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A artigo acadêmico é uma importante ferramenta de pesquisa e consulta tanto para os 
próprios acadêmicos como para os profissionais dos diversos ramos de atuação. No entanto, 
na maioria das vezes o que se observa é um número pequeno de produções científicas e 
muitas fora do contexto a que se propõe uma produção científica. Assim, cabem algumas 
reflexões, a nós docentes que primamos pela qualidade do ensino e melhoria das condições de 
vida de nossos acadêmicos.  
 
O que leva os acadêmicos a produzirem artigos para publicação em anais e revistas científicas?  
De quem é a responsabilidade pela produção desses textos que complementam a 
aprendizagem, além de enriquecerem o conteúdo ministrado em sala de aula e propiciarem a 
reflexão e a busca por conhecimentos que transcendem as paredes de uma sala de aula?  
 
São essas reflexões e outras mais que devem ser discutidas e revistas continuamente em 
qualquer disciplina que componha a grade curricular do Curso de Administração, entende-se 
que, o ambiente da sala de aula deve ser propício à questionamentos, reflexões, discussões e 
também ensaios que levem a melhorar vários aspectos do perfil do acadêmico, que permita a 
cada um refletir sobre a sua condição atual e desejada como profissional no mercado de 
trabalho.  
 
A produção de artigos científicos deve ser orientada no sentido de buscar a motivação e a 
iniciativa do aluno em escrever, para isso, considera alguns itens de suma importância na 
produção de textos e pesquisa:  
 
Em primeiro lugar, o questionamento sobre o que se escrever!  
 
Em segundo, acredita-se, pode ser mera utopia, mas, seria interessante se o tema de 
preferência partisse do aluno, seja pela curiosidade sobre o assunto, seja para complementar o 
conteúdo, mas é importante que seja o aluno a tomar a iniciativa.  
 
Em terceiro, ao papel de professor cabe a orientação de como proceder para dar início e 
continuidade ao trabalho, deve-se deixar bem claro que a produção de um artigo científico 
envolve em primeiro lugar o interesse pelo tema, depois a pesquisa para conhecimento do que 
já se escreveu sobre o assunto, a seguir é muito importante a reflexão e o entendimento do 
que se leu.  
 
Finalmente pode-se começar a escrever sobre o assunto escolhido. No desenvolvimento do 
trabalho é importante ter já anotado antecipadamente todas as bibliografias consultadas para 
enriquecer o texto com publicações de autores que já pesquisaram sobre o assunto abordado, 
o que se observa constantemente nessa fase em muitos trabalhos é a cópia de textos já 
publicados e não a reflexão, entendimento, parecer ou utilização prática do que se leu, 
acredita-se ser essa a maior dificuldade dos acadêmicos. Seria o motivo dessa situação a falta 
de estímulo, falta de motivação para a pesquisa! Desinteresse pelo assunto abordado! Falta de 
orientação!  
 
Como transformar nossos acadêmicos em questionadores, pesquisadores, participantes do 
processo de aprendizagem, seria conscientizando-os da importância de um profissional bem 
informado e preparado para o mercado de trabalho! 
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