
DICAS SOBRE COMO ESCREVER UM ENSAIO: 

 

Um ensaio acadêmico é um texto para discutir determinado tema, de relevância teórica 

e científica, com base teórica em livros, revistas, artigos publicados, entre outros. 

 

Uma modalidade de texto bastante usada na academia, especialmente nas áreas de 

Ciências Humanas, é o ensaio. Consiste na exposição das ideias e pontos de vista do 

autor sobre determinado tema, buscando originalidade no enfoque, sem, contudo, 

explorar o tema de forma exaustiva. 

Para redigir um ensaio acadêmico é bom que você saiba:  

 Em um ensaio acadêmico, uma tese (ideia principal) é defendida pelo 

autor ou autores e, portanto, é preciso expressar claramente qual é essa 

tese. O leitor de um ensaio acadêmico espera ser informado corretamente 

sobre o tema a ser tratado e como o mesmo será trabalhado.  

 Para ensaios acadêmicos é adotada, normalmente, a estrutura lógica 

típica de um texto científico (título, lista de autores, resumo, 

introdução...). A tese a ser defendida (isto é, a ideia relacionada ao tema 

a ser tratado) já aparece de forma sucinta no título e no "Resumo", 

posteriormente é apresentada com mais detalhes, na "Introdução". 

 A introdução de um ensaio acadêmico apresenta a ideia a ser explorada e 

trabalhada, sugere a linha de argumentação a ser adotada e esboça a 

organização do restante do texto. 

Os leitores de seu ensaio acadêmico esperam que você se posicione claramente 

em relação ao tema proposto e defenda o seu ponto de vista com argumentos e 

evidências sólidas. Para tal é necessário que você realize previamente uma pesquisa 

bibliográfica mais exaustiva sobre o tema escolhido, sobre a área em que se insere o 

tema, bem como sobre áreas correlatas. Possivelmente você também precisa coletar 

dados complementares. Não relate apenas aquilo em que você acredita ou o que 

aprendeu nas suas investigações, mas mostre evidências convincentes para fundamentar 

seus pontos de vista e convencer seus leitores. 

 

Adaptado de: <http://redacao.cientifica.googlepages.com/ensaioacad%C3%AAmico>. Acesso em: 6 ago. 

2009. 



 

Estrutura do Ensaio  

1. INTRODUÇÃO  

Definição do tema  

 Por que escolheu este tema  

 O que vai argumentar  

 Descrição da estrutura do ensaio  

 

2. CORPO DO ENSAIO  

Análise e desenvolvimento do tema escolhido  

 Dê exemplos do texto que está a estudar  

 Mencione bibliografia para justificar as suas ideias e conclusões, faça citações e 

comentários 

 

3. CONCLUSÃO  

Apresente os resultados da sua análise  

 Quais as conclusões do seu trabalho?  

 Poderá aqui introduzir um comentário pessoal ao tema  

 Poderá indicar outras áreas relacionadas com o seu tema que seria interessante 

estudar e pesquisar  

 

4. BIBLIOGRAFIA  

Indique por ordem alfabética os livros que usou no seu ensaio, de acordo com as normas 

de citação bibliográfica.  

 

 

Adaptado de: 

<http://www.portrasdasletras.com.br/pdtl2/sub.php?op=redacao/teoria/docs/estruturaensaio>.  Acesso em: 

6 ago. 2009. 

 

 

 


