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COMO PRODUZIR  
UMA CARTILHA 

A cartilha é um material de consulta de grande relevância, 

por permitir ampla disseminação de conteúdos referentes a deter-

minado tema, compilados a partir da realização de uma pesquisa, 

projeto ou prática de Extensão. Por meio dela, pode-se esclarecer 

e divulgar ações em torno do tema do projeto desenvolvido por um 

indivíduo ou grupo.  

Uma ação educativa engloba processos de ensino e apren-

dizagem que são mediados pelo processo de comunicação, o que, 

por sua vez, envolve três ações correlatas: codificação, transmis-

são e decodificação de uma mensagem.                   

A aprendizagem só ocorre quando a mensagem pretendida é devi-

damente recebida e assimilada pelo indivíduo – seja integrante do 

público-alvo específico, sejam outros atores sociais que a ela tenham 

acesso. Por isso, é crucial buscar uma maneira adequada de codifica-

ção e transmissão da mensagem. 

+ +codificação transmissão decodificação
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A produção e a distribuição de uma cartilha informativa res-

paldam-se no desejo ou necessidade de dar acesso à informação, por 

meio do compartilhamento dos  objetivos, da informação sobre os mé-

todos usados, da descrição das ações e experiências, tendo bem clara a 

especificação do seu público-alvo e das parcerias que vão viabilizar a 

realização do projeto específico. Dessa forma, pode-se criar uma cone-

xão entre os envolvidos, os membros da entidade, seus beneficiários, 

as empresas parceiras, o governo e a sociedade em geral.

Não é pelo fato de tratar-se de um instru-
mento educacional informal que se exigirá 
menos atenção ou rigor na sua elaboração. 

É interessante que a cartilha preze por disseminar informa-

ções fidedignas e, ao fazê-lo, use uma linguagem clara, seja objetiva 

em conteúdo e forma, apresente um formato visual leve, atraente e 

adequado ao seu público-alvo.

Antes de escrever a cartilha, é necessário definir o tema que 

será abordado e já deixá-lo claro ao leitor desde o título. Em segui-

da, nas páginas iniciais, virá a ficha catalográfica, em que serão 

elencados os dados técnicos de autoria, edição, organizador(es), 

colaborador(es), revisor(es), bem como da instituição produtora ou 

fomentadora da publicação. É fundamental que o leitor tenha visão 

geral do que encontrará, por meio de um índice ou sumário, no qual 

constarão todos os itens que serão abordados.

O uso de ilustrações é importante porque reproduz, em mui-

tos aspectos, a realidade; facilita a percepção de detalhes; reduz ou 
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amplia o tamanho real dos objetos representados; torna próximos 

do leitor fatos e lugares distantes no espaço e no tempo e, por fim, 

porque permite a visualização imediata de processos que podem ser 

muito lentos ou muito rápidos. 

A partir da definição dos objetivos da cartilha, podem-se re-

gistrar todas as ideias e sugestões (brainstorming) dos integrantes 

da equipe elaboradora, a fim de que, com várias contribuições, seja 

escolhida a ideia que melhor representa o trabalho a ser divulgado. 

É precisamente por meio deste compartilhamento e apresentação de 

ideias que podem surgir melhores propostas. 

Para que o projeto (gráfico e de conteúdo) efetivamente se 

concretize, é preciso ter bem claras quais as mensagens – a princi-

pal e as específicas – a serem transmitidas, por meio da definição 

do enredo e falas que irão compor a cartilha, adaptando-se de for-

ma mais adequada à realidade do projeto em questão. 

O enredo deve ser simples e acessível (de 
fácil entendimento) ao público-alvo para 
o qual foi destinada, refletindo o cotidiano 
daquela comunidade ou grupo.

Quanto mais o público-alvo se identificar com o que vê, maio-

res são as chances de que a cartilha obtenha êxito em seus propósitos.

É importante que a cartilha tenha uma boa qualidade vi-
sual (escolha das letras, fontes, imagens – pictóricas ou fotográficas 

–, tabelas, etc.), que seja atrativa ao leitor. Pode-se contar com es-
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pecialistas em editoração e design ou mesmo com participantes do 

grupo que tenham habilidades para fazer os registros, sempre se 

pautando na máxima de que todo o material selecionado deve estar 

de acordo o texto. 

Por fim, uma validação do material ela-
borado deve ocorrer: é adequado realizar 
um pré-teste com os próprios integrantes 
da equipe, a fim de aferir a percepção dos 
mesmos sobre o que foi produzido. 

Para que seja bem-sucedido o uso de uma cartilha, é preci-

so que seja focada numa realidade específica. Normalmente, esse 

meio de divulgação retrata um projeto coletivo, por meio de uma 

construção dialógica, resultado do trabalho em equipe multidiscipli-

nar. Isso se explica porque a articulação de saberes tende a gerar 

um produto holístico, ao passo que se concebido de forma disciplinar, 

teria uma visão fragmentada.
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Na feitura de uma cartilha, alguns elementos podem ser con-

siderados, devidamente adaptados aos aspectos de cada projeto e 

aos interesses dos atores envolvidos:

I - Elementos pré-textuais
Detalhar seus dados, registros, endereço, forma de contatos, seus re-

presentantes, sua missão e seu histórico.

Em caso de existir patrocínio (ou fomento), é necessário citá-lo.

Título

Ficha catalográfica

Sumário ou índice



° 6 °

°  COORDENAÇÃO SETORIAL DE PRODUÇÃO ACADÊMICA E PUBLICAÇÕES °

II - Elementos textuais
a) Apresentação/Justificativa

JUSTIFICAR A IMPORTÂNCIA DO TEMA: a partir de qual necessidade o 

tema emergiu, destacando sua serventia e suas as aplicações.

PÚBLICO-ALVO: Caracterizar seu destinatário preferencial, consi-

derando-se o tema, o problema que o motivou. É preciso deixar claro 

quem são os beneficiários do projeto, como serão selecionados e os 

critérios para sua adesão.

FORMALIZAÇÃO: Como o projeto está formalizado; se é baseado em 

leis, quais e de que tratam? Quais os procedimentos para registro 

e documentação exigida? Como é a obtenção de apoios e recursos, 

inclusive financeiros? 
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b) Introdução

O leitor deve encontrar um breve resumo do que a carti-

lha trata. Delimitar o campo de interesse. Especificar o projeto, seus 

propósitos, seus objetivos, metodologia empregada e o público-al-

vo.  Determinar infraestrutura física necessária para o desenvolvi-

mento das atividades.

MATERIAIS: Detalhar materiais disponíveis ou necessários.

ESTIMAR CUSTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO: Detalhados e plani-

lhados.

RECURSOS HUMANOS: Mapear envolvidos, suas formações, seus 

currículos, tempo de atuação e quais função desenvolvidas.

PARCERIAS: Definir seus parceiros, seus propósitos, seus papéis e 

responsabilidades.

DETERMINAR EM QUAL CENÁRIO O TEMA ESTÁ INSERIDO: Para 

isso, é valido o uso de dados estatísticos e a exposição de estudos 

correlatos. É interessante destacar as conexões entre o contexto e o 

tema, bem como, a situação problema que motivou a sua abordagem.

c) Fundamentação

Apresentar a reflexão a respeito do tema da cartilha. Indicar 

qual perspectiva está sendo considerada: quais principais pontos, 

seus aspectos fundamentais e sua relevância. Além disso, destacar 

qual a contribuição do tema para os envolvidos.
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METODOLOGIA: apresentar o conjunto de métodos definidos, em 

consonância com o projeto e com os valores e crenças da entidade. 

Que tipo de atividades, sua descrição e carga horária.

ACOMPANHAMENTO: criar estratégias para determinar quais os 

procedimentos que vão garantir que os objetivos sejam alcançados 

e o bom andamento das atividades. Demonstrando as dificuldades e 

facilidades e apresentando as soluções.

AVALIAÇÃO: expor quais métodos serão utilizados para avaliação 

do projeto, para o registro das atividades. Relatar e documentar as 

experiências para embasarem outras iniciativas similares, através 

do compartilhamento. 

Sempre que possível, inserir depoimentos 
de pessoas envolvidas no projeto, que tra-
gam suas opiniões e os impactos positivos 
que o projeto fomenta.

d) Encerramento

Concluir com um pequeno resumo das expectativas, relacio-

nando o tema às práticas realizadas, evidenciando as boas conse-

quências do projeto realizado.
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III - Elementos pós-textuais
- Referências (bibliográficas, webgráficas);

- Apêndice (se houver);

- Anexos:  inserir os modelos de documentos usados no pro-

jeto, como seu contrato e os contratos de convênio, as fichas de ade-

são e de avaliação, planos de trabalho, ainda, as leis que tenham 

sido citadas na íntegra, outros regimentos ou portarias que tenham 

embasado a temática da cartilha;

- Glossário (se houver). 

Para informações sobre a normalização, 
consulte o link: 

pucminas.br/biblioteca/abnt
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