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Este livro de Fabrizio Macagno e Chrysi Rapanta vai mais longe e inclui, no �nal, um quase plano 
didático para bem ensinar a escrever e a resolver problemas cientí�cos. Hoje, mais do que nunca, 
no mercado global, triunfará quem escrever melhor e este livro será uma preciosa ajuda para 
atingir esse objetivo. 
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PREFÁCIO

A escrita académica em Portugal sempre foi um conteúdo disciplinar com uma existên-
cia reduzida à responsabilidade de tutorias individuais, eventualmente pequenos cursos 
talhados para um público restrito mais ou menos especializado e com raras sínteses críti-
cas. Os primeiros guias de nível universitário que pretenderam regular de alguma forma 
o estilo e a forma do discurso científico aparecem apenas na década de 90 do século XX. 
Entretanto, a internacionalização cada vez maior das publicações científicas portuguesas 
e a sua necessidade de escrita predominantemente em inglês fizeram com que, nas duas 
últimas décadas, tenham sido publicados muitos guias de estilo, de métodos de trabalho 
científico e de aperfeiçoamento da escrita dita académica ou para fins académicos. Hoje, 
em termos internacionais, é impossível dispensar a publicação em revistas científicas com 
revisão por pares e a publicação em monografias, livros, capítulos de livros, dissertações 
de mestrado e teses de doutoramento no currículo de qualquer académico. As exigências 
de rigor de escrita académica não estão hoje apenas na autoridade de quem orienta um 
trabalho científico. Escrever um bom trabalho científico obriga a uma grande autodiscipli-
na de escrita, conhecimento da língua de trabalho e de outras que sempre a complemen-
tam. Obriga ainda à obediência a guias de estilo universais, facilmente reconhecidos em 
toda a comunidade académica global e, finalmente, a um escrutínio de uma comunidade 
de leitores especializados que também contribuem para o produto final.

Neste contexto, Escrita Académica, de Fabrizio Macagno e Chrysi Rapanta, é um valioso e 
atualizado guia para quem pretenda dominar melhor as suas capacidades de argumenta-
ção, lógica da escrita, ideias e estilo na construção de qualquer texto científico. Os temas 
que o livro escolheu para tratar correspondem às necessidades que hoje um académico 
tem em qualquer contexto textual ou documental, quer quando tem de produzir um 
relatório científico quer quando tem de submeter, a avaliação dos seus pares, um artigo, 
um capítulo de livro, uma dissertação ou uma tese. 

O primeiro capítulo chama a atenção para questões preparatórias a que se costuma pres-
tar menos atenção neste tipo de guias: a preparação mental correta, aliada ao respeito 
pelas regras mais elementares da deontologia académica, que passam obrigatoriamente 
pelo respeito pela integridade e pela humildade.

O segundo capítulo orienta-nos na argumentação e suas formas de construção tendo em 
vista a redação de um artigo teórico, que é a base de construções mais extensas, como uma 
dissertação ou uma tese. Sendo a estrutura argumentativa de um texto académico uma das 
aprendizagens mais difíceis, o leitor beneficia aqui de um excelente guia, desde a escolha do 
tema e a definição do problema nuclear a investigar, até à forma de chegar a soluções, sem 
esquecer a defesa pública do trabalho académico e como é que a mesma deve ser preparada.

O terceiro capítulo segue o mesmo princípio orientador, se o objetivo da escrita for um 
artigo empírico, ganhando aqui destaque natural as questões metodológicas e as melho-
res formas de apresentar os resultados da investigação.
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O quarto capítulo centra-se na fase fundamental da investigação científica a que chama-
mos revisão da literatura, explicando as possibilidades de escrita de um artigo exclusiva-
mente virado para uma revisão de uma literatura específica ou de um âmbito diferente 
num trabalho académico mais extenso.

O quinto capítulo trata da macroestrutura textual. O leitor dispõe aqui de muitos conse-
lhos práticos para uma boa organização do texto académico, que não pode dispensar a 
clareza, a inteligibilidade, o bom uso de exemplos, a forma correta de comentar textos 
alheios de suporte da investigação e a forma como um texto de grande dimensão deve 
organizar-se numa progressão lógica de argumentos e ideias.

O sexto capítulo ensina o leitor a organizar os parágrafos do seu texto académico. São 
preciosas as recomendações, raras em guias deste tipo, mas decisivas para a boa redação 
e compreensibilidade de um texto académico. A tipologia completa dos parágrafos dará 
ao leitor uma visão mais prática da importância que têm no sucesso que se deseja para 
o seu trabalho.

Os sétimo e oitavo capítulos abordam questões de referenciação bibliográfica, originali-
dade e os bons usos de autoridades científicas, incluindo, naturalmente, conselhos sobre 
a difícil arte de bem citar.

O último capítulo do livro ensina-nos a escrever um resumo e a escolher a melhor forma 
de apresentação de um trabalho académico.

Fortemente apoiado numa crença epistemológica justa nas competências da argumenta-
ção na escrita académica, cada vez mais decisivas no sucesso dos trabalhos num mercado 
global crescentemente competitivo, em que só os grandes textos podem ganhar o res-
peito do tempo e da história, Escrita Académica é um livro para o nosso tempo. O leitor 
académico de hoje tem muitos guias de autoajuda ao seu dispor, é bem verdade, e em 
várias línguas, mas em Portugal são raras as obras deste tipo que conseguem ser aces-
síveis a todos os tipos de investigador, estudante ou académico. A arte de bem escrever 
não é apenas do nosso tempo: de Aristóteles a Horácio, podemos encontrar referências 
clássicas com conselhos de escrita e argumentação que ainda hoje são válidos, mas o 
nosso tempo complexificou o discurso científico de tal forma que uma retórica ou uma 
poética clássicas não poderiam já dar resposta completa.

Este livro de Fabrizio Macagno e Chrysi Rapanta vai mais longe e inclui, no final, um quase 
plano didático para bem ensinar a escrever e a resolver problemas científicos. Hoje, mais 
do que nunca, no mercado global, triunfará quem escrever melhor e este livro será uma 
preciosa ajuda para atingir esse objetivo.

Carlos Ceia
Professor Catedrático, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa

Nota: Por questões de uniformização da obra e critérios editoriais, o presente Prefácio encontra-se ao abrigo 
do Novo Acordo Ortográfico, apesar de não ser a grafia usada pelo autor do mesmo.
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INTRODUÇÃO

Este livro foi desenvolvido a partir de uma necessidade educativa prática, nomeadamente 
a de transmitir a alunos em início de doutoramento algumas ideias básicas sobre como 
podem estruturar os seus argumentos de formas que façam sentido na escrita e con-
sequente publicação de um artigo académico. Decidimos responder aos pedidos que 
recebemos dos alunos e às queixas dos docentes – os primeiros preocupados com as 
dificuldades que tinham em redigir textos a nível universitário e os segundos apreensivos 
com a má qualidade da escrita dos estudantes.

A nossa especialidade de investigação é em estudos de argumentação: a disciplina que 
analisa a forma como os argumentos são produzidos, avaliados e atendidos, conside-
rando os níveis pragmático, lógico e dialético. Uma vez que a escrita académica é carac-
terizada pela fundamentação de uma ideia original através de provas ou argumentos, 
decidimos focar-nos na “lógica” da escrita, ou seja, no raciocínio que usamos para estru-
turar as ideias, os parágrafos e os artigos. Por “lógica” queremos dizer algo muito dife-
rente do conceito moderno de lógica formal. Não lidamos com formalizações, mas com 
os mecanismos de raciocínio que utilizamos quando desenvolvemos e organizamos as 
nossas ideias, quando as ligamos a outras e as fundamentamos através de argumentos.

A lógica da escrita académica é a estratégia argumentativa em que se baseiam os nossos 
artigos e respetivas secções e parágrafos. É uma estratégia, pois é um plano que conecta 
passos diferentes e tem um objetivo específico, ou seja, convencer o público de uma ideia 
original e importante. E é argumentativa, por duas razões. Primeiro, apenas podemos 
defender a nossa ideia e convencer o público através de argumentos, que só em raras 
disciplinas são deduções formais. Na maioria dos casos, os argumentos que usamos ba-
seiam-se em premissas aceites por uma comunidade e as conclusões são retiradas de 
princípios que, na antiga dialética, eram denominadas “máximas”, princípios partilhados 
por todos. Em segundo lugar, um artigo é um diálogo entre o autor e os seus leitores. 
Uma ideia só será considerada interessante e digna de ser lida quando abordar um tema 
que os leitores julguem importante e resolver um problema que precisa de ser soluciona-
do. Os nossos argumentos são aceitáveis quando partem das premissas da nossa comu-
nidade de leitores, evitando repetir o que é óbvio ou tomando por certo o que é obscuro 
ou desconhecido para essa mesma comunidade.

O que caracteriza esta abordagem e a torna única é a perspetiva que é adotada. Não 
partimos de ideias preexistentes que apenas precisam de ser apresentadas de forma ade-
quada a um público académico. Pretendemos mostrar que escrever de forma académica 
é uma consequência de pensar de forma académica, ou melhor, de forma “estratégica”. 
Explicamos como os dispositivos linguísticos e de apresentação resultam de um plano 
mais profundo que lhes subjaz e como dominar a lógica de um artigo leva à compreen-
são e mesmo ao desenvolvimento de estilos académicos. A lógica da escrita académica 
não visa ensinar o uso da língua e a escrita de textos de forma académica, mas sim 
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permitir aos leitores criar o seu próprio estilo, com base nas suas próprias estratégias 
argumentativas.

Antes de explicar detalhadamente a nossa abordagem como professores de escrita aca-
démica, é necessário fazer algumas conexões com (e distinções de) livros existentes sobre 
este tema, listando as semelhanças e as diferenças mais importantes entre este texto e 
outras obras comparáveis. Daremos também algumas sugestões sobre como esta obra 
pode ser usada como um manual de ensino e/ou de estudo em diferentes níveis e con-
textos de cursos de escrita académica.

O QUE OS OUTROS DIZEM, O QUE NÓS DIZEMOS

A relação entre escrita e argumentação tem sido mencionada e, em alguns casos, desen-
volvida por algumas obras existentes sobre escrita académica. No entanto, a argumenta-
ção nunca foi considerada ou tomada como ponto de partida ou de vista, antes apenas 
como explicação de fenómenos específicos que ocorrem na escrita.

Uma obra crucial é a que inspira o título desta secção, nomeadamente o livro de Graff 
e Birkenstein They Say, I Say: The Moves That Matter in Academic Writing. Os autores re-
ferem explicitamente o importante lugar da argumentação, tanto escrita, como oral, na 
escrita académica. Como afirmam, “[a] escrita académica é uma forma de entrar numa 
conversa” (Graff & Birkenstein, 2010) e, portanto, o objetivo de ensinar esta competência 
é argumentar numa forma retórica sofisticada (ibidem, p. 3). Embora isto pareça promissor 
e seja, de facto, a alma e o coração da escrita académica, o livro foca-se particularmente 
na citação e na referenciação, não considerando outras partes ou aspetos da escrita.

Outras obras seminais no campo da escrita académica também abordam explicitamente 
a argumentação. Por exemplo, no livro On the Surface of Discourse (Hoey, 1983), alguns 
padrões principais para estruturar o discurso são apresentados tomando em considera-
ção o “aspeto social” da escrita académica, ou seja, a ideia de que, quando escrevemos, 
o fazemos para e dentro de uma comunidade de “outros”. Hoey (1983) destaca o padrão 
geral problema-avaliação-solução para estruturar o discurso, fornecendo também alguns 
subpadrões e estratégias estruturantes, a maioria das quais argumentativas (embora tal 
não seja explicitado pelo autor). Exemplos desses são a estratégia multicamadas de com-
binar diferentes respostas a diferentes (aspetos dos) problemas e a estratégia de genera-
lização de fornecer diferentes exemplos compatíveis (instâncias) da mesma ideia.

A obra de Turabian, Students’ Guide to Writing College Papers (Turabian, 2010), traz à luz 
a importância do argumento no que toca à escrita académica. Embora o livro seja pro-
posto como um manual para investigação, escrita e formatação de artigos universitários, 
também presta atenção a alguns aspetos de estrutura argumentativa, especialmente no 
capítulo intitulado “Planear a sua Argumentação”. O autor explica o uso da garantia 
(warrant) como principal estrutura inferencial em qualquer tipo de escrita, ilustra o seu 
uso quando se trata de argumentos científicos e conclui com o contraste de argumentos 
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baseados em garantias, com argumentos baseados em provas. Isto é exatamente o que 
consideramos ser o aspeto mais importante da escrita académica, que está na base das 
nossas competências de escrita. No entanto, o livro de Turabian não explica ou discute o 
que conta como prova ou como garantia na escrita de um artigo e de que forma tal pode 
ser integrado nos nossos próprios argumentos.

As obras referenciadas acima – e parcas outras não mencionadas aqui – estabelecem uma 
relação explícita entre argumentação e escrita académica, com o objetivo de desvendar 
as estruturas de raciocínio por detrás da escrita de um artigo. Infelizmente, este objetivo 
não é habitualmente partilhado pela profusão de livros de escrita académica, que, na sua 
maioria, abordam o problema linguístico, alguns a nível superficial (mas necessário), e 
outros a um nível mais profundo de análise do discurso. Embora a linguagem da escrita 
académica seja uma dimensão extremamente importante, estruturar as ideias de um tra-
balho de forma a que faça sentido académico é uma competência que precede as ca-
racterísticas estilísticas e os mecanismos linguísticos que orientam a expressão das ideias.

A obra que tem agora em mãos dedica-se a este objetivo.

COMO USAR ESTE LIVRO

Escrita Académica pretende ser um manual para auxiliar os investigadores, de nível inicial 
ou avançado, a pensar sobre os seus próprios argumentos e a forma de os estruturar 
quando escrevem um texto académico – e, mais precisamente, um artigo destinado a pu-
blicação científica. Para poder abranger um leque alargado de públicos, currículos e con-
textos, optamos por não abordar um tipo específico de artigo (relatório, estudo de caso, 
recensão de livros, etc.). Em vez disso, descrevemos a lógica por detrás da publicação 
de investigação teórica ou empírica original, com uma exceção para artigos de revisão 
de literatura (Capítulo 4). Também incluímos, no final, um pequeno capítulo (Capítulo 9) 
que cobre três outros tipos muito comuns de escrita académica em todas as disciplinas: 
resumos (para artigos e publicações de conferências/resumos de livros), apresentações 
(para um público académico) e comentários críticos (especialmente como parte de uma 
conferência científica).

Este livro foi concebido e escrito considerando como potencial público estudantes, in-
vestigadores e docentes das várias áreas disciplinares e de investigação, apresentando 
exemplos de diferentes níveis académicos e com diferentes níveis de complexidade.

Graças à adoção de uma abordagem baseada nas competências de argumentação, o 
conteúdo do livro é acessível e adaptável a diversos níveis de estudantes, desde a licen-
ciatura ao doutoramento. Além disso, todos os capítulos, mas especialmente os capítulos 
2 a 7, incluem informação útil para investigadores mais avançados, pois escrever (e pu-
blicar!) um artigo não é tarefa fácil para nenhum de nós. Ao partilharmos algumas ferra-
mentas úteis de teoria da argumentação (capítulos 2 e 3), esperamos que o nosso livro 
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possa ajudar a transformar a misteriosa arte de escrever numa competência que todos 
podem aprender.

O livro está estruturado em nove capítulos, inter-relacionados, mas independentes. Na 
verdade, cada capítulo pode ser usado/lido separadamente, de acordo com as necessi-
dades do professor, do aluno ou do investigador.

No final do livro há um apêndice com uma lista de exercícios para testar e melhorar a 
compreensão do conteúdo. Os exercícios são também acompanhados por sugestões de 
resolução.

Agora, vamos começar.
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 ● Impor avaliações sem fornecer alguma prova;

 ● Impor conclusões sem garantia;

 ● Fingir ser “a” autoridade (sem necessidade de citar ninguém). 

A Tabela 1.1 apresenta estas falácias de escrita académica com um exemplo para cada.

TABELA 1.1 – ALGUMAS FALÁCIAS DE ESCRITA ACADÉMICA  
RELACIONADAS COM O ETHOS

Tipo de falácia Exemplo

Apresentar-se como a fonte de 
aceitabilidade de uma afirmação.

“Penso que a sugestão de Haidl Dietlmeier (1993), de 
que as atividades realizadas e temas tratados nas aulas 
de segunda língua (L2) devem permitir a interação em 
contextos que são familiares, é bastante adequada. As-
sim, tópicos e atividades devem ser parecidos a situa-
ções reais, para que os alunos possam interagir de forma 
natural próxima da realidade que vão encontrar quando 
tiverem de usar a segunda língua. Por este motivo, nas 
aulas de L2 deve ser dada mais atenção aos atos sociais 
praticados na comunicação.”

Tomar por certo o que não é ób-
vio (impor um ponto de vista).

“Nas aulas de língua estrangeira, deve ser feita referência 
à importância das diferentes manifestações de conversa 
de circunstância e ao facto de o conteúdo das conversas 
não ser unicamente informação factual relevante, como 
uma leitura errada da Teoria da Relevância (Sperber & 
Wilson, 1986, 1995) poderia levar a pensar.”

Impor avaliações sem garantia.
“O resultado surpreendente é que, em contraste com as 
outras teorias, a minha proposta consegue integrar todas 
as formas de raciocínio.”

Impor conclusões sem garantia.
“A expectativa de uma resposta vinda deste campo de es-
tudos é desesperada. Mas eu irei aproveitar-me de duas 
novidades referentes a um novo campo de investigação.”

Fingir ser “a” autoridade (sem 
necessidade de citar alguém).

“Isto chama-se «argumento». Na argumentação, quando 
se quer sustentar uma conclusão prática, pode mostrar-
-se de que forma os meios podem levar ao resultado pre-
tendido. Para facilidade de expressão, designarei isto 
de «raciocínio prático».”

Tal como o uso do ethos, o uso do pathos também pode incorrer em várias falácias, em-
bora o seu uso académico não seja tão comum. Um tipo de uso problemático do pathos 
é o que utiliza indevidamente perguntas retóricas de modo a forçar o público a aceitar 
declarações que não tenham sido provadas, ou que pelo menos deveriam ter sido corro-
boradas por referências ou outros tipos de prova. 



Escrita Académica

28

mostrar primeiro que o nosso tema faz parte deste tópico ou está incluído no mesmo. 
No já mencionado Exemplo 2.5, o autor justifica que as metáforas são um “mistério” 
baseado no facto de a sua natureza não ser clara e no princípio de definição segundo 
o qual “objetos cuja natureza não é clara são misteriosos”. Podemos representar a clas-
sificação de um estado de coisas (Walton & Macagno, 2009, 2010) como o Esquema de 
Argumentação 2 (Walton, Reed & Macagno, 2008, p. 319).

ESQUEMA DE ARGUMENTAÇÃO 2 – ARGUMENTO A PARTIR  
DE CLASSIFICAÇÃO

Premissa 1:
Se alguma coisa particular a pode ser classificada como pertencendo à categoria verbal P, 
então a tem propriedade Q (em virtude dessa classificação).

Premissa 2:
a pode ser classificado como pertencendo à categoria verbal P.

Conclusão:
a tem a propriedade Q.

Esta estratégia pode ser facilmente utilizada quando é possível classificar o tema sob um 
tópico cujo interesse é tomado como certo. A possível fraqueza surge quando a classifi-
cação não é aceite, ou não se argumenta a seu favor.

A outra estratégia para indicar a importância do tema é sublinhar a sua dimensão prática, 
ou seja, as implicações práticas da sua investigação. Em vez de apresentar o tema como 
interessante por cair na alçada de um valor importante, é possível argumentar a favor da 
sua importância, considerando as consequências de o abordar. Este tipo de raciocínio é 
expresso pelo Esquema de Argumentação 3 (Macagno & Walton, 2018, p. 17). 

ESQUEMA DE ARGUMENTAÇÃO 3 – ARGUMENTO A PARTIR DAS 
CONSEQUÊNCIAS DA AVALIAÇÃO

Premissa 1:
Se o agente A provocar (não provocar) B, então C irá ocorrer.

Premissa da consequência:
C é um bom (mau) resultado (do ponto de vista dos objetivos de A).

Premissa da avaliação:
Aquilo cuja produção é boa também é bom, e vice-versa; aquilo cuja destruição é má tam-
bém é bom, e vice-versa (De Topicis Differentiis, 1190A 7-1190B 1).

Conclusão:
Portanto, B é bom (mau).
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Antecipação e controlo
O artigo sofre de 2 e 3, MAS (por exemplo,  

é a melhor explicação)
O artigo reconhece que 1 e 4, MAS (por exemplo,  

as alternativas têm problemas x, y, z)

Desativação de ataques
O artigo pode resolver/explicar os 

ataques 1, 2, 3, 4
Os ataques 1 ou 2 são irrelevantes

Defesa contra
os ataques

Ataque 4:
Contra-alternativa

Ataque 3:
Debilitar a garantia

Ataque 2:
Debilitar os apoios/premissa

Ataque 1:
Contra-argumento

FIGURA 2.11 – ESTRUTURA DAS ESTRATÉGIAS DE DEFESA

1. Contraexemplo inexplicado

Defesa da irrelevância:
Delimitar o PROBLEMA e a 

SOLUÇÃO, para excluir  
1, 2, 3, 4 e 5

2. Dados ignorados

3. Dados inexplicados

5. Autoridade/fonte não 
considerada

4. Dados/referência  
interpretados erroneamente

FIGURA 2.12 – ESTRUTURA DA DEFESA DE IRRELEVÂNCIA

ALGUMAS DICAS ÚTEIS

O ponto de partida de um artigo teórico é o problema, nomeadamente a questão de pes-
quisa. O problema tem de ser interessante para os seus leitores e passível de ser resolvido 
através de uma ideia original. Estas dicas podem ser consideradas como indicações gerais 
sobre como encontrar um problema e como resolvê-lo:

 ● Dica 1: tema. Como mencionado anteriormente, uma questão de investigação 
diz respeito a um tema, que é caracterizado pelo seu interesse para um público 
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A estrutura deste raciocínio pode ser representada esquematicamente da seguinte forma:

 ● Premissa 1: Um desafio crucial para a sociedade é compreender temas cien-
tíficos, pois as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas 
à luz de provas científicas e o público mantém uma atitude de ambivalência ou 
ansiedade em relação à ciência;

 ● Premissa 2 (implícita): Melhorar a qualidade da compreensão dos jovens sobre 
a natureza dos argumentos em geral, e dos argumentos num contexto científi-
co em particular, é um meio de aumentar a compreensão das pessoas sobre 
temas científicos;

 ● Conclusão: Portanto, há uma necessidade urgente de melhorar a qualidade da 
compreensão dos jovens sobre a natureza da argumentação em geral e num 
contexto científico em particular.

Neste argumento, reparamos que o foco dos autores é colocado especialmente no de-
safio social, que é sustentado por duas referências e descrito em detalhe. Este aspeto do 
argumento atrai imediatamente a atenção e a preocupação dos leitores, e precisa de ser 
apoiado por prova para ser percebido diretamente como incontroverso. Em contraste, a 
relação causal é deixada em segundo plano.

A última estratégia que é frequentemente utilizada é o argumento a partir da analogia. 
Tal como no Exemplo 3.1, o juízo do público de que o assunto do artigo (um tópico 
genérico ou, neste caso, a questão a ser investigada) é relevante, interessante e que vale 
a pena explorar pode ser desencadeado comparando-o com um assunto que já tenha 
sido avaliado como tal. A analogia não diz aos leitores por que razão o tópico é relevante; 
leva-os implicitamente a tal conclusão. No caso do problema, o autor pode estabelecer 
a importância de resolver o problema, salientando que um problema semelhante já foi 
abordado e resolvido e, assim, aceite pelos especialistas e pela área em geral como im-
portante. Tome-se o seguinte exemplo (negritos nossos):

EXEMPLO 3.15 – PROBLEMA SUSTENTADO POR UM ARGUMENTO A PARTIR DA 
ANALOGIA

Neste estudo, investigámos o uso de podcasts como ferramenta de revisão usada pelos 
alunos após a conclusão do seu curso tradicional de palestras, mas antes do seu exame 
final. Estávamos particularmente interessados nas perceções dos alunos sobre a tecnologia 
e adotámos uma conceção centrada no aluno, no qual lhes pedimos que se pronunciassem 
sobre as características de aprendizagem dos materiais convencionais (palestras de revisão, 
notas, livros de texto) e também sobre os podcasts, para que os pudéssemos contrastar. Es-
tudos anteriores em ensino telemático (Evans & Gibbons, 2007; Evans, Gibbons, Shah 
& Griffin, 2004) sugeriram que materiais de aprendizagem virtual bem concebidos, 
ao aumentar a quantidade de controlo que os alunos têm sobre o processo de aprendiza-
gem, podem ser mais eficientes e eficazes do que as alternativas tradicionais. Também 
sugeriram que, através de efeitos como interatividade e personalização, podem aumentar 
o envolvimento e a recetividade dos alunos. Juntamente com as observações feitas durante 
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particularidades, mesmo que o leitor seja um investigador experiente, estas dicas podem 
ser úteis para guiá-lo no seu primeiro artigo de revisão da literatura):

 ● Dica 1: O artigo de revisão da literatura é um artigo argumentativo e não uma 
narração. O leitor deve ter uma ideia clara do objetivo que pretende atingir 
através da revisão e dos seus possíveis contributos para o campo de estudo. A 
mera junção daquilo que outros disseram não constitui uma proposta. Uma vi-
são geral do estado da arte não é uma revisão: a primeira é descritiva, enquanto 
a segunda é crítica e construtiva;

 ● Dica 2: Divida os seus autores em duas categorias, nomeadamente, os que são 
mais adequados para a parte teórica e os que (sabe que) irão emergir na parte 
sobre os estudos empíricos;

 ● Dica 3: Se possível, forneça uma representação visual do seu enquadramento 
conceptual orientador ou emergente.

Como parte do processo de revisão, ou como resultado do mesmo, o quadro de referên-
cia conceptual é uma parte essencial de um artigo de revisão qualitativa (ou sistemática, 
ou integrativa). Proporcionar uma representação visual do mesmo, se adequado, aumen-
ta a legibilidade e a sistematização do artigo.

 ● Dica 4: Se optar por uma revisão integrativa, seja claro nos critérios de seleção 
dos seus artigos e na descrição do seu método de codificação (se aplicável).

A revisão integrativa é o método mais organizado de revisão dos resultados dos estudos, 
quer qualitativos, quer quantitativos. A análise estatística dos resultados qualitativos é um 
aspeto essencial deste tipo de revisão, que, geralmente, aplica uma metodologia mista. O 
que fará na sua tese ou nos seus artigos assemelhar-se-á, na maioria das vezes, à revisão 
sistemática (não são necessários métodos explícitos de seleção e análise de dados). No 
entanto, para um artigo de revisão integrativa de método misto, terá de apresentar os 
seus critérios de amostragem, bem como o esquema de codificação que irá utilizar para 
analisar os estudos selecionados.
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Esta última característica diz respeito a um aspeto retórico distinto e interrelacionado dos 
textos: a memória.

CLAREZA DA MACROESTRUTURA: MEMÓRIA

Nas secções anteriores apontámos a utilização de sumários como estratégia para alcan-
çar a clareza, destacámos que um resumo da estrutura geral do artigo aumenta a clareza 
e permite uma primeira avaliação da argumentação avançada pelo autor, e mostrámos 
como é que os metacomentários, resumindo o que foi dito previamente no artigo e 
indicando de forma sucinta os próximos passos, podem ser usados para alcançar a coe-
rência e reduzir os esforços dos leitores para seguirem a argumentação. Todos estes 
aspetos relacionados com a importância dos resumos precisam de ser considerados de 
forma mais aprofundada.

Os resumos podem ser concebidos como dispositivos de memória e distinguidos em 
duas categorias, dependendo do seu objetivo específico: instrumentos para lembrar o 
que foi dito no passado (resumos de conteúdo) ou ferramentas para facilitar a memori-
zação dos aspetos mais importantes dos argumentos que estão por vir (resumos estrutu-
rais). Em ambos os casos, precisam de ser trazidos ao centro da atenção dos leitores, pois 
são fundamentais para reduzir os esforços de compreensão. Assim, são normalmente 
colocados no início ou no final de uma secção e no início ou no final de um artigo (no 
final da introdução ou no início da conclusão).

Os sumários introdutórios, já descritos em detalhe, têm a função de mostrar a estrutura 
argumentativa do artigo e antecipar o que é esperado nas secções seguintes. São pre-
dominantemente estruturais, porque apresentam de forma resumida o conteúdo do que 
vai ser dito.

Em contraste, o objetivo dos sumários conclusivos é permitir que os leitores tenham um 
“retrato” do argumento como um todo, de forma a que possam tirar algumas conclu-
sões mais gerais. Este tipo de resumo de conteúdo é necessário quando se utilizou uma 
argumentação complexa e os leitores podem precisar de percorrer todo o artigo para 
identificar as premissas e as conclusões defendidas pelo autor. Um exemplo claro de 
resumo de toda a argumentação seguida é o extrato do artigo “Retórica de Promessas 
Eleitorais: Vender Políticas com Palavras” (também já apresentado no Exemplo 5.9 e no 
Exemplo 5.11):

EXEMPLO 5.14 – MEMÓRIA NA CONCLUSÃO: RESUMO COMPLETO

O artigo mostra que as palavras persuasivas universais na formulação de promessas elei-
torais aumentam a apreciação das políticas prometidas. As palavras persuasivas universais 
são apelativas, notavelmente, para os indivíduos dentro e em torno do centro ideológico, 
e menos para os indivíduos com fortes predisposições à esquerda e à direita. Na nova pro-
messa ambiental, as palavras tiveram efeitos nos indivíduos dentro e ao redor do centro, 
e os efeitos diminuíram com os extremos ideológicos à esquerda e à direita. Os efeitos da 
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INTRODUÇÃO

No Capítulo 2, introduzimos o conceito de macroestrutura de um artigo: como organizar 
as ideias de forma clara e acessível ao leitor. A macroestrutura pode ser concebida como 
uma estratégia, isto é, como um plano de ação, e pressupõe “ações” individuais especí-
ficas dirigidas ao objetivo geral pretendido e aos subobjetivos específicos das secções. 
Essas ações individuais são levadas a cabo no que é comummente conhecido como pa-
rágrafos, que são os blocos de construção de um artigo.

Para discutir a estrutura do parágrafo, precisamos de começar pela sua definição. Os 
parágrafos são normalmente definidos como “subdivisões de uma composição escrita” 
que consistem numa ou mais frases, abordam um ponto (ou ideia, ou objetivo) e co-
meçam numa nova linha (geralmente indentada) (Arnaudet & Barrett, 1990; Zemach & 
Rumisek, 2005). Um exemplo de um parágrafo é este que está a ler. É um bloco de texto 
que começa numa nova linha, trata uma ideia ou ponto específicos (neste caso, sobre “o 
que é um parágrafo”) e contém várias frases. No entanto, para escrever um parágrafo, ou 
melhor, para organizar um texto em capítulos, não basta pressionar a tecla Enter e iniciar 
uma nova linha para separar frases, mais ou menos relacionadas umas com as outras. Um 
parágrafo leva o leitor a pensar que o autor propõe uma nova ideia e a desenvolve na 
unidade que assim foi delimitada. E esse efeito pode ser confuso se as frases não expres-
sarem uma ideia única ou se esta for desenvolvida também no parágrafo seguinte, sem 
indicar de que forma as duas unidades se distinguem. Neste capítulo, mostramos como 
os parágrafos devem ser concebidos de maneira diferente, nomeadamente como instru-
mentos para prosseguir um objetivo específico e não para relacionar tópicos ou dividir 
um texto. Neste sentido, esta abordagem é “pragmática”.

Para explicar como se escrevem os parágrafos, começamos por algumas orientações prá-
ticas. Estas regras gerais serão, então, desenvolvidas nas secções seguintes, que terão 
em conta o que podemos fazer com os parágrafos e como decidir o que fazer com eles.

COMO CRIAR UM PARÁGRAFO

“Escrever” um parágrafo talvez não seja a palavra mais clara a utilizar se quisermos ex-
plicar o processo. Escrever é a última ação que realizamos. Primeiro, precisamos de con-
ceber um plano. Por esta razão, falamos em “criar” um parágrafo, um processo inventivo 
que pode ser dividido nos passos que a seguir se apresentam. 

Encontre o Objetivo do Seu Parágrafo

A característica mais importante de um parágrafo é a expressão da ideia. Por esta razão, 
quando escrevemos um parágrafo, precisamos de começar pela pergunta: “Qual é a ideia 
que quero expressar?” Este é o ponto, ou antes, o objetivo, aquilo que queremos trans-
mitir neste bloco do artigo. Representa o primeiro passo.
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(continuação)

Categoria linguística Exemplos Função/estratégia
6. Copulativos e 

advérbios de 
impressão

Parece que...
Dir-se-ia que...
Aparentemente

Transfere a responsabilidade para um 
leitor externo, um leitor razoável, uma 
opinião não identificada.

7. Expressões de 
relato

Com base em
De acordo com
Do ponto de vista de...
Diz-se que…

Transfere a responsabilidade para uma 
fonte externa.

8. Verbos (1.ª pessoa)
Proponho
Creio
Concluo

Atenua a força (suscetibilidade de ge-
neralização) da conclusão (é uma pro-
posta, uma opinião pessoal...).

9. Verbos (3.ª pessoa)
...contribui para
...resulta em
... afeta

Aproxima a conclusão (evita alegar 
uma relação causal, reduzindo os ris-
cos dessa generalização).

10. Negações Mesmo que não possamos 
concluir que... Antecipa objeções.

11. Antecipações

Ainda que o nosso argu-
mento possa ser proble-
mático por causa de x, y, 
z,contudo...

Antecipa objeções.

Atenuadores são estratégias para comunicar que o orador é apenas parcialmente respon-
sável pelo que está a concluir ou declarar. São estratégias de redução da responsabilização 
(Hyland, 1994, p. 240). Mais precisamente, a responsabilização pode ser reduzida, conside-
rando as suas diferentes dimensões (o sujeito, o assunto), usando as seguintes estratégias: 

 ● Os escritores são responsáveis pelo que ele próprios (e não outros) dizem. 
Assim, se a conclusão for retirada ou a alegação for feita por outros, o escritor é 
responsável apenas por relatar/manter a sua própria opinião. É possível, então:

 − Indicar que a conclusão/alegação foi feita por outros – não identificados 
(Estratégia 7);

 − Indicar que a conclusão/alegação é uma impressão partilhada, que inclui o 
orador, mas também um leitor razoável (Estratégia 6).

 ● Os escritores são responsáveis pelo que dizem (não por aquilo em que pes-
soalmente acreditam). Assim, a conclusão pode ser indicada como uma opinião 
pessoal extraída de argumentos (Estratégia 8). Desta forma, o escritor avança a 
conclusão com base num argumento razoável (que pode convencer o público); no 
entanto, apresenta-a como uma opinião ou um juízo pessoal, o que evita críticas;

 ● Os escritores são responsáveis pelo que dizem exatamente (não por alegações 
mais fortes ou diferentes, ou pelo que pode ser inferido). Assim, uma conclusão 
pode ser apresentada como mais fraca do que a que se esperaria que fosse 
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Estratégias de Citação

Nos parágrafos anteriores, mostrámos como as diferentes funções da citação convergem 
num objetivo ou numa função principais expressos ao longo do artigo, nas suas diferen-
tes secções: provar as ideias propostas. O nosso objetivo foi explicar o porquê de citar. 
Nos próximos parágrafos, focamo-nos noutro problema comum, o de como citar no tex-
to, ou seja, as estratégias de citação. Com isto, não nos referimos ao sistema académico 
convencional usado para estruturar a citação (isto é, número de autores, uso de vírgulas, 
referência a páginas, etc.), mas à organização textual da passagem de texto que inclui 
a(s) citação(ões). A citação é um ato argumentativo, mas também uma forma de repartir 
responsabilidades entre o escritor e o autor original. Cada estratégia de citação tem um 
efeito direto na distribuição e na atribuição de responsabilidade. Por exemplo, considere 
as seguintes formas de uso de uma citação:

1. Como Graff e Birkenstein observam, “transcrever o que «eles dizem» tem sem-
pre de estar ligado àquilo que você diz” (2010, p. 43).

2. Graff e Birkenstein observam que “transcrever o que «eles dizem» tem sempre 
de estar ligado àquilo que você diz” (2010, p. 43), ou seja, que uma transcrição 
precisa de estar relacionada com o objetivo real do artigo que o autor está a 
escrever.

3. Graff e Birkenstein alegam que uma transcrição, ou melhor, “o que «eles di-
zem»”, precisa de ser utilizada para um fim específico do autor (2010, p. 43).

4. A transcrição de uma obra precisa de ser utilizada para um propósito específico 
do autor (Graff & Birkenstein, 2010, p. 43).

5. A transcrição é um tópico crucial na escrita académica, que tem sido aborda-
do de várias perspetivas em diferentes campos de estudo (Boller, 1967; Bren-
del, Meibauer & Steinbach, 2011; Davidson, 1979; Graff & Birkenstein, 2010; 
Saka, 2013).

Note que os cinco usos de citações são diferentes, não só graficamente (o nome dos 
autores aparece fora de parênteses nos três primeiros casos, mas não nos dois últimos), 
mas também, e mais importante, comunicativamente. As citações têm de ser concebidas 
como apoios, isto é, sustentação para as premissas dos nossos argumentos. O trabalho 
de outra pessoa pode sustentar a aceitabilidade de uma premissa, contudo, tal implica 
que não é uma premissa em si mesmo. Precisamos de interpretar o que o autor diz e uti-
lizá-lo como parte do nosso próprio argumento. Analisemos seguidamente os exemplos 
indicados acima.

Na citação 1, o escritor está a transcrever diretamente aquilo que os autores originais 
alegam. Trata-se de um caso de “citação direta”: reprodução (transcrição) das palavras 
de um autor. É importante destacar o conceito de “reprodução” (Meibauer, 2014, p. 184).  
O escritor está, de facto, a utilizar parte do discurso de outrem para os seus próprios ob-
jetivos. O escritor utiliza as mesmas palavras que o autor original, mas para um propósito 
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3. O método escolhido é adequado para resolver o problema, uma vez que pode 
abordar as suas diferentes dimensões e resistir a possíveis críticas.

4. São apresentados os resultados considerados como mais importantes para os 
objetivos da investigação.

5. São discutidos os caminhos para investigação futura.

Dependendo do tempo à sua disposição, poderá organizar os slides em conformidade, 
dedicando aproximadamente um minuto a cada diapositivo.

COMENTÁRIOS

Os comentários sobre trabalhos de outros podem ser apresentados oralmente (isto é, 
como breves apresentações após a introdução do trabalho que se está a comentar) ou 
por escrito (por exemplo, como pequenos artigos em publicações de conferências que 
acompanham o artigo de investigação original). Em ambos os casos, os comentários têm 
uma função principal: fazer uma crítica construtiva ao trabalho de outro orador ou autor. 
A função persuasiva consiste em convencer o público de que a crítica é válida. A crítica 
precisa de ser enquadrada num contexto de discussão académica, visando desenvolver 
o conhecimento, não humilhar os colegas. Assim, um comentário precisa de ser persua-
sivo e não erístico, evitando críticas e polémicas injustificadas ou inúteis. O comentador 
precisa de ser motivado pelo objetivo de ajudar o colega a melhorar o seu artigo e não 
pelo propósito de chamar a atenção do público para as suas próprias capacidades ou 
desencadear emoções.

O reconhecimento das contribuições e das declarações do autor original é uma parte 
importante de um comentário, pois o comentador deve mostrar que compreendeu sufi-
ciente e adequadamente as principais mensagens do trabalho original. No entanto, este é 
apenas o início de um comentário, que pode ser utilizado como base para os argumentos 
que serão desenvolvidos mais tarde. Estes argumentos devem ser positivos e negativos, 
embora o equilíbrio entre ambos varie em função da posição geral que o comentador 
opta por assumir em relação ao trabalho original. Num caso habitual de um comentador 
neutro-amigável, é expectável que haja um número equilibrado de argumentos positivos 
e negativos. Estes argumentos devem abordar o tema e/ou os argumentos do autor ori-
ginal e não do comentador.

Deve ser prestada especial atenção à natureza e à construção de argumentos negativos, 
isto é, aqueles que formarão a lógica da crítica e levarão a conclusões e a ideias para tra-
balho futuro. Os argumentos negativos, em geral, podem ser de dois tipos: ideias-chave 
que o comentador considera importantes e não foram suficientemente abordadas pelo 
autor original; e ideias-chave, métodos, resultados ou implicações que o autor consi-
derou importantes, mas com os quais o comentador discorda. Em ambos os casos, não 
é suficiente expressar um desacordo ou uma crítica, mas sim argumentos justificados, 
como os apresentados no Capítulo 2.
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APÊNDICE: EXERCÍCIOS

CAPÍTULO 2 – ESTRUTURA ARGUMENTATIVA DE UM ARTIGO 
TEÓRICO

Exercício 2.1

Reconhecer o problema e a sua estrutura argumentativa, distinguindo os vários pas-
sos dados pelos autores e os argumentos utilizados.

“Eu acho as pessoas confusas [porque] falam, com frequência, utilizando metáforas como, 
ele era a luz dos olhos dela, tivemos um verdadeiro dia de cão, eles tinham um esqueleto 
no armário. Eu penso que isso [metáfora] deveria ser considerado uma mentira, porque um 
cão não é um dia e as pessoas não têm esqueletos nos armários e […] imaginar uma luz nos 
olhos de alguém não tem nada a ver com gostar muito da pessoa” (Haddon, 2003, p. 15). 
Assim afirma Christopher Boone, o protagonista do perspicaz e divertidíssimo romance de 
Haddon sobre um adolescente autista que tenta descobrir o mundo à sua volta.

Para teóricos de metáforas, desde Aristóteles a autores filosóficos, linguísticos e psicolin-
guísticos contemporâneos (cf. Bowdle & Gentner, 2005; Fogelin, 1988; Searle, 1979), metá-
foras como “Sam é um porco” são consideradas afirmações categóricas falsas e, por isso, 
devem ser tratadas como símiles (por exemplo, “Sam é como um porco”) para serem enten-
didas. Uma preferência por um símile em vez de uma metáfora é, claramente, a opção do 
nosso autista com síndrome de sábio, Christopher, que, referindo-se a um vizinho de quem 
desgosta intensamente, constata: “Ele tinha um nariz muito peludo. Parecia que havia dois 
ratos muito pequenos escondidos nas suas narinas. Isto não é uma metáfora, é um símile, o 
que significa que, realmente, parecia que havia dois ratos muito pequenos escondidos nas 
suas narinas. E um símile não é uma mentira, exceto quando é um símile errado” (Haddon, 
2003 p. 17).

Nestas poucas linhas, Christopher Boone capta, de forma clara, a tradicional visão pragmá-
tica da compreensão de metáforas. Metáforas nominais como “o meu advogado é um tu-
barão” ou “o meu cirurgião é um talhante” são consideradas literalmente falsas. Afirmações 
literalmente falsas são consideradas infelizes, porque violam uma das máximas de conversa-
ção de Grice (1975), nomeadamente, serem verdadeiras. Como tal, são defeituosas se forem 
tomadas literalmente, porque não fazem sentido no contexto da enunciação. Assim, um 
ouvinte, ou leitor, deve procurar um significado não literal que faça sentido.

Glucksberg & Keysar, 1990, p. 68
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