
 

 

Minicurso: Sociologia da Escrita Acadêmica 

 

Camila Ribeiro de Almeida Rezende1 

 

Ementa 

 

A proposta do minicurso é refletir sobre o processo criativo da escrita acadêmica. 

Por meio de um diálogo crítico e de exercícios práticos, buscaremos identificar alguns 

imaginários socialmente compartilhados acerca do que é escrever academicamente. Tais 

imaginários atuam na construção de epistemologias e direcionam a experiência da escrita 

– seja ela enquanto expressão ou bloqueio de si. A intenção é atuar nos bastidores que 

envolvem o ato de escrever, pois são eles, uma importante fonte de conhecimento para o 

aprimoramento e o amadurecimento de uma escrita reflexiva – capaz de fomentar 

qualidade à pesquisa científica.  

O conteúdo do minicurso tem por base a minha pesquisa de doutorado em 

desenvolvimento no Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), sob o título: Corpos que escrevem corpos de texto – Uma sociologia 

da escrita acadêmica, das emoções e do processo criativo. A fonte de dados parte, 

sobretudo, das minhas experiências como assessora de escrita acadêmica e coordenadora 

de atividades formativas no Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica (CAPA) da 

UFPR.  

 

Tópicos a serem trabalhados durante o minicurso: 

• Representações do Self: O que está no Lattes/ O que não está no Lattes 

• Qual sua dificuldade/expectativa com a escrita? 

• Imaginários individuais e coletivos  

• O que difere a escrita acadêmica de outros meios de expressão? 

 
1 Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná – bolsista 

Capes – com tema de pesquisa sobre escrita acadêmica e processos criativos. Mestra em Artes, Cultura e 

Linguagens – com ênfase em Teorias e Processos Poéticos Interdisciplinares – pelo Programa de Pós-

graduação em Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Bacharela em 

Artes e Design, também pela UFJF, com período de intercâmbio acadêmico em Artes Plásticas na 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto – Portugal. É coordenadora de atividades formativas e 

assessora de escrita acadêmica no Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica (CAPA) da UFPR. 

Integrante do grupo de pesquisa Internacionalização de Pesquisa Científica Brasileira em parceria com a 

University of Oxford e a University of Nottingham. 

 



 

 

• Aproximações com o Storytelling 

• Exercícios práticos 

• Escrita e capital simbólico 

• Estilo pessoal e regras acadêmicas 

• A escrita atraente e acessível 

• A escrita da distinção  

• Clareza, objetividade e embasamento 

• Escrita e construção de epistemologias 

• Memes acadêmicos  

• Reverência e referência. Referenciar reverenciando ou reverenciar referenciando?  

• Plágio 

• Becker e a Síndrome do intelectual genial  

• Bourdieu e a invenção intelectual 

• MACHADO e o desafio ético da escrita 

• Exercícios práticos 

• Debate  

 

Público-alvo: 

Livre – pessoas interessadas na prática da escrita acadêmica. 

 

Número de vagas a serem disponibilizadas: 15 vagas 

(Não é necessário laboratório de informática). 

 

Material necessário para ministrar o minicurso 

Notebook, Data show e caixa de som. 
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