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POR QUE ESCREVER UM LIVRO? 
 

O procedimento normal e usual para a edição e 
publicação de qualquer livro será mostrado nesse livreto. E 
tudo que será mencionado aqui servirá para qualquer tipo de 
livro, mas como ilustração vai abordar o tema aventura, e 
como personagem será um aventureiro que realiza suas 
viagens, por satisfação pessoal ou para passar 
conhecimentos adquiridos durante as suas aventuras e 
viagens, e o qual deseja contar a sua história em forma de 
livro. 

O livro é ainda a melhor maneira de comunicar a sua 
aventura, existem outras: Blogs, sites, internet, DVD, filmes e 
rádio. Mas é o mais durável, que leva o seu comprador a 
sensação de estar com algo físico em mão – possuir algo, 
bastando somente abri-lo e viajar em suas páginas, não 
precisando de nenhum equipamento auxiliar. 

O público espera ter algo para ver, além das palestras e 
workshops que você poderá fazer e principalmente, quando 
se tem um patrocinador, ele terá uma prova concreta de 
onde foi gasto o seu INVESTIMENTO. E muitos destes 
patrocinadores podem querer o livro para seu acervo, para 
usá-lo como brinde ou realmente incentivar o autor, ou ainda 
para fazer marketing. 

E futuros patrocinadores terão ainda um belo “cartão 
de visitas” seu, provando que você é uma pessoa séria e que 
trata as suas viagens com responsabilidade e 
profissionalismo. 

Coloque o livro nos seus planos de viagem, no 
orçamento para a viagem, a apresentação para a conquista 
de patrocinadores, que é, podemos assim dizer, a primeira e 
talvez a mais difícil parte da aventura. 

Pense em um livro de umas 250 páginas, com umas 60 
fotos coloridas em um ou dois blocos, nos tamanhos usuais 
dos livros (14 x 21 cm ou 16 x 23 cm ou 21 x 28 cm), outros 
tamanhos podem encarecer o livro. Peça um orçamento 
prévio e estimativo para alguma EDITORA que trabalhe no 
segmento de aventura, mas avise que é um orçamento 
estimativo que poderá acontecer só ao final da sua viajem. 
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Este orçamento deverá ser incluído nos custos 
necessários para pleitear às verbas de patrocínios. Pois é 
muito mais difícil conseguir patrocínio extra para fazer um 
livro. Pode perguntar a qualquer pessoa que já fez uma 
aventura. 

A sensação de ter seu livro editado e sendo lido – sim, 
esta parte é importante como veremos mais adiante, é 
indescritível. Que no futuro poderemos olhar e viajar 
novamente, contar como foi, mostrar como foi. 

Feito isto, o planejamento. A primeira parte da aventura 
está cumprida. Boa viagem, que é a segunda parte (a 
melhor). E vamos agora para a terceira parte da viagem – o 
livro. 

 
 
 

 

O PÚBLICO – ALVO 

 
Ao se escrever um livro, devemos ter em mente o 

público a que ele se dirige: faixa etária, seu interesse pelo 
assunto abordado, tamanho do mercado deste público, etc. A 
forma de escrever (linguagem) para quem tem 15 anos é 
diferente de escrever para quem tem 23 anos, 35 anos ou 
mais. 

Quando pensamos que no tamanho do público alvo 
para o livro (mercado), não devemos nos iludir que todos irão 
comprá-lo, isso não é a realidade, por mais que pensemos 
que nosso texto é indispensável para o público. Digamos, por 
exemplo, que o público alvo, inicialmente, é de 10.000 
pessoas (só para usarmos números redondos), está provado 
por diversas pesquisas, que o público com potencial que 
PODERÁ comprar o livro é só 20% deste público alvo (2000 
pessoas), e as pessoas que realmente procuram comprá-lo é 
de 10% a 20% deste público potencial, ou seja, mais ou 
menos 200 a 400 pessoas. 

Isto acontece por diversos fatores: Interesse, poder 
aquisitivo, nível sócio cultural, importância do autor (artista, 
autor de renome, pessoa famosa ou em evidência), 
divulgação e distribuição, mídia (jornais, televisão, revistas), 
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tema do livro, se é didático ou não, cópias ilegais ou não, 
empréstimo entre leitores, etc. 

Por mais que um autor diga que o seu interesse não é 
vender livro, mas de que adianta escrever uma mensagem, 
um livro, por exemplo, se ninguém for lê-la. É frustrante para 
um autor, ver todos os dias pilhas de livros em sua casa ou 
receber relatórios das editoras que no período não houve 
vendas. Isto sem falar no dinheiro gasto, nos milhares de 
árvores cortadas para se fazer o papel, insetos que aparecem 
em meio a tanto papel, que envelhece (vai amarelando, 
criando fungo e bolor), etc. 
 
 

DICAS DE COMO COMEÇAR A ESCREVER 
 

Para começar, faça primeiro um roteiro do livro a ser 
escrito com tudo que você imaginou e siga-o (isto é muito 
importante), principalmente se for técnico ou de referência. 
Os livros de aventura e relatos destas, também devem seguir 
um roteiro, principalmente para que você não se confunda e 
escreva várias vezes o mesmo tema ou assunto. 

No caso de viagens de aventura, os roteiros são ainda 
mais importantes, pois a quantidade de informação a cada 
hora ou dia é muito grande e o autor deve ter sempre junto a 
si, um bloco ou caderno e caneta (o melhor é o bom e velho 
lápis, que não falha e tem em qualquer lugar, e escreve até 
debaixo d’água) para anotar rapidamente os acontecimentos 
para mais tarde serem organizados, evitando assim 
esquecimentos. 

Coloque os assuntos correlatos em um mesmo capítulo, 
para não confundir o leitor e tornar as ideias coerentes e 
“entendíveis” para todos. 

Para o caso de romances, também é bom começar pelo 
roteiro, mas, principalmente, crie os personagens já fazendo 
um perfil psicológico de cada um deles: quem vai ser o 
bonzinho da estória, quem vai ser o mal, qual será o 
argumento da estória, a trama, quantos personagens 
inicialmente farão parte da trama e situe sua estória em 
locais, dos quais você possa ter muitas referências e 
informações.  
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Faça muita PESQUISA para embasar tudo o que vai citar 
em sua história. Quando citar fatos históricos ou lugares 
conhecidos, não se esqueça de que muitos  leitores podem 
conhecer tal fato ou lugar, e caso estejam errados, toda a 
sua obra será depreciada. 
 

 
A VENDA DO LIVRO 

 

O livreiro, salvo raras exceções, pegam os livros em 
consignação, para acerto posterior dos exemplares vendidos, 
mais ou menos uns 60 dias após a venda. Alguns o fazem 
com a opção de compra, mas é só porque é muito mais 
barato, para ele comprar um determinado título, do que 
trazê-lo de volta do outro lado do país. 

Eles não dispõem de espaço físico suficiente, por maior 
que seja a loja, para colocar todos os livros que recebem na 
semana com a capa a mostra nem na loja. 

Os livros de aventura têm ainda, as lojas que vendem 
material para aventuras e esportes, mas é um espaço apesar 
de dirigido, mas pequeno. 

Muito da venda de um livro será conseguido pelo autor 
em palestras, pois ele indiretamente divulga o livro, que está 
a venda na saída da palestra e o livro chama outras palestras 
e, assim, se completa o ciclo. 

Muitos viajantes de aventura ganham mais fazendo 
palestras e workshop, do que com a viagem ou a venda do 
livro. E não só palestras para outros viajantes, mas sobre o 
gerenciamento de problemas e situação difíceis. 
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Manual Resumido da nova 
Ortografia no Brasil 

 
 

 
screver bem é cada vez mais importante, tanto nas 
relações de trabalho quanto nos contatos com os 
amigos. Quem domina corretamente as palavras 

tem mais chances de crescer profissionalmente e merece 
o reconhecimento de todos à sua volta. É, porque não é 
fácil dominar todas as regras, cada proposta de reforma 
na língua preocupa (e às vezes assusta) tanta gente. É o 
que vai ocorrer mais uma vez nos próximos meses, com a 
entrada em vigor de um acordo ortográfico entre os oito 
países que têm no português seu idioma oficial. 
 
 Neste manual você encontra um breve histórico das 
transformações pelas quais a língua portuguesa passou, 
os próximos passos do tratado que muda o jeito de 
escrever as palavras, as principais alterações previstas 
pelo acordo e um artigo exclusivo sobre o impacto desses 
ajustes na vida de todos nós. 

Boa leitura... 
 

Acordo ortográfico – apresentação 
 
Um novo jeito de escrever 
 
        Acordo vem para unificar a ortografia oficial dos 
países de língua portuguesa e aproximar nações. 
       Por Mariana Sgarioni 

E 
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 “A adopção de uma única ortografia entre países de 
língua portuguesa pode ser óptima”. Se este texto fosse 
escrito em Portugal, a frase anterior estaria corretíssima. 
Já no Brasil, a letra p (nas palavras adopção e óptima) 
está sobrando e parece um erro de digitação – apesar de 
todos sabermos que se trata do mesmo idioma. Do ponto 
de vista da ortografia, existem diferenças bastante 
relevantes na língua portuguesa. E não apenas entre os 
dois países. Nas outras seis nações que falam e 
escrevem o português (Angola, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-
Leste) ocorre o mesmo. 
 Para acabar com essas diferenças, foi criado, em 
1990, um acordo ortográfico – que deve vigorar no Brasil 
a partir do ano de 2009. “A existência de duas grafias 
oficiais acarreta problemas de redação de documentos 
em tratados internacionais e na publicação de obras de 
interesse público”, defendia o filólogo Antônio Houaiss, o 
principal responsável pelo processo de unificação aqui no 
Brasil. 
 Originalmente, o combinado era que todos os 
membros da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) deveriam ratificar o acordo para que 
ele tivesse valor. Em 2004, porém, os chefes de Estado 
da CPLP decidiram que bastava a aprovação de três 
nações para a reforma ortográfica entrar em vigor. O 
Brasil, no entanto, definiu que mudaria o jeito de escrever 
somente se Portugal também o fizesse (e o “sim” de 
Lisboa às novas normas só veio em 2007). É importante 
ressaltar que a pronúncia, o vocabulário e a sintaxe 
permanecem exatamente como estão. A novidade é a 
unificação da grafia de algumas palavras. 
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Língua internacional 
 
 Daqui para frente, a língua portuguesa (comum aos 
países lusófonos) tem tudo para ganhar espaço – até 
mesmo em fóruns internacionais – pois o intercâmbio de 
informações e textos ficará mais fácil. Unificar a grafia 
também visa aproximar as oito nações da CPLP, reduzir 
custos de produção e adaptação de livros e facilitar a 
difusão bibliográfica de novas tecnologias, bem como 
simplificar algumas regras (que suscitam dúvidas até 
entre especialistas). 
 Do ponto de vista prático, ganha força o idioma 
falado no Brasil. Isso porque os portugueses terão de 
promover mais mudanças na escrita do que nós, 
adaptando várias palavras à grafia brasileira. Por 
exemplo, açção passa a ser ação. E cai também o h 
inicial de herva e húmido. 
 O português é a única língua com dois cânones 
oficiais ortográficos, um europeu e outro brasileiro, e isso 
não só dificulta nossa vida lá fora como também a dos 
estrangeiros que querem aprendê-la. “Inscreve-se, 
finalmente, a língua portuguesa no rol daquelas que 
conseguiram beneficiar-se há mais tempo da unificação 
do seu sistema de grafar, numa demonstração de 
consciência da política do idioma e de maturidade na 
defesa, na difusão e na ilustração da língua da lusofonia”, 
afirma Cícero Sandroni, presidente da Academia 
Brasileira de Letas (ABL). 
 Além da unificação da grafia, o acordo propõe 
simplificar o idioma, no mesmo espírito do que ocorreu na 
década de 1910, quando uma reforma semelhante alterou 
o modo de escrever palavras como pharmacia e 
christallino (para farmácia e cristalino, sem o ph, o ch 
e o ll). Na época, porém, as mudanças forma 
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encabeçadas por Portugal, que não consultou o Brasil e 
acabou aprofundando algumas diferenças ortográficas. 
 O acordo prevê simplificações (como o fim do 
trema), mas tem inúmeros pontos obscuros, que só serão 
esclarecidos com o lançamento de gramáticas atualizadas 
e um novo Vocabulário Ortográfico oficial (tarefa a cargo 
da Academia Brasileira de Letras). O professor Pasquale 
Cipro Neto é um dos que se manifestaram contra o 
documento. “Ele não se limita a uniformizar a grafia: 
estabelece outras alterações no sistema ortográfico, 
várias delas para pior”. 
 
Tempo de adaptação 
 
 Aqui no Brasil, a última grande reforma do idioma foi 
realizada em 1971, a fim de aproximar mais nosso jeito de 
escrever do de Portugal. Desde então foi abolido o acento 
diferencial em alguns vocábulos, bem como o acento 
grave ou circunflexo nas palavras derivadas de outras 
acentuadas – mais de dois terços dos acentos que 
causavam divergências foram suprimidos. Nessa mesma 
época os substantivos acordo e governo viraram acordo 
e governo (perderam o circunflexo que os diferenciavam 
das formas verbais eu acordo e eu governo, que eram e 
continuam sendo pronunciadas de forma diferente). 
Outras palavras, como somente, propriamente, 
rapidamente, cortesmente, sozinho, cafezinho e 
cafezal, também deixaram de ser acentuadas. Naquela 
ocasião, muitas pessoas estranharam a alteração (sem 
falar que diversos materiais impressos, como livros, 
levaram um bom tempo até ter novas edições com o jeito 
certo de escrever). Até hoje, aliás, ainda há quem escreva 
ele, como circunflexo extinto no início dos anos 1970. 
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 Nas próximas páginas, você vai conhecer (de forma 
simplificada) as mudanças trazidas pelo acordo, com 
exemplos de grafias atuais e de como vamos passar a 
escrever. São regras bastante fáceis, mas que precisam 
ser bem compreendidas para ser usadas corretamente 
em textos produzidos no papel ou na tela do computador. 
Guarde este manual e consulte-o sempre que necessário. 
 
 
O que muda daqui para frente 
 
Acentuação 
 
1 – Acento agudo 
 
 O acento agudo desaparece das palavras da língua 
portuguesa em três casos, como se pode ver a seguir: 

 nos ditongos (encontro de duas vogais proferidas 
em uma só sílaba) abertos ei e oi das palavras 
paroxítonas (aquelas cuja sílaba pronunciada com 
mais intensidade é a penúltima). 

 

COMO É HOJE COMO VAI FICAR 

assembléia assembleia 

heróico heroico 

idéia ideia 

jibóia jiboia 

 

NO ENTANTO, as oxítonas (palavras com acento na 
última sílaba) e os monossílabos tônicos terminados em 
éi, éu  e ói continuam com o acento (no singular e/ou no 
plural). Exemplos: herói(s), ilhéu(s), chapéu(s), anéis, 
dói, céu. 
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 nas palavras paroxítonas com i e u tônicas que 

formam hiato (seqüência de duas vogais que 
pertencem a sílabas diferentes) com a vogal 
anterior quando esta faz parte de um ditongo: 

 

COMO É HOJE COMO VAI FICAR 

baiúca baiuca 

boiúna boiuna 

feiúra feiura 

 

NO ENTANTO, as letras i e u continuam a ser 
acentuadas se formarem hiato mas estiverem sozinhas 
na sílaba ou seguidas de s. Exemplo: baú, baús, saída. 
    No caso das palavras oxítonas, nas mesmas 
condições descritas no item anterior, o acento 
permanece. Exemplos: tuiuiú, Piauí. 

 
 nas formas verbais que têm o acento tônico na 

raiz, com o u tônico precedido das letras g ou q e 
seguido de e ou i. Esses casos são pouco 
freqüentes na língua portuguesa: apenas nas 
formas verbais de argüir e redargüir. 

 

COMO É HOJE COMO VAI FICAR 

argúis arguis 

argúem arguem 

redargúis redarguis 

redargúem redarguem 
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2 – Acento diferencial 
 
 O acento diferencial é utilizado para permitir a 
identificação mais fácil de palavras homófonas, ou seja, 
que têm a mesma pronúncia. Atualmente, usamos o 
acento diferencial – agudo ou circunflexo – em vocábulos 
como pára (forma verbal), a fim de não confundir com 
para (a preposição), entre vários outros exemplos. 
 Com a entrada em vigor do acordo, o acento 
diferencial não será mais usado nesse caso e também 
nos que estão a seguir: 
 
 péla (do verbo pelar) e pela (a união da preposição 

com o artigo); 
 pólo (o substantivo) e polo (a união antiga e popular 

de por e lo); 
 pélo (do verbo pelar) e pêlo (o substantivo); 
 pêra (o substantivo) e péra (o substantivo arcaico que 

significa pedra); em oposição a pêra (a preposição 
arcaica que significa para). 

 

NO ENTANTO, duas palavras obrigatoriamente 
continuarão recebendo o acento diferencial: 

 pôr (verbo) mantém o circunflexo para que não 
seja confundido com a preposição por; 

 pôde (o verbo conjugado no passado) também 
mantém o circunflexo para que não haja confusão 
com pode (o mesmo verbo conjugado no 
presente). 

 Obs: já em fôrma/forma o acento é facultativo. 
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3 – Acento circunflexo 
 
 Com o acordo ortográfico, o acento circunflexo não 
será mais usado nas palavras terminadas em oo. 
 

COMO É HOJE COMO VAI FICAR 

enjôo enjoo 

vôo voo 

abençôo abençoo 

corôo coroo 

magôo magoo 

perdôo perdoo 

 
 Da mesma forma, deixa de ser usado o circunflexo 
na conjugação da terceira pessoa do plural do presente 
do indicativo ou do subjuntivo dos verbos crer, dar, ler, 
ver e seus derivados. 
 

COMO É HOJE COMO VAI FICAR 

crêem creem 

dêem deem 

lêem leem 

vêem veem 

descrêem coroo 

relêem magoo 

revêem perdoo 
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NO ENTANTO, nada muda na acentuação dos verbos 
ter, vir e seus derivados. Eles continuam com o acento 
circunflexo no plural (eles têm, eles vêm) e, no caso dos 
derivados, com o acento agudo nas formas que possuem 
mais de uma sílaba no singular (ele detém, ele 
intervém). 

 
Trema 
 
4 – Um sinal a menos 
 
 O trema, sinal gráfico de dois pontos usado em 
cima do u para indicar que essa letra, nos grupos que, 
qui, gue e gui, é pronunciada, será abolido. É simples 
assim: ele deixa de existir na língua portuguesa. Vale 
lembrar, porém, que a pronúncia continua a mesma. 
 

COMO É HOJE COMO VAI FICAR 

agüentar aguentar 

eloqüente eloquente 

freqüente frequente 

lingüiça linguiça 

sagüi sagui 

seqüestro sequestro 

tranqüilo tranquilo 

anhangüera anhanguera 

 

NO ENTANTO, o acordo prevê que o trema seja mantido 
em nomes próprios de origem estrangeira, bem como em 
seus derivados. Exemplos: Bündchen, Müller, 
mülleriano. 

Hífen 
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5 – Palavras compostas 
 
 O hífen deixa de ser empregado nas seguintes 
situações: 

 quando o prefixo termina em vogal e o segundo 
elemento começa com as consoantes s ou r. 
Nesse caso, a consoante obrigatoriamente passa 
a ser duplicada: 

 quando o prefixo termina em vogal e o segundo 
elemento começa com uma vogal diferente. 

 

COMO É HOJE COMO VAI FICAR 

anti-religioso antirreligioso 

anti-semita antissemita 

auto-aprendizagem autoaprendizagem 

auto-estrada autoestrada 

contra-regra contrarregra 

contra-senha contrassenha 

extra-escolar extraescolar 

extra-regulamentação extrarregulamentação 

 

NO ENTANTO, o hífen permanece quando o prefixo 
termina com r (hiper, inter e super) e a primeira letra do 
segundo elemento também é r. Exemplo: hiper-
requintado, super-resistente. 
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Alfabeto 
 
6 – Novas letras 
 
 O acordo prevê que nosso alfabeto passe a ter 26 
letras – hoje temos 23. Além das atuais, serão 
oficialmente incorporadas as letras k, w e y. No entanto, 
seu emprego fica restrito a apenas alguns casos, como já 
ocorre atualmente. Confira os principais exemplos: 

 em nomes próprios de pessoas e seus derivados: 
Exemplo: Franklin, frankliniano, Darwin, 
darwinismo, Wagner, wagneriano, Taylor, 
taylorista, Byron, byroniano. 

 em nomes próprios de lugares originários de outras 
línguas e seus derivados: 
Exemplo: Kuwait, kuwaitiano, Washington, 
Yokohama, Kiev. 

 em símbolos, abreviaturas, siglas e palavras 
adotadas como unidades de medida internacionais; 
Exemplo: km (quilômetro), KLM (companhia 
aérea), K (potássio), W (watt), www (sigla de world 
wide web, expressão que é sinônimo para a rede 
mundial de computadores). 

 em palavras estrangeiras incorporadas à língua: 
Exemplos: sexy, show, download, megabyte. 

 
 
O que muda em Portugal 
 
7 – Considerações gerais 
 
 Boa parte das mudanças previstas no novo acordo 
não afeta o português escrito no Brasil, mas tem relação 
direta com a grafia atual das palavras em Portugal. 
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 Um exemplo é a eliminação da letra h no início de 
palavras como herva e húmido (que há muito tempo são 
erva e úmido por aqui e passarão a ser escritas só dessa 
forma em todos os países lusófonos). 
 Além disso, como regra geral, desaparecem o c e o 
p das palavras em que essas letras não são 
pronunciadas. 
 

COMO É HOJE COMO VAI FICAR 

acção ação 

aflicto aflito 

colectivo coletivo 

director diretor 

exacto exato 

baptizar batizar 

 

NO ENTANTO, em alguns casos em que a letra c é 
pronunciada, seu uso poderá ser facultativo. Exemplos: 
facto, sector. 
    O acordo prevê também dupla grafia (ou seja, a forma 
de escrever é opcional, conforme o uso mais comum em 
cada local) nas palavras proparoxítonas cuja vogal tônica 
admita mudança de timbre. Exemplos: acadêmico (ou 
acadêmico, grafia mais comum em Portugal), cômodo 
(ou cómodo), ingênuo (ou ingênuo), oxigênio (ou 
oxigênio). 
    As chamadas proparoxítonas aparentes também 
permitem dupla grafia: gênio (ou gênio), insônia (ou 
insônia). 

 

Fonte: www.portal.mec.gov.br 
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TRANSFORMANDO MONOGRAFIA EM LIVRO 
 
 

REESCREVENDO SEU TEXTO 
 

Indo direto ao assunto em 6 etapas: 
 
 
1 - INTRODUÇÃO  
 

A obra deve ser reescrita para dirigir-se a um público 
mais amplo e menos especializado do que aquele constituído 
pelo orientador e pela banca examinadora. Devem ser 
eliminados justificativas históricas de trabalhos de campo e 
longos agradecimentos a indivíduos e instituições que não 
são do interesse de quem vai adquirir ler e estudar o livro.  
      Instruções metodológicas de como utilizar melhor o livro 
e particularidades sobre a sua estrutura são aceitáveis, mas 
devem ser sucintas e objetivas.  
      Concluindo o texto deve ser reelaborado, tendo em vista 
o formato e o público do livro. Evitar sempre que possível o 
uso de termos técnicos. O último capítulo do livro já deve ser 
conclusivo.  
 

2 - BIBLIOGRAFIA OU REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

   O conjunto padronizado de elementos descritivos retirados 
de um documento, para sua identificação, pode ser de dois 
tipos:  
 
a) Indicações de leitura que permitam que os leitores se 
aprofundem no assunto por intermédio de obras de outros 
autores (Bibliografia).  

b) Menção às obras consultadas na elaboração do trabalho. 
Aplicam-se apenas aos trechos citados entre aspas ou 
blocados (Referências Bibliográficas).  
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3 - CITAÇÕES  
 

A Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) 
define citação como a “menção de uma informação extraída 
de outra fonte” (NBR 10520, 2002, p.1).   

  
      No texto, as citações devem ser feitas de modo uniforme, 
de acordo com o estilo do pesquisador e/ou adequado ao tipo 
de obra em que o trabalho será publicado. O sistema 
escolhido deve estar relacionado com a ordenação das 
referências.  
 
      Para aplicação das citações, aplicam-se as seguintes 
definições:  
 
Citação direta: transcrição textual de parte da obra de um 
autor consultado.  
 
Citação indireta: texto baseado na obra do autor 
consultado.  
 
Citação de citação: citação direta ou indireta de um texto 
em que não se teve acesso ao original.  
 
      As citações em língua estrangeira devem ser traduzidas. 
O texto na língua original do trecho citado pode ser fornecido 
em nota de pé de página, ou, se for muito longo, em 
apêndice.  
 
 
4 - NOTAS  
 

As notas destinam-se a prestar esclarecimentos ou 
tecer considerações que não são incluídas no texto para anão 
interromper a sequência lógica da leitura. Podem ser:  
 
Notas de referência: notas que indicam fontes consultadas 
ou remetem a outras partes da obra onde o assunto foi 
abordado.  
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Notas de rodapé: indicações, observações ou aditamentos 
ao texto feitos pelo autor, tradutor ou editor, podendo 
também aparecer na margem esquerda ou direita.  
Notas explicativas: usadas para comentários, 
esclarecimentos ou explanações, que não possam ser 
incluídos no texto.  
Devem ser reduzidas a um mínimo indispensável, fazendo-se 
a incorporação das notas ao próprio texto.  
 
5 - LINGUAGEM  
 
      Em livros técnico-científicos, a linguagem deve ser direta, 
clara e concisa. Isso não quer dizer que o estilo deva ser duro 
e deselegante. É perfeitamente possível escrever com 
clareza, correção, concisão e elegância utilizando-se um 
estilo limpo e direto.            
      Termos técnicos específicos e expressões de jargão 
devem ser definidos quando aparecem pela primeira vez, em 
especial se são incomuns ou se dão margem a diferentes 
acepções.  
    Neologismos só podem ser aceitos se expostos de 
maneira que o seu sentido fique claro. O mesmo se aplica a 
termos não dicionarizados como “fundante‟, “liminal‟, 
“alteridade”, etc., ou de difícil compreensão, como; ser 
ôntico-intramundano, por exemplo.  
 
 
6 - ESTILO  
 
      O bom estilo é constituído pelo uso correto e oportuno de 
palavras de sentido preciso, bem colocadas na frase. Em 
textos técnico-científicos, esse uso será tanto melhor quanto 
mais curtos forem os períodos, quanto mais direta for a 
ordem dos elementos fundamentais (sujeito, verbo e 
predicado da oração) e quanto menor o uso de orações 
intercaladas.  
      O estilo será tanto leve e agradável quanto mais sejam 
bem utilizados os Substantivos, Verbos, Preposições, 
Pronomes e Artigos, e quanto mais contido for o uso de 
Adjetivos, Advérbios e Conectivos.  
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MANUAL DE MODOS DE REDAÇÃO 

 
Entendendo os tópicos de uma Redação 

 
 

DISSERTAÇÃO 
 

Texto que se caracteriza pela defesa de uma ideia, 
ponto de vista ou questionamento, para abordar um 
determinado assinto. Em geral este tipo de produção textual 
costuma distribuir o seu contúdo da seguinte maneira. 
 
1-  Introdução – Ponto em que se apresentam as ideias que 
serão defendidas ao longo do texto. 
 
2- Desenvolvimento – Momento em que se desenvolvem as 
ideias anteriormente apresentadas, de modo a convencer o 
leitor por intermédio de argumentos sólidos e dados 
concretos. 
 
3 - Conclusão – É a parte que se elabora um desfecho 
coerente do desenvolvimento com base nos argumentos 
apresentados. 
 

 
RESUMO 

 
O resumo não é um trabalho de elaboração 

propriamente dito, mas um trabalho de extração de ideias e 
não das palavras do texto. Quem resume deve saber 
exprimir, de forma objetiva, os elementos essenciais do 
texto, não cabendo comentários ou julgamentos ao que está 
sendo condensado, nunca deve-se . suprimir o texto 
simplesmente retirando palavras e mantendo o restante do 
texto, isso não mostra que tem-se conhecimento do assunto.  
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NARRAÇÃO  
 

Caracteriza-se pela representação de fatos reais ou  
fictícios, envolvendo personagens e fatos que ocorrem num 
determinado espaço de tempo e espaço. A narração de fatos 
reais é muito comum em livros científicos, jornais, livros de 
História e outros. Por sua vez, a narração de fatos fictícios 
não tem compromisso com realidade e permite inventar e 
criar fatos de acordo com imaginação de quem relata. Todo 
texto narrativo existe na medida em que há uma ação 
praticada por personagens e conta com dois elementos 
principais tempo e lugar. 
Uma narrativa deve apresentar: 
- Fato: Sequencia ordenada de ações que desencadeiam a 
história. 
- Personagens: Pessoas que fazem parte dessa história. 
- Ambiente: Lugar onde ocorreu o fato. 
- Momento: Tempo da ação. 
 
 
 

DESCRIÇÃO 

 
O termo descrever significa representar, por meio de 

palavras, as características de um objeto, uma ideia ou um 
sentimento. Um texto descritivo tem como objetivo transmitir 
informações sobre o seu foco principal, de modo que o leitor 
crie na sua mente uma imagem do objeto, pessoa, 
sentimento ou ser descrito. O os pontos de vista existentes 
em uma descrição podem  ser exibidos de duas maneiras: 
Objetiva e Subjetiva. 

A forma Objetiva é aquela que apresenta um  objeto e 
indica suas características principais de maneira precisa, 
cuidando para que as palavras não permitam mais de uma 
interpretação. 

Já na forma Subjetiva acontece quando se trabalha com 
a linguagem para selecionar palavras ricas de sentido e 
emprego de construções livres que permitem mais de uma 
interpretação do leitor. 
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CARTA 
 

Pode ser escrita de forma mais despojada, se enviada, 
por exemplo, para um amigo, ou formal, se endereçada a 
uma autoridade. A estrutura principal é a mesma em ambos 
os casos: Local e data no inicio da folha, uma saudação e p 
Texto propriamente dito e uma despedida com assinatura. O 
tipo mais comum de carta, é a argumentativa onde pode ser 
explicada a razão de seu pedido ou reclamação. Apesar de 
parecer com a modalidade dissertação, uma diferença as 
separa fortemente: Na dissertação, o leitor pode ser qualquer 
um, enquanto que na carta dirige-se a uma pessoa especial 
e, por isso, é preciso adequar a linguagem. 
 

 
  

ESTILO JORNALISMO 
 

Dentro desse estilo existem alguns diferentes tipos: Os 
principais porém são reportagens ou Notícias, os Editoriais e 
Artigos. A Reportagem deve apresentar texto mais objetivo e 
impessoal. Em contra partida ao Editorial e ao Artigo, 
propõem a apresentação de uma defesa e ou uma opinião do 
Autor. 

 
 

CRÔNICA 

 
Na literatura e no jornalismo,  uma Crônica é uma 

narração curta, produzida essencialmente para ser vinculada 
na imprensa, seja nas páginas de uma revista, seja nas 
páginas de um jornal. Possui assim uma finalidade utilitária e 
pré-determinada, para agradar aos leitores dentro de um 
espaço sempre iguale com a mesmo localização, criando-se 
assim, no transcurso dos dias ou das semanas uma 
familiaridade entre o escritor e aqueles que o lêem. 
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POEMA 
 

Um poema é uma obra literária geralmente 
apresentada em versos e estrofes. Efetivamente existe 
diferença entre Poesia e Poema, Este último segundo vários 
autores, é uma obra em versos com características poéticas, 
ou seja, enquanto o Poema é um objeto literário com 
existência material concreta, a Poesia tem uma carácter 
imaterial e transcendente. 
 
 

PROSA 
 

Prosa é um nome que se dá à forma de um texto 
escrito em parágrafos. “Prosa” é uma palavra de duplo 
sentido , pois pode designar uma forma (um texto escrito 
sem divisões rítmicas intencionais – alheias à sintaxe, e sem 
grandes preocupações com ritmo, métrica, rimas, aliterações 
e outros elementos sonoros), e pode designar também um 
tipo de conteúdo (um  texto cuja função linguística 
predominante  não é poética, como por exemplo, um  livro 
técnico, um romance, uma lei, etc…). Na acepção relativa à 
forma, “prosa” contrapõe-se a “verso” na acepção relativa ao 
conteúdo, “prosa” contrapõe-se a “poesia”. Aristóteles o 
grande Pensador, já observava, em sua “Poética, que nem 
todo texto escrito em verso é “poesia”, pois na época era 
comum se usar os versos até em textos de natureza 
científica ou filosófica, que nada tinham a ver com poesia. Da 
mesma forma, nem tudo que é escrito em forma de prosa é 
tem conteúdo de prosa.  

O Linguista Romam Jakobson define “poesia”  a partir 
das funções da linguagem: “poesia” é o texto em que a 
função poética predomina sobre as demais. Assim, um texto 
escrito em forma de prosa pode ser considerado de “poesia”,  
se sua função principal, sua finalidade, for poética. A tal texto 
pode-se dar o nome de prosa poética ou poesia em prosa. 
Pois é “prosa” em sua forma, mas “poesia” em sua função, 
em sua essência, nos sentimentos que transmite. 
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CONTO   
 

O conto é a forma narrativa, em prosa, de menor 
extensão (no sentido estrito de tamanho). Entre suas 
principais características estão a concisão, a precisão, a 
densidade, a unidade de efeito ou impressão total – da qual 
falava Poe (1809 – 1849) e Tchekhov (1860 – 1904): o conto 
precisa causar um efeito singular no leitor; muita excitação e 
emotividade. Ao escritor de contos dá-se o nome de contista. 
O conto necessita de tensão, ritmo, o imprevisto dentro dos 
parâmetros previstos, unidade, compactação, concisão, 
conflito, início, meio e fim; o passado e o futuro têm 
significado menor. O ‘flashback’ pode acontecer, mas só se é 
absolutamente necessário, mesmo assim da forma mais 
curta possível. 

Final enigmático – O final enigmático prevaleceu até 
Maupassant (fim do século XIX) e era muito importante, pois 
trazia o desenlace surpreendente (o fechamento com ‘chave 
de ouro’, como se dizia). Hoje em dia tem pouca importância; 
alguns críticos e escritores acham-no perfeitamente 
dispensável, sinônimo de anacronismo. Mesmo assim não há 
como negar que o final do conto é sempre mais carregado de 
tensão do que no romance ou na novela e que um bom final 
é fundamental no gênero. “Eu diria que o que opera no conto 
desde o começo é a noção de fim. Tudo chama, tudo convoca 
a um ‘final’.” (Antonio Skármeta, Assim se escreve um 
conto). 

Neste gênero, como afirmou Tchecov, é melhor não 
dizer o suficiente do que dizer demais. Para não dizer demais 
é melhor, então, ‘sugerir’ como se tivesse de haver um certo 
‘silêncio’ entremeando o texto, sustentando a intriga, 
mantendo a tensão. Não é o que acontece no conto ‘A missa 
do galo’, de Machado de Assis? Especialmente nos diálogos; 
não exatamente pelo que estes dizem, mas pelo que deixam 
de dizer. Ricardo Piglia, comentando alguns contos de 
Hemingway (1898 – 1961), diz que o mais importante nunca 
se conta: ‘O conto se constrói para fazer aparecer 
artificialmente algo que estava oculto. Reproduz a busca 
sempre renovada de uma experiência única que nos permite 
ver, sob a superfície opaca da vida, uma verdade secreta’ (O 



GUIA PARA ESCREVER LIVROS   -  INICIANDO O SEU LIVRO  
 

  29 

laboratório do escritor). Piglia diz que conta uma história 
como se estivesse contando outra. Como se o escritor 
estivesse narrando uma história ‘visível’, disfarçando, 
escondendo uma história secreta. ‘Narrar é como jogar 
pôquer: todo segredo consiste em fingir que se mente 
quando se está dizendo a verdade.’ (Prisão perpétua). É 
como se o contista pegasse na mão do leitor e desse a 
entender que o levaria para um lugar, mas Rebeca, no fim, 
leva-o para outro. Talvez por isso, D.H. Lawrence tenha dito 
que o leitor deve confiar no conto, não no contista. O contista 
é o terrorista que se finge de diplomata, como dia Alfredo 
Bosi sobre Machado de Assis (op. cit.). 

Segundo Cristina Perí-Rossi, o escritor contemporâneo 
de contos não narra somente pelo prazer de encadear fatos 
de uma maneira mais ou menos casual, senão para revelar o 
que há por trás deles (citada por Mempo Giardineli, op. cit.). 
Desse ponto de vista a surpresa se  produz quando. No fim, a 
história secreta vem à superfície. 

No conto, a trama é linear, objetiva, pois o conto, ao 
começar, já está quase no fim e é preciso que o leitor ‘veja’ 
claramente os acontecimentos. Se no romance o 
espaço/tempo é móvel, no conto a linearidade é a sua forma 
narrativa por excelência. ‘A intriga completa consiste na 
passagem de um equilíbrio a outro.  A narrativa ideal, a meu 
ver, começa por uma situação estável que será perturbada 
por alguma força, resultando num desequilíbrio. Aí entra em 
ação outra força, inversa, restabelecendo o equilíbrio; sendo 
este equilíbrio parecido com o primeiro, mas nunca idêntico.’ 
(Gom Jabbar em Hardcore, baseado em Tzvetan Todorov). 

Em outras palavras: no geral o conto ‘se apresenta’ 
com ‘uma ordem’. O conflito traz uma ‘desordem’ e a solução 
desse conflito (favorável ou não) faz retornar à ‘ordem’ - 
agora com ganhos e perdas, portanto essa ordem difere da 
primeira. ‘O conto é um problema e uma solução’, diz 
Enrique Aderson Imbert. 

Diálogos – O diálogos são de suma importância; sem 
eles não há discórdia, conflito, fundamentais ao gênero. A 
melhor forma de se informar é através dos diálogos; mesmo 
no conto em que o ingrediente narrativo seja importante. ‘A 
função do diálogo é expor.’ (Henry James, 1843 – 1916). 
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Em alguns escritores o diálogo é uma ferramenta 
absolutamente indispensável. Caio Porfírio Carneiro, por 
exemplo, chega ao ponto de escrever contos compostos 
apenas por diálogos, sem que, em nenhum instante, apareça 
um narrador. Considerado mestre e maior escritor brasileiro 
na arte de escrever diálogos é Luiz Vilela, autor inclusive de 
um romance, Entre amigos, de 1984, escrito somente com 
diálogos, sem presença de narrador, didascálias ou verbos 
dicendi. Outro exemplo são as 172 páginas de Trapiá, um 
clássico da década de 1960 de Caio Porfírio Carneiro, na qual 
há apenas seis páginas sem diálogos. 

Tipos de diálogos: 
1 – Direto: As personagens conversam entre si, usam-

se travessões. 
2 – Indireto: Quando o escritor resume a fala da 

personagem em forma narrativa, sem destacá-la.  
3 – Indireto Livre: É a fusão entre autor e personagem. 

O narrador narra, mas no meio da narrativa surgem diálogos 
indiretos da personagem como que complementam do o que 
disse o narrador. 

1 - Monólogo Interior: É o que se passa “dentro” do 
mundo psíquico da personagem. 

2 – Focos Narrativos  
a) Primeira Pessoa: Personagem principal conta a sua 

história. 
b) Terceira Pessoa: O texto é narrado em terceira 

pessoa. Podendo ser: Narrador observador; O narrador limita-
se a descrever o que está acontecendo. Narrador Onisciente; 
Conta a história, sabendo tudo sobre a vida dos personagens 
e seus costumes e  destinos. 

 

FÁBULAS 
 

As fábulas são composições literárias, em que as 
personagens são geralmente animais, forças da natureza ou 
objetos, que apresentam características humanas, tais como 
a fala, os costumes etc. Estas histórias geralmente terminam 
com um  ensinamento moral de caráter instrutivo versátil, 
pois permite diversas maneiras de se abordar determinado 
assunto. 
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A Pégaso – Consultoria e Editoração, espera que 

todas as informações contidas nesse livreto, tenham sido de 
grande utilidade para a execução do seu projeto  editorial. 
Torne-se um Autor, escreva e publique um livro tornando a 
sua obra imortal. acreditamos em você sempre!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contatos Virtuais 
www.reflexoeseexpressoes.weebly.com 

E-mail: pegasoconsultorias@gmail.com 
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Venha Publicar o seu Livro na  

Pégaso – Consultoria e Editoração 
Faça contato e solicite um orçamento para o seu livro sem 

compromisso a partir de 10 exemplares. 
 
 

 

Boa vista – Roraima – BRASIL 
 


