no início do trabalho, ou seja, antes dos capítulos, esta parte vai

sendo escrita de acordo com o desenvolvimento da pesquisa e com as conclusões

(pequenos resumos) que os alunos irão obtendo. O correto é que seja redigida ao término

do trabalho.
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2 PRIMEIRO CAPÍTULO DO DESENVOLVIMENTO

O Desenvolvimento é o Trabalho propriamente dito. É o conteúdo do tema

abordado e, portanto, a parte mais substancial do trabalho. Há várias maneiras de se

começar a desenvolver o tema. Tudo vai depender do assunto. Há casos em que se pode

iniciar com um Histórico, no qual se detalha a evolução do assunto. Em outra situação

pode-se começar com o Conceito ou Definição do assunto. Isto, na verdade, funciona como

uma espécie de Introdução ao assunto.

Os alunos geralmente se limitam a transcrever o que está nos livros consultados.

Mas o melhor mesmo é que você faça algumas modificações, coloque alguma coisa sua,

substituindo palavras, invertendo frases, etc.

Para um bom desenvolvimento do tema recomendamos o seguinte:

§ Não inicie de imediato o trabalho. Faça antes um planejamento; se o trabalho for de

equipe é bom que haja uma divisão de tarefas para se evitar aquele tipo de aluno

parasita que só aparece para assinar o Trabalho;

§ Selecione as publicações que possam fornecer algum subsídio, isto é, publicações

das quais se possa tirar alguma coisa que possivelmente será aproveitada no

desenvolvimento do conteúdo;

§ Leia as publicações selecionadas, transcrevendo em papel rascunho os trechos que

provavelmente serão aproveitados;

§ Subdivida o assunto e escreva os nomes das divisões principais, tal como ocorre

com Sumário e a Introdução;

§ Faça uma redação provisória ou minuta do texto antes de escrevê-lo em definitivo;

§ E por fim, digite o texto.

2.1 Título da primeira seção

Parágrafo...

Parágrafo...
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3 SEGUNDO CAPÍTULO DO DESENVOLVIMENTO

Parágrafo...

Parágrafo...
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4 TERCEIRO CAPÍTULO DO DESENVOLVIMENTO

Parágrafo...

Parágrafo...
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5 CONCLUSÃO

É sem dúvida a parte mais importante do Trabalho Escolar, pois retrata deduções

lógicas do autor fundamentadas no conteúdo do texto. Também é a parte que os alunos

acham mais difícil. Uma maneira prática é empregando-se frases curtas e objetivas. Há

alunos que costumam escrever coisas assim na Conclusão: Agradeço a oportunidade que o

professor fulano de tal me deu no sentido de melhorar os meus conhecimentos nesta

disciplina, ou coisa semelhante. Isto não tem nada a ver com conclusão. Se você quiser

agradecer ao seu professor (mas isto não é necessário), faça-o no início do Trabalho, antes

do Sumário. A Conclusão deve revelar o que você concluiu da leitura e elaboração do

texto.
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6 BIBLIOGRAFIA

Nesta parte devem ser relacionadas todas as publicações (livros, revistas, jornais,

etc.), que foram consultadas e das quais se retirou alguma coisa apara elaboração do

Trabalho Escolar. Existem normas oficiais sobre este assunto. Aqui vamos apresentar um

resumo do que consideramos de maior importância para trabalho de nível secundário.

LIVROS

SOBRENOME, Nome. Título da obra: subtítulo (se houver). 2 ed. Local: Editora, ano, nº

de páginas.

REVISTAS

TÍTULO DA REVISTA. Local: Editora, volume, número, mês e ano. nº de páginas do

fascículo.

FILMES E DOCUMENTÁRIOS

TÍTULO: subtítulo (se houver). Créditos (diretor, produtor, realizador, roteirista e outros).

Elenco relevante. Local: Produtora, data. Especificação do suporte em unidades físicas e

duração.

ARTIGOS DE REVISTA

AUTOR. Título da matéria. Título da revista, Local, n., mês ano. Seção (se houver).

Disponível em: <endereço eletrônico> Acesso em dia mês (abreviado até a 3ª letra) ano.

MATÉRIAS DE JORNAL

AUTOR. Título da matéria. Título da jornal, Local, n., mês ano. Seção (se houver).

Disponível em: <endereço eletrônico> Acesso em dia mês (abreviado até a 3ª letra) ano.
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