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O primeiro princípio básico da escrita acadêmica é que sempre se escreve para o outro. 

Essa ação, escrever para o outro, traz consigo um segundo princípio é que se deve partir do 

fato de que o leitor (o outro) não conhece o assunto que está sendo tratado e, portanto, é 

preciso explicar do que se trata1. 

Os textos acadêmicos têm uma base dissertativa, argumentativa e crítica. Segundo o 

Michaels (2000), a dissertação é um “breve tratado sobre qualquer tema especulativo ou de 

aplicação”. Argumentar, por sua vez, é reunir elementos logicamente estruturados para 

demonstrar um raciocínio que, por sua vez, se desdobra na crítica que possui mais de uma 

dimensão. Num nível mais abrangente, criticar significa apreciar minuciosamente um assunto 

visando elucidá-lo e, num nível mais pessoal, significa examinar o seu valor atribuindo um 

julgamento, ao que denominamos “juízo de valor”.  

Os textos acadêmicos de base dissertativa são normalmente compostos por três partes: 

introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa deve ser, portanto, a estrutura básica requerida 

para todos trabalhos acadêmicos apresentados, desde o mais simples até mais complexo. 

Conforme um texto acadêmico vai ganhando complexidade estas partes vão se subdividindo 

em subpartes. 

A introdução é normalmente justificativa, ou seja, nela o autor informa os objetivos 

do texto. Trata-se de um convite para que o leitor consiga compreender o que irá encontrar ao 

ler o material.  

O desenvolvimento é onde o trabalho acontece propriamente, ou seja, é no 

desenvolvimento que o autor vai apresentar (expor) sua linha de raciocínio argumentativo, 

lastreado pelas citações das referências que lhe dão sustentação. 

Por fim, na conclusão apresenta-se a síntese da argumentação com a mensagem 

central do que foi encontrado no desenvolvimento. A conclusão dialoga com a introdução, 

pois ela se dá em resposta ao objetivo proposto. 
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1 Isso é válido mesmo quando se supõe que o interlocutor domine o assunto pois, nesse caso, o interlocutor tem a 
oportunidade de dimensionar por qual vertente o assunto sobre o qual se escreve está sendo abordado.  


