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DA TESE AO LIVRO. INFORMAÇÕES BÁSICAS 
 
Uma tese acadêmica não é um livro. A sua publicação então requer um certo trabalho 

de adaptação e reelaboração do texto, por parte do(a) autor(a).  

A linguagem de um livro deve ser, antes de tudo, clara e objetiva. Assim, recomenda-se 

a leitura atenta da tese ou dissertação para eliminar itens ou capítulos que são característicos 

do trabalho acadêmico e impliquem repetição de informações. A separação por capítulos, 

portanto, não necessariamente será a mesma da tese ou dissertação, devendo ser adaptada de 

acordo com a nova estrutura. 

Um livro caracteriza-se por ter uma escrita fluida. Ainda que se trate de temas complexos 

e recorra a determinado vocabulário técnico, essa fluidez é a principal garantia para gerar 

interesse nos leitores.  

A reescrita deve considerar que se pretende atingir um público mais amplo, menos 

especializado do que o público-leitor da tese, que é bastante restrito, por ser composto por 

pesquisadores/acadêmicos que se dedicam à pesquisa de temas afins e já têm conhecimento e 

familiaridade sobre o tema, as nomenclaturas, a metodologia e as definições conceituais.  Por 

essa razão, a necessidade da transposição do discurso acadêmico ao discurso de grande 

divulgação, para um público-alvo de pessoas que muitas vezes não têm um amplo conhecimento 

sobre o tema, mas, sim, curiosidade de aprender e compreender com profundidade sobre 

determinado assunto.  

Nesse sentido, o livro deve ter uma estrutura e linguagem diferenciadas do trabalho 

científico, devendo-se adotar uma linguagem mais clara e inteligível e sendo necessária uma 

reconfiguração da estrutura do texto, com atenção especial, por exemplo, à organização dos 

capítulos e às aberturas e encerramentos de seções.  

Existem partes da tese que devem ser particularmente revistas (inclusive, em muitos 

casos, diretamente eliminadas) para transformar esse gênero acadêmico em um livro. Assim 

ocorre com as seções reservadas aos contextos teóricos e metodológicos, “estados da arte”, as 

longas citações textuais que se avolumam em função do respeito que determinados autores e 

obras têm dentro de um campo disciplinar específico.  

Teses e dissertações normalmente utilizam um grande número de notas de rodapé com 

referências bibliográficas. Livros não costumam trazer em rodapé esses elementos, uma vez que 

sua presença interrompe o curso da leitura e da linha de pensamento. As chamadas de 

referências bibliográficas devem ser inseridas no corpo do texto, utilizando o sistema autor-data. 

No rodapé ficam apenas as notas explicativas, dados adicionais ao corpo do texto. 

Recomenda-se, também, a eliminação de glossários, gráficos, tabelas ou quadros e 

apêndices e anexos, que são, muitas vezes, essenciais na redação de uma pesquisa, mas de 

pouca importância para o público geral.  



 

2 
 

 
EDITORA DA PUC-SP 

A presença de figuras, ilustrações e fotografias encarece a produção da obra, portanto é 
imprescindível que as imagens estejam diretamente relacionadas ao texto, não sendo 
meramente ilustrativas.  

Além disso, vale lembrar que será preciso ter autorização para publicação das imagens. 
No caso de fotos, os indivíduos fotografados, se reconhecíveis, devem também autorizar seu 
uso na publicação. Processo trabalhoso, demorado e, muitas vezes, com custo.  

 
Dicas rápidas para adaptar uma tese ou dissertação para o formato de livro 
1. Retirar informações iniciais referentes à tese (programa, orientador, etc.). 
2. Retirar, também, resumo/abstract, glossário e listas de tabelas, figuras e/ou quadros. 
3. Reduzir o agradecimento, pensando na versão livro. Os agradecimentos relativos à pesquisa 

já foram feitos na tese. 
4. Eliminar as menções à tese. Trata-se agora de livro. 
5. Retirar ou enxugar notas de rodapé, ou, ainda, incluir as informações no corpo do texto. 
6. Eliminar repetições, apêndices e anexos. 
7. Reformular a estrutura da tese, adaptando e reescrevendo, se necessário, as informações 

sobre a metodologia adotada. 
8. Reescrever os textos introdutórios, que devem apresentar o objetivo e a importância da obra 

e a descrição do seu conteúdo. 
9. Adotar uma linguagem mais clara e objetiva, com frases e parágrafos curtos e com estrutura-

padrão, se possível. 
10. Avaliar a possibilidade de trocar o uso de primeira pessoa do plural (nós) por primeira pessoa 

do singular (eu). Na academia, esse discurso impessoal é importante, no livro não 
necessariamente. 

11. Normalizar as referências bibliográficas e as citações de acordo com as normas da Educ 
(link para as normas). Fazer constar, das referências bibliográficas, apenas as obras citadas 
no texto. 

12. Atualizar as informações antes da entrega dos originais, se necessário. 
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