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1. INTRODUÇÃO
Em todo capítulo a primeira seção deve ser a introdução que consiste num pequeno
texto que apresenta o capítulo e antecipa o que será relatado.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Indica-se a fundamentação, o marco teórico, o estado da arte ou o estado do debate que
orienta o estudo.1 Este referencial é considerado como um elemento de controle de toda a
pesquisa, desde a problematização inicial. O pesquisador irá interpretar seu objeto de estudo
de acordo com a concepção teórica de uma ou toda a obra de um autor ou de um conjunto de
autores, ou seja, o marco previamente determinado. Nas áreas de Ciências Exatas, opta-se
pela avaliação de um conjunto de produtos ou objetos desenvolvidos relacionados com o tema
da pesquisa, chamado de Estado da Arte. Apresenta-se de modo aprofundado, respondendo
quais os princípios, categorias, conceitos ou teorias fundamentam a pesquisa. Deve estar de
acordo com a problemática formulada e o raciocínio desenvolvido nas fases anteriores. Cabe
alertar que, caso o marco teórico seja mudado durante a pesquisa, todos os demais elementos,
como problema, hipótese, objetivos (geral/específicos), caem por terra, o que significa que o
estudo será outro e terá um novo começo.
Portanto o referencial teórico é toda a teoria que norteia o tema escolhido pelo
pesquisador juntamente com determinação clara do marco teórico ou estado da arte.

1

Como, por exemplo, a Teoria do Discurso de Jürgen Habermas, o materialismo histórico dialético de Karl
Marx, o positivismo de August Comte, o enfoque experimental segundo a corrente de pensamento empirista, o
estruturalismo conforme a obra de Claude Lévi-Strauss, entre outros.

3. CONCLUSÕES
Na conclusão restabelecem-se os argumentos mais relevantes expostos no
desenvolvimento do trabalho, a síntese-crítica dos resultados obtidos e a contribuição do
estudo efetivado (se o estudo feito não esgotou o problema investigado, cabe apontar esses
vazios e as possíveis formas de preenchê-lo).
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