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Programa do curso 

 
1 – Trabalhos científicos 
 Características dos trabalhos científicos 
 Tipos de trabalhos científicos 
  Relatório 
  Monografia 
  Dissertação 
  Tese 
  Artigo científico 
  Resenha 
  Seminário 
 
2 – A monografia 
 O que é monografia 
 Objetivos da monografia 
 Organização do estudo 
 Etapas da elaboração da monografia 
  Determinação do tema 
  Levantamento da bibliografia referente a esse tema 
  Roteiro do trabalho 
  Triagem do material 
  Leitura 
  Fichas de documentação 
  Construção lógica do trabalho 
  Redação do texto 
 Características da redação 
 Estrutura da monografia de conclusão de curso 
  Elementos Pré-Textuais 
  Elementos Textuais 
  Elementos Complementares e Pós-Textuais 
 
3 – Projeto de Pesquisa  
 Conceito de pesquisa 
 Por que pesquisar? 
 Por que redigir um relatório? 
 Por que elaborar um documento formal? 
 Por que elaborar um projeto de pesquisa? 
 Elementos de um projeto de pesquisa 
  Título do projeto 
  Introdução (Sobre o que?) 
  Objetivos (Para quê?) 
  Hipóteses (Supõem-se que) 
  Justificativa (Por quê?) 
  Metodologia (Como?) 
  Plano de trabalho e Cronograma (Quando?) 
  Referências bibliográficas básicas (Com base em quê?) 
 Formatação do projeto de pesquisa (Modelo IAD) 
 
4 – A formulação do problema 
 Interesses, tópicos, perguntas e problemas 
  De um interesse a um tópico 
  De um tópico amplo a um específico 
  De um tópico específico a perguntas 
  De uma pergunta à avaliação de sua importância 
  De perguntas a problemas 
 A estrutura comum dos problemas 
 Descobrindo um problema de pesquisa 
 O que é um problema de pesquisa? 
 Como formular um problema? 
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5 – Os objetivos 
 Caracteriísticas dos objetivos 
 O enunciado dos objetivos 
 Objetivo geral 
 Objetivos específicos 
 
6 – Levantamento da bibliografia  
 Acessibilidade das fontes 
 O que NÃO é fonte! 
 Instrumentos de trabalho 
 Eventos científicos 
 Triagem do material 
 Links importantes 
  Órgãos de fomento 
  Banco de Dados 
  Bibliotecas virtuais 
  Livrarias virtuais 
  Cursos de Pós-Graduação em Artes 
 Normas para referências bibliográficas 
 Normas para citações bibliográficas 
 
7 – Método para leitura 
 Fases para uma boa leitura 
  Leitura global do texto 
  Leitura rápida de todo o texto 
  Leitura detalhada 
  Conclusão 
 Tipos de leitura 
  Leitura exploratória: 
  Leitura seletiva 
  Leitura analítica 
  Leitura interpretativa 
 Dimensões de análise 
  Análise textual - entender 
  Análise temática 
  Análise interpretativa 
 Diretrizes para leitura, análise e interpretação de textos   
  Leitura integral da obra ou do texto selecionado 
  Identificação das idéias-chaves 
  Hierarquização das idéias 
  Sintetização das idéias 
 Tomada de apontamento 
 
8 - Fichamento 
  Composição das fichas 
   Cabeçalho 
   Referências bibliográficas 
   Texto 
  Tipos de fichas 
   Ficha bibliográfica 
   Ficha temática 
   Ficha biográfica 
   Documentação geral 
 
9 – Revisão de literatura 
 Tipos de revisão bibliográfica 
 Como fazer a revisão bibliográfica 
 Ordem da leitura 
 Organização do texto da revisão bibliográfica 
 Procedimentos a observar na redação do texto da revisão bibliográfica 
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10– Esboço de roteiro do trabalho 
 Mapas conceituais 
 Esboço baseado em tópicos 
 Esboço baseado nas questões e nos tópicos 
  
11 – Métodos científicos  
 Procedimentos da pesquisa 
 Quanto à forma de abordagem do problema:  
  Pesquisa qualitativa 
  Pesquisa quantitativa 
 Quanto aos objetivos da pesquisa:  
  Pesquisa exploratória  
  Pesquisa descritiva 
  Pesquisa explicativa 
 Quanto aos procedimentos técnicos:  
  Pesquisa bibliográfica 
  Pesquisa documental 
  Pesquisa experimental 
  Pesquisa expost-facto 
  Levantamento 
  Estudo de caso 
  Pesquisa-ação 
  Pesquisa participante 
 
12. Instrumentos de coleta de dados 
 Questionário 
 Entrevista  
 Formulário 
 Análise documental 
 Observação 
 História de vida 
 História oral 
 Técnica de triangulação 
 
13. Análise dos dados e validação 
 Classificação dos dados 
 Codificação e tabulação dos dados 
 Interpretação dos dados 
 Validação do estudo 
 
14 – Aspectos técnicos da redação 
 A forma gráfica do texto 
 As citações 
 As notas de rodapé 
 As referências no corpo do texto 
 Voz ativa ou voz passiva? 
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Aula 1: Trabalhos científicos  
 
 
Características dos trabalhos científicos 
 
Segundo Eco (1998, pp.21-25), um estudo é científico quando responde aos seguintes requisitos: 
 
1. Trata um objeto de estudo (tema) de maneira tal que pode ser reconhecido pelos demais; 
2. Diz coisas sobre este tema que não foram ditas antes ou o aborda sob uma ótica distinta;  
3. É útil aos demais; 
4. Fornece elementos que permitem confirmar ou refutar as hipóteses que apresenta, de maneira tal que os 
outros possam continuar o trabalho, contribuindo para amplitude da discussão do tema. 
 
 
Tipos de trabalhos científicos (RAMPAZZO, 2005, pp. 127-134) 
 
Relatório: é um documento utilizado para reportar resultados parciais ou totais de um determinado 
experimento, projeto, ação, pesquisa, ou outro evento, esteja ele finalizado ou ainda em andamento. 
Normalmente utiliza-se formatação padronizada, o que, no entanto, pode ser flexibilizado caso o âmbito do 
mesmo seja interno ao setor executante ou grupo a que este último pertence: 

a) Seção preliminar: capa, folha de rosto, agradecimento (se houver), prefácio (opcional), resumo, lista de 
tabelas e/ou figuras (se houver), sumário. 

b) Corpo do relatório: introdução (delimitação do tema, justificativa e objetivos); revisão da bibliografia 
(pesquisa sobre o assunto); esquema de investigação (fonte de dados, procedimentos e metodologia 
empregada); apresentação, análise e interpretação dos dados, conclusão. 

c) Seção de referências: anexos e/ou apêndice; tabelas, figuras, material suplementar (questionários, 
glossários, etc.); bibliografia. 

  
Monografia: É um escrito que trata de um único assunto. Reduz sua abordagem a um único problema, com 
um trabalho especificado. A tese de doutorado e a dissertação de mestrado, no contexto da vida acadêmica, 
são exemplos de monografias científicas. Via de regra, o trabalho monográfico de conclusão de curso de 
graduação é baseado, geralmente, em fontes bibliográficas e não precisa ser extenso, nem muito específico. 
Não pode ser considerado verdadeiro trabalho de pesquisa, mas estudos iniciais de pesquisa. À medida que 
ascendem na carreira universitária, esses trabalhos vão exigindo maior embasamento, mais reflexão, mais 
amplitude e profundidade. A monografia segue as diretrizes da metodologia científica. Por isso, do ponto de 
vista da estrutura, ela precisa ter um tema bem definido, uma introdução, um corpo de trabalho, uma conclusão 
e as referências bibliográficas. 
 
Dissertação: A dissertação é um tipo de trabalho apresentado no final do curso de pós-graduação, visando 
obter o título de mestre. Requer defesa. Como estudo teórico, de natureza reflexiva, requer sistematização, 
ordenação e interpretação dos dados. Por ser um estudo formal, exige metodologia própria do trabalho 
científico. Situa-se entre a monografia e a tese, porque aborda temas em maior extensão e profundidade do 
que aquela e é fruto de reflexão e de rigor científico, próprios dessa última. A estrutura e o plano de trabalho da 
dissertação praticamente são idênticos ao da tese, mas como se trata de um trabalho ainda vinculado a uma 
fase de iniciação à ciência, não se pode exigir da dissertação de mestrado o mesmo nível de originalidade e o 
mesmo alcance de contribuição da tese de doutorado. 
 
Tese: A tese de doutorado é uma monografia científica, escrita, original, sobre um tema específico, cuja 
contribuição amplia os conhecimentos do tema escolhido. Representa, portanto, um avanço na área científica 
em que se situa. É um tipo de trabalho científico que levanta, apresenta e soluciona problemas; argumenta e 
expõe razões baseadas na evidência dos fatos, com o objetivo de provar se as hipóteses levantadas são falsas 
ou verdadeiras. Requer defesa, para a obtenção do título de doutor. A tese pode ser considerada um teste de 
conhecimento para o candidato, que deve demonstrar capacidade de imaginação, de criatividade e habilidade 
não só para relatar o trabalho, mas também para apresentar soluções para determinado problema. A tese 
possui a mesma estrutura da monografia ou da dissertação; todavia distingue-se das outras no que concerne à 
profundidade, à originalidade, à extensão e à objetividade. 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
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Artigo científico: O artigo científico, para publicações em revistas ou periódicos, é um pequeno estudo que 
trata de uma questão verdadeiramente científica, mas não chega a constituir matéria de um livro. Distingue-se 
dos diferentes tipos de monografias abordados anteriormente pela sua reduzida dimensão e pelo conteúdo. 
Tem a mesma estrutura exigida pelos trabalhos científicos, ou seja, título definido, resumo/abstract, introdução, 
desenvolvimento, conclusão e bibliografia. Deve ser levado em consideração o público a que se destina o 
artigo. Isso pode ser mais ou menos previsto, conhecendo-se de antemão a natureza da revista: científica, 
didática, de divulgação, etc. 
 
Resenha: Resenha é a apresentação do conteúdo de uma obra. Consiste na leitura, no resumo e na escrita, 
formulando o resenhista um conceito sobre o valor do livro. As resenhas têm papel importante na vida 
científica, pois é por meio delas que se toma conhecimento prévio do conteúdo e do valor de um livro que 
acaba de ser publicado. Uma resenha pode ser puramente informativa, limitando-se a expor o conteúdo do 
texto resenhado com a maior objetividade possível. As resenhas que, além da exposição objetiva do conteúdo 
do texto, tecem comentários críticos e interpretativos, discutindo, comparando e avaliando, são muito mais 
úteis do que as meramente informativas. Por isso, as resenhas são feitas por cientistas que, além do 
conhecimento sobre o assunto, têm a capacidade de juízo crítico. A resenha apresenta uma estrutura, ou 
roteiro: 

a) Referência bibliográfica (autor, título, edição, local, editora, ano, nº. de páginas) 
b) Credenciais do autor (informações gerais sobre o autor) 
c) Conhecimento (resumo detalhado das idéias principais da obra) 
d) Conclusão do autor 
e) Quadro de referência do autor (modelo teórico, método utilizado) 
f) Apreciação da obra: julgamento (correntes, cientificidade), mérito (contribuição, originalidade), estilo 

(objetividade, coerência, clareza), forma (lógica, sistematização), indicação (a quem se dirige). 
 
Seminário: O seminário é um procedimento didático que consiste em levar o aluno a pesquisar a respeito de 
um tema, a fim de apresentá-lo e discuti-lo cientificamente. O seminário tem, assim, a finalidade de introduzir o 
educando na pesquisa e na análise sistemática dos fatos, estruturando-as adequadamente para a sua 
apresentação clara e documentada. Dessa maneira, a técnica do seminário leva a dominar a metodologia 
científica de uma disciplina e ensina a trabalhar em grupo. Um seminário consta de diretor (geralmente o 
professor), relator e demais participantes. Caso o seminário funcione com base em subgrupos, os relatores 
serão seus representantes. Um seminário pode funcionar como um só grupo, ou dividir-se em subgrupos, 
dedicando-se, cada um deles, ao estudo de aspectos particulares de um mesmo tema, ou de temas diferentes 
de uma mesma disciplina.  
Neste último caso, o diretor de seminário apresenta o tema de estudo e suas subdivisões.  
Em seguida, a classe se divide em tantos subgrupos quantos forem os subtítulos do tema e cada grupo 
escolhe a sua parte de estudo, indica um coordenador, um secretário e um relator. 
Os subgrupos passam, assim, a estudar, antes de tudo, o tema geral para, a seguir fixar-se na sua parte. 
Inicia-se a indagação, a busca de informações, a consulta das fontes bibliográficas e documentais, entrevistas, 
experiências, coleta, discussão, análise dos dados, confronto de pontos de vista, até que se chegue à 
formulação de conclusões. Nessa fase, o diretor do seminário funciona como assessor dos grupos. 
Quando os grupos terminarem os seus estudos, que podem ocupar bom tempo, a classe se reúne, sob a 
orientação do diretor do seminário, para que cada grupo apresente os seus estudos específicos. 
Um grupo anteriormente designado comenta a apresentação feita pelo outro grupo. 
Terminadas as apresentações, além da apreciação de cada parte já feita pelo diretor do seminário, este faz 
agora uma apreciação geral dos trabalhos para que o tema em estudo tenha a sua forma definitiva e seja mais 
bem estudado por todos. 
Muito contribui para a seriedade do seminário o fato de os trabalhos escritos serem conservados e colocados à 
disposição de todos. Eventualmente, os melhores trabalhos poderão ser publicados. 
No caso de o seminário funcionar como um grupo só, toda a classe deverá estudar uma bibliografia mínima 
sobre o assunto, para poder, em seguida, participar ativamente na apresentação do seminário, com discussão 
adequada. 
 
 
Referências bibliográficas: 
 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Trad. Gilson César Cardoso de Souza. 14. ed. São Paulo: 

Perspectiva, 1998. 170 p. 
RAMPAZZO, Lino. Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. 3. ed. São 

Paulo: Loyola, 2002. 141p. 
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Aula 2: Monografia de conclusão de curso de graduação 
 
 
O que é monografia (ABEL, on line) 
 
É a descrição - quase sempre exaustiva, minuciosa e aprofundada - dos resultados obtidos no estudo de um 
assunto em alguma área (abordagem de um só tema). O texto da monografia segue as diretrizes da 
metodologia científica.  
 
Os objetivos de uma monografia são: esclarecer um determinado tema e propor formas de organizá-lo e 
analisá-lo. 
 
A monografia de conclusão de curso de graduação tem como finalidade averiguar, de forma direta e 
objetiva, se o aluno conseguiu assimilar, após o transcurso das disciplinas regulares do curso, as condições 
básicas e necessárias para graduar-se como Bacharel. 
 
 
Organização do estudo (ABEL, on line) 
 
A boa organização do trabalho e a observação das normas de apresentação e estilo são fundamentais na 
elaboração de trabalhos científicos. A uniformização permite que a discussão se concentre no conteúdo, ou 
seja, na contribuição do trabalho ao conhecimento, não se detendo em questões relativas à forma ou 
estruturação. 
 
O estudo normalmente se organiza em uma das seguintes formas: 

§ uma revisão bibliográfica abrangente de um determinado assunto.  
§ uma revisão bibliográfica, complementada por um estudo de caso, da aplicabilidade de uma técnica ou 

abordagem estudada.  
§ uma revisão bibliográfica associada à investigação de formas de solução de um determinado problema.  

 
Não é necessário que uma monografia apresente resultados inéditos (como esperado em uma tese de 
doutorado, ou, em menor grau, em uma dissertação de mestrado). Os resultados estão mais associados à 
organização e análise comparativa e crítica das idéias em torno de um determinado assunto. Desta forma, uma 
revisão bibliográfica das obras mais importantes em uma determinada área é parte essencial da construção de 
uma monografia. 
 
 
Etapas da elaboração da monografia (RAMPAZZO, 2005, pp. 75-80) 
 
1. Determinação do tema 
Nesta primeira etapa, escolhe-se e determina-se o assunto sobre o qual versará o trabalho. É necessário 
delimitar com precisão o tema indicado, ou seja, distingui-lo de temas afins, tendo presente o domínio sobre o 
qual vai se trabalhar. Durante o estudo do tema limitado pode ocorrer alguma alteração desta primeira 
delimitação Mas, mesmo assim, é necessário que o aluno inicie seu trabalho de posse de um tema bem 
definido. 
 

Definição do problema: A visão clara do tema do trabalho deve completar-se com sua colocação em 
termos de problema. E a origem dessa problemática será fruto de reflexão surgida por ocasião das 
leituras, dos debates, da vivência intelectual no meio de estudo universitário e no ambiente científico e 
cultural. Exige-se, portanto, a consciência da problemática específica relacionada com o tema abordado: 
dessa maneira, serão escolhidos o tipo e o método de pesquisa a serem utilizados. 
 
Formulação de hipóteses: A colocação clara do problema desencadeia a formulação da hipótese geral 
a ser comprovada no decorrer do raciocínio.  

 
Quando o autor se define por uma solução que pretende demonstrar, pode-se, então, falar de tese, ou de idéia 
central de seu trabalho. 
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2. Levantamento da bibliografia referente a esse tema 
Estabelecido e delimitado o tema do trabalho e formulados o problema e a hipótese, o próximo passo é o 
levantamento da documentação existente sobre o assunto. É uma fase heurística (= para achar): desencadeia-
se uma série de procedimentos para a localização e busca metódica dos documentos que possam interessar 
ao tema discutido.  
No caso de trabalhos no âmbito da reflexão teórica, tais documentos são basicamente textos: livros e artigos. 
Bibliografia especial: boletins, catálogos bibliográficos, dicionários especializados, monografias, tratados. 
Outras fontes: fichários das bibliotecas, internet.  
 

Fichas bibliográficas: As informações colhidas pela heurística devem ser transcritas primeiramente nas 
fichas bibliográficas. Nestas se transcrevem os dados referentes ao documento em si; em seguida, 
assinalam-se os códigos das bibliotecas nos quais se encontram o documento, as resenhas do 
documento e, eventualmente, alguma rápida apreciação. 

 
3. Roteiro do trabalho 
Trata-se de uma primeira estruturação do trabalho, baseada nas grandes idéias, oriundas dos vários aspectos 
que pode ter um problema referente ao assunto estudado. São essas idéias que nortearão a leitura e a 
pesquisa que se iniciam. Esse roteiro provisório, que apresenta a estrutura lógica da monografia, é dividido 
esquematicamente como um sumário, mas poderá ser reformulado no decorrer do trabalho. Novas idéias 
surgirão e o plano definitivo só será estabelecido no final da pesquisa.  
 
4. Triagem do material 
De posse de um roteiro de idéias, parte-se para a análise dos documentos em busca dos elementos que se 
revelam importantes para o trabalho. A primeira medida, no entanto, é operar uma triagem em todo o material 
recolhido durante a elaboração da bibliografia: nem tudo será necessariamente lido, pois nem tudo interessará 
devidamente ao tema a ser estudado. Para presidir a essa triagem utilizam-se resenhas, que permitem avaliar 
a utilidade do documento em questão. Na falta delas, além da opinião de especialistas, o melhor caminho é 
tomar contato direto com a obra, lendo seu índice, o prefácio, a introdução, as “orelhas”, assim como algumas 
passagens do seu texto, até o momento em que se possa ter dele uma opinião bem formada. 
 
5. Leitura 
Uma vez definidos os documentos a serem pesquisados, procede-se à leitura, com a seguinte ordem 
cronológica: inicia-se pelos textos mais recentes e mais gerais, indo para os mais antigos e mais particulares. 
As obras recentes geralmente retomam as contribuições significativas do passado, dispensando, assim, uma 
volta a textos superados. Contudo, as obras clássicas continuam mantendo seu valor de atualidade. 
Quanto à questão da generalidade, a ordem lógica de leitura é a seguinte: partir das obras gerais – 
enciclopédias, dicionários, tratados, etc. – para chegar às monografias especializadas e aos artigos de revista, 
muito importantes devido à sua atualidade. 
A leitura será feita tendo em vista o aproveitamento direto daqueles elementos que sirvam para enuclear as 
idéias do novo raciocínio que se desenvolve. Os elementos a serem recolhidos visam reforçar, apoiar e 
justificar as idéias pessoais formuladas pelo autor do trabalho. Esses elementos retirados das várias fontes dão 
às várias afirmações do autor, além do material sobre o qual trabalha, a garantia de maior objetividade fundada 
no testemunho e na verificação de outros pensadores. 
 
6. Fichas de documentação 
À medida que se procede à leitura e que elementos importantes vão surgindo, faz-se a documentação. Trata-
se de tomar nota de todos os elementos que serão utilizados na elaboração do trabalho científico. Esses 
apontamentos servem de matéria-prima para o trabalho e funcionam como um primeiro estágio de rascunho. 
Os elementos julgados válidos devem ser transcritos nas fichas de documentação, da seguinte maneira: passa-
se para a ficha alguma passagem completa do texto que se lê, caso em que se deva transcrever ao pé da letra, 
colocando-se tudo entre aspas e citando a fonte; em outros casos, faz-se apenas a síntese das idéias em 
questão; nesta hipótese, as aspas são dispensadas, mas mantém-se a citação da fonte. 
As fichas de documentação servem também para registrar as idéias próprias do pesquisador, que se não forem 
gravadas acabarão por perder-se. 
 
7. Construção lógica do trabalho 
É a coordenação inteligente das idéias conforme as exigências racionais da sistematização própria do trabalho. 
Todo trabalho científico, seja ele uma tese, um texto didático, um artigo ou uma simples resenha, deve 
constituir uma totalidade de inteligibilidade. Concretamente, isto quer dizer que as partes do trabalho, seus 
capítulos e parágrafos devem ter uma seqüência lógica rigorosa, determinada pela estrutura do discurso. 
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Do ponto de vista formal, o trabalho tem três partes fundamentais: 
 

Introdução: levanta o estado da questão, mostrando o que já foi escrito a respeito do tema e 
assinalando a relevância e o interesse do trabalho. Além disso, manifesta as intenções do autor e os 
objetivos do trabalho, enunciando seu tema, seu problema, sua tese e os procedimentos que serão 
adotados para o desenvolvimento do raciocínio. Lendo a introdução, o leitor deve sentir-se esclarecido a 
respeito do teor da problematização do tema do trabalho, assim como a respeito da natureza do 
raciocínio a ser desenvolvido. Devem ser evitados os intermináveis retrospectos históricos, a 
apresentação precipitada dos resultados, os discursos grandiloquentes. Em suma, a introdução deve ser 
sintética e versar única e exclusivamente sobre a temática intrínseca do trabalho. 

 
Desenvolvimento: corresponde ao corpo do trabalho e será estruturado conforme as necessidades do 
plano definitivo da obra. As subdivisões dos tópicos do plano lógico, os itens, seções, capítulos, etc. 
surgem da exigência de logicidade e da necessidade de clareza: devem ser temáticas e expressivas, ou 
seja, devem dar a idéia exata do conteúdo do setor que intitulam. 
A fase de fundamentação lógica do tema deve ser exposta e provada; a reconstrução racional tem por 
objetivo explicar, discutir e demonstrar. EXPLICAR é tornar evidente o que estava implícito, obscuro ou 
complexo; é descrever, classificar e definir. DISCUTIR é comparar as várias posições que se 
entrechocam dialeticamente. DEMONSTRAR é aplicar a argumentação apropriada à natureza do 
trabalho; é partir de verdades garantidas para novas verdades. 

 
Conclusão: é a síntese para a qual caminha o trabalho. Deve ser breve, e tem como objetivo recapitular 
sinteticamente os resultados da pesquisa elaborada até então. Se o trabalho visar resolver uma tese-
problema, o autor manifestará seu ponto de vista sobre os resultados obtidos. 

 
8. Redação do texto 
A fase de redação consiste na expressão literária do raciocínio desenvolvido no trabalho: uma vez de posse do 
encadeamento lógico do pensamento, esse trabalho é apenas uma questão de comunicação literária. 
Recomenda-se que a montagem do trabalho seja feita por uma primeira redação de rascunho. Terminada a 
primeira composição, sua leitura permitirá uma revisão adequada do todo e a correção de possíveis falhas 
lógicas ou redacionais. 
 
Características da redação (ABEL, on line; RAMPAZZO, 2005, p. 80) 
 
O texto deve ser pensado como proporcionando ao leitor uma fonte de estudo em um assunto, fornecendo 
desde os conceitos fundamentais da área até uma visão mais aprofundada dos conteúdos que a compõem. 
 
Em trabalhos científicos, impõem-se um estilo sóbrio e preciso, importando mais a clareza do que qualquer 
outra característica estilística. 
 
Uma monografia deve ser escrita em uma linguagem clara e objetiva.  
 
Um texto científico deve ser: objetivo, preciso, imparcial, claro, coerente, e impessoal.  
 
A terminologia técnica só será usada quando necessária, ou em trabalhos especializados. De qualquer modo, é 
preciso que o leitor entenda o raciocínio e as idéias do autor sem ser impedido por uma linguagem hermética. 
 
Igualmente, deve-se evitar a pomposidade pretensiosa, o verbalismo vazio e a linguagem sentimental. 
 
O texto deve ter uma seqüência lógica, apresentando com precisão as idéias, as pesquisas, os dados, os 
resultados dos estudos, sem prolongar-se por questões de menor importância. 
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Aula 3: Estrutura da monografia de conclusão de curso  
 
O modelo apresentado a seguir é baseado na NBR14724 – Informação e Documentação – Trabalhos 
Acadêmicos – Apresentações (2001). Fornece uma idéia geral do conteúdo que deve ser tratado em cada 
seção do corpo de uma monografia, sem preocupações com o formato (ABEL, on line; GIL, 1991; SILVA e 
MENEZES, 2001). 
 
Elementos Pré-Textuais 

§ Capa          (obrigatório) 
§ Folha de rosto         (obrigatório) 
§ Errata          (opcional) 
§ Folha de aprovação        (obrigatório) 
§ Dedicatória         (opcional) 
§ Agradecimentos        (opcional) 
§ Epígrafe         (opcional) 
§ Resumo e Abstract        (obrigatório) 
§ Listas de ilustrações, abreviaturas e siglas, símbolos    (opcional) 
§ Sumário         (obrigatório) 

 
Elementos Textuais 

§ Introdução 
§ Revisão de Literatura 
§ Metodologia 
§ Resultados (Análise e Discussão) 
§ Conclusão 

 
Elementos Complementares e Pós-Textuais 

§ Referências         (obrigatório) 
§ Apêndice         (opcional) 
§ Anexo         (opcional) 
§ Glossário        (opcional) 

 
 
ELEMENTOS TEXTUAIS 
 
Quanto à organização dos elementos textuais (texto propriamente dito) do relatório da pesquisa (monografia), 
não existe uma única maneira de realizá-la, seja o texto uma tese ou uma dissertação. Há nomenclaturas que 
diferem de autor para autor, de instituição para instituição. Porém há pontos em comum, que indicam que tais 
relatórios de pesquisa devem possuir os itens a seguir. 
 
Introdução 
 
Mostra claramente o propósito e o alcance do relatório. Fazem parte do texto da introdução: 
- Visão geral do tema proposto pelo autor: breve explanação do assunto sobre o qual se vai focalizar, sua 
importância, caráter e delimitações. 
- Justificativa (POR QUÊ?): Indicar as razões da escolha do tema. Argumentar porque se considera o estudo 
relevante e passível de contribuir para o acréscimo de conhecimento na área (Artes e Design) e servir como 
base para futuros estudos. A justificativa deverá convencer ao leitor do projeto a importância e à relevância da 
pesquisa proposta. 
- O problema: questão que a pesquisa pretende responder. 
- Objetivos geral e específicos (PARA QUÊ?): informarão para quê você está propondo a pesquisa, isto é, 
dizer, de forma clara, quais os resultados que pretende alcançar com a investigação. O objetivo geral será a 
síntese do que se pretende alcançar, e os objetivos específicos explicitarão os detalhes e serão um 
desdobramento do objetivo geral. Os objetivos devem estar coerentes com a justificativa e o problema 
proposto. Este item deve ser apresentado em tópicos demarcados. Os enunciados dos objetivos devem 
começar com um verbo no infinitivo e este verbo deve indicar uma ação passível de mensuração. 
- Seções do texto: descrição das principais partes do texto, indicando a ordem de exposição. 
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Revisão da Literatura 
 
Mostrar, por meio da compilação crítica e retrospectiva de várias publicações, o estágio de desenvolvimento do 
tema da pesquisa e estabelecer um referencial teórico para dar suporte ao desenvolvimento do trabalho. 
Apresentar as idéias principais dos principais autores da área. As idéias são apresentadas apenas, mas não 
discutidas ou criticadas, o que será feito nas próximas seções. Não são incluídas as idéias ou experimentos do 
próprio autor da monografia. Um ponto importante da revisão é a forma como ela é organizada, o que acaba 
sendo uma das maiores contribuições da monografia. É desejável que os trabalhos anteriores sejam descritos 
segundo uma mesma visão, proposta pelo autor da monografia e não pelo autor dos trabalhos revisados. A 
organização da revisão permite, posteriormente, realizar comparações e análises, levando a uma melhor 
compreensão do assunto. Esta seção pode ser dividida em tantas subseções quanto desejáveis. Todos os 
trabalhos revisados devem estar associados à fonte de referência no texto, e essa referência deve estar 
incluída nas referências bibliográficas no final da monografia. 
 
Metodologia 
 
Fornecer o detalhamento da pesquisa, os caminhos que foram percorridos para chegar aos objetivos 
propostos. Caso o leitor queira reproduzir a pesquisa, ele terá como seguir os passos adotados. Explicitar o 
modelo de pesquisa eleito e o tipo de tratamento que será dado ao seu objeto de estudo: 
 - Proposta metodológica: investigação qualitativa? Investigação quantitativa?  
 - Tipos de pesquisa: exploratória, descritiva, explicativa? 
 - Procedimentos técnicos: estudo de caso? Pesquisa-ação? Pesquisa participante? Levantamento? 
 - Previsão da forma de apresentação dos resultados 
Se houver pesquisa de campo, é preciso dizer: 
 - Campo de estudo: área de abrangência da pesquisa (local, instituição, um curso, etc.) 
 - Sujeitos da pesquisa: participantes da pesquisa que serão abordados. 
 - Instrumentos de coleta de dados: observação, entrevista, questionário, análise documental? 
 - Organização da análise dos dados: os critérios de análise são importantes para apontar as 
 principais vantagens ou falhas das técnicas analisadas, sua utilização potencial, etc.  
 
Apresentação dos dados 
 
Descrevem analiticamente os dados levantados, por uma exposição sobre o que foi observado e desenvolvido 
na pesquisa. A descrição pode ter o apoio de recursos estatísticos, tabelas e gráficos, elaborados no decorrer 
da tabulação dos dados. 
 
Análise dos dados 
 
A análise é feita para atender aos objetivos da pesquisa e para comparar e confrontar dados e provas com o 
objetivo de confirmar ou rejeitar a(s) hipótese(s) ou os pressupostos da pesquisa. Na análise e discussão dos 
dados, estabelecem-se as relações entre os dados obtidos, o problema da pesquisa e o embasamento teórico 
dado na revisão da literatura. Quanto mais dados objetivos forem utilizados na análise melhor. A organização 
das informações em tabelas ou figuras que são citadas e analisadas ao longo do texto tem papel importante 
(não incluir figuras ou tabelas que não sejam analisadas ou citadas no texto). 
 
Conclusão 
 
Nesta seção não é apresentado um resumo do trabalho, mas as conclusões obtidas no estudo, apresentadas 
de forma objetiva e concisa. Deve ser breve, exata e convincente. Basicamente, a conclusão descreve 3 
tópicos básicos: 
- Recapitulação das seções do texto: apresentação sintetizada dos capítulos. 
- Balanço dos resultados: síntese interpretativa dos principais argumentos usados, onde será mostrado se os 
objetivos foram atingidos e se a(s) hipótese(s) foi (foram) confirmada(s) ou rejeitada(s). Os resultados podem 
estar divididos por tópicos com títulos logicamente formulados. 
- Contribuição do texto e estudos futuros: A contribuição pode descrever os critérios de análise e 
organização utilizados e como esses critérios auxiliaram na compreensão e organização do assunto. Deve-se 
ressaltar a contribuição da pesquisa para o meio acadêmico ou para o desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia. Os trabalhos futuros descrevem estudos que foram considerados interessantes após essa pesquisa 
inicial, mas que, por limitação de tempo ou interesse, não foram realizados nesse mesmo trabalho. 
 
OBS: As etapas aqui identificadas e as orientações feitas deverão servir de guia à elaboração da pesquisa e 
não como uma “camisa-de-força”. Portanto, não devem impedir a criatividade ou causar entraves à elaboração 
da pesquisa. A intenção deste documento é fornecer orientações básicas à elaboração de uma investigação 
científica. 
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ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 
 
Referências bibliográficas 
 
São as fontes de pesquisa consultadas para elaborar a monografia, tais como: livros, sites, jornais ou revistas, 
separatas, outras fontes de informação, isto é, qual foi o material de consulta utilizado no trabalho. Apresentar 
a bibliografia citada é obrigatório, pois todo o trabalho científico é fundamentado em uma pesquisa bibliográfica. 
Deve também incluir os trabalhos de onde foram extraídos dados, figuras, tabelas, textos, etc. Todas as 
referências citadas no texto devem ser incluídas na lista de referências. Por outro lado a lista de referências 
não deve incluir trabalhos não citados no texto. Todas as publicações utilizadas no decorrer do texto deverão 
estar listadas em ordem alfabética e seguir as normas técnicas da ABNT para referências (NBR6023: 2000). 
 
Apêndice 
 
Apêndice, segundo a ABNT (NBR14724: 2001) consiste em um texto ou documento elaborado pelo próprio 
autor, a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho (ex: 
instrumentos da pesquisa de campo, roteiros, questionários, etc.). 
 
Anexo 
 
Anexo, segundo a ABNT (NBR14724: 2001), consiste em um texto ou documento, não elaborado pelo autor, 
que serve de fundamentação, comprovação e ilustração. Os anexos incluem todo o material que impede uma 
leitura rápida e compreensível do texto da monografia, mas que é necessário para dar suporte a sua análise e 
conclusões (ex: documentos, regulamentos, legislação, etc.). 
 
Glossário 
 
Nem sempre usual nas dissertações e teses, consiste em uma lista de palavras ou expressões técnicas que 
precisam ser definidas para o entendimento do texto. Deve constar quando o autor julgar importante a definição 
da terminologia utilizada no corpo do trabalho. 
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Aula 4: O projeto de pesquisa 
 
Conceito de pesquisa (GIL, 1991; RAMPAZZO, 2005) 
 
A pesquisa é um procedimento racional e sistemático que permite descobrir novos fatos ou dados, soluções ou 
leis, em qualquer área do conhecimento.  A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos 
disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Na realidade, a 
pesquisa desenvolve-se ao longo de um processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada formulação 
do problema até a satisfatória apresentação dos resultados. São elementos que caracterizam a pesquisa: 
 a) o levantamento de algum problema 
 b) a solução a qual se chega 
 c) os meios escolhidos para chegar a essa solução (processos do método científico). 
 
Por que pesquisar? (GIL, 1991; BOOTH et al., 2005)  
 
As razões que determinam a realização de uma pesquisa podem ser classificadas em dois grandes grupos: 

a) razões de ordem intelectual: desejo de conhecer pela própria satisfação de conhecer (pesquisa pura) 
b) razões de ordem prática: conhecer com vistas a fazer algo de maneira eficaz (pesquisa aplicada) 

A ciência objetiva tanto o conhecimento em si mesmo quanto as contribuições práticas decorrentes desse 
conhecimento. Uma pesquisa sobre problemas práticos pode conduzir à descoberta de princípios científicos. 
Da mesma forma, uma pesquisa pura pode fornecer conhecimentos passíveis de aplicação prática imediata. 
As pesquisas feitas por outros determinam a maior parte daquilo em que todos acreditam. Sem pesquisas 
confiáveis publicadas, o indivíduo seria prisioneiro apenas do que vê e ouve, confinado às opiniões do 
momento. Idéias errôneas, até mesmo estranhas e perigosas, florescem, porque muitas pessoas aceitam o que 
ouvem, ou aquilo em que desejam acreditar, sem provas válidas e, quando agem de acordo com essas 
opiniões, podem levar a si mesmas, e também a outros, ao desastre. 
 
Por que redigir um relatório? (BOOTH et al., 2005) 
 
Escreve-se para poder entender melhor, lembrar mais e ver com maior clareza. 
1. Escrever para lembrar: o que não se registrar por escrito provavelmente será esquecido ou, pior, será 
lembrado de modo incorreto. Essa é uma das razões pelas quais os pesquisadores não esperam chegar ao fim 
do processo para começar a escrever: eles escrevem desde o início do projeto até o fim, para entenderem 
melhor e guardarem por mais tempo o que descobriram. 
2. Escrever para entender: ao organizar e reorganizar os resultados de sua pesquisa, o pesquisador vê com 
maior clareza as relações e contrastes, complicações e implicações entre as várias idéias que, do contrário, 
poderiam ter passado despercebidos. Escrever induz a pensar, ajudando-o não apenas a entender o que está 
aprendendo, mas a encontrar um sentido e um significado mais amplos. 
3. Escrever para ter perspectiva: melhora-se a capacidade de pensar quando se estimula a mente com 
anotações, esboços, resumos, comentários e outras formas de pôr pensamentos no papel. Mas só se pode 
refletir claramente sobre esses pensamentos quando os separa do rápido fluxo do pensamento e os fixa numa 
forma escrita coerente. 
 
Por que elaborar um documento formal? (BOOTH et al., 2005) 
 
Só se pode confiar no que se encontra se aqueles que fizeram a pesquisa a conduziram com cuidado e 
apresentaram um relatório preciso. Os modelos e planos padronizados são os mais apropriados porque ajudam 
o pesquisador a ver suas idéias à luz mais clara do conhecimento e das expectativas de seus leitores, não 
apenas para que ele teste tais idéias, mas também para ajudá-las a crescer. Invariavelmente, o pesquisador 
entende melhor suas impressões quando as escreve para torná-las acessíveis aos outros, organizando suas 
descobertas para ajudar os leitores a ver explicitamente como ele avaliou os fatos, como relacionou uma idéia 
a outra, como se antecipou às perguntas e preocupações deles. Aqueles que pretendem participar de uma 
comunidade que dependa de pesquisas terão de demonstrar que não só são capazes de dar boas respostas a 
perguntas difíceis, mas também que conseguem informar seus resultados satisfatoriamente, ou seja, de modo 
claro, acessível e, mais importante, familiar. Depois de conhecer os modelos padronizados, o pesquisador será 
mais exigente ao ler os relatórios de pesquisa dos outros, compreenderá melhor o que sua comunidade espera 
de todos e será mais capaz de criticar as exigências criteriosamente. 
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Por que elaborar um projeto de pesquisa? (GIL, 1991) 
 
Como toda atividade racional e sistemática, a pesquisa exige que as ações desenvolvidas ao longo de seu 
processo sejam efetivamente planejadas.  
De modo geral concebe-se o planejamento como a primeira fase da pesquisa. A moderna concepção de 
planejamento, que é apoiada na Teoria Geral dos Sistemas, envolve quatro elementos necessários à sua 
compreensão: processo, eficiência, prazos e metas. Assim, nesta concepção, o planejamento da pesquisa 
pode ser definido como um processo sistematizado, mediante o qual se pode conferir maior eficiência à 
investigação para, em determinado prazo, alcançar o conjunto das metas estabelecidas. 
O planejamento da pesquisa concretiza-se mediante a elaboração de um projeto, que é o documento 
explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa. 
A quem interessa o projeto de pesquisa: 
1. Ao pesquisador e sua equipe: apresenta o roteiro das ações a serem desenvolvidas ao longo da pesquisa. 
2. A quem contrata os serviços de pesquisa: esclarece acerca do que será pesquisado e apresenta a 
estimativa dos custos. 
3. Ao financiador da pesquisa: permite saber se o empreendimento se ajusta aos critérios por ela definidos, 
ao mesmo tempo em que possibilita uma estimativa da relação custo/benefício. 
 
Elementos de um projeto de pesquisa (GIL, 1991; RAMPAZZO, 2005) 
 
1. Título do projeto 
 
Trata-se de indicar, mediante um título, o assunto do trabalho. É uma nomeação do tema da pesquisa. Pode-se 
distinguir o título geral do título técnico, este geralmente aparecendo como subtítulo que especifica a temática 
abordada, ao passo que o título geral indica mais genericamente o trabalho. Ex: 
 1. Título: “Problemas da abordagem piagetiana em educação” 
     Subtítulo: “Emília Ferrero e a alfabetização” 
 2. Título: “Aspectos penais da AIDS transfusional” 
     Subtítulo: “Uma proposta de criminalização” 
 
2. Introdução 
 
Mostra claramente o propósito da pesquisa. Fazem parte do texto da introdução: 
- Apresentação: trata-se inicialmente da gênese do problema, ou seja, como o autor chegou a ele, 
explicitando-se os motivos mais relevantes que levaram à abordagem (escolha) do assunto; 
- Contraposição aos trabalhos que já versaram sobre o mesmo problema: elaboração de uma espécie de 
estado da questão, mediante rápida referência à literatura relativa ao tema, com base num balanço crítico da 
bibliografia, já feito nos estudos preparatórios. 
- Exposição do problema: definindo-se os conceitos-chave da pesquisa. 
 
3. Objetivos (para quê?)  
 
O autor deve dizer, de forma clara, o que pretende alcançar com a investigação: expõe os objetivos que o trabalho visa 
atingir, relacionados com a contribuição que pretende fazer.  
- Objetivo geral: síntese do que se pretende alcançar 
- Objetivos específicos: explicitação dos detalhes, desdobramento do objetivo geral, apresentados em tópicos 
com marcadores. 
 
4. Hipóteses (supõe-se que) 
 
Se a pesquisa é, por definição, uma atividade voltada para a solução de problemas, através do emprego de 
processos científicos, esta “solução” começa a ser esboçada por meio de uma “hipótese”. A hipótese, então, 
pode ser considerada uma “possível solução”, a ser sucessivamente demonstrada por meio da pesquisa. 
 
5. Justificativa (por quê?) 
 
São apresentadas as razões pelas quais se considera o estudo relevante e passível de contribuir para o acréscimo de 
conhecimento na área e servir como base para futuros estudos (relevância social e científica). 
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6. Metodologia (Como?)  
 
O autor deve fazer uma rápida explanação da forma como a pesquisa será desenvolvida: 
 - Proposta metodológica: investigação qualitativa? Investigação quantitativa?  
 - Tipos de pesquisa: exploratória, descritiva, explicativa? 
 - Procedimentos técnicos: estudo de caso? Pesquisa-ação? Pesquisa participante? Levantamento?
 - Roteiro: as etapas que pretende desenvolver ao longo da pesquisa. 
 - Previsão da forma de apresentação dos resultados 
Se houver pesquisa de campo, é preciso dizer: 
 - Campo de estudo: onde os dados serão coletados (local, ambiente, instituição, comunidade…); 
 - Sujeitos da pesquisa: quais (de que tipo) e quantos (número aproximado) serão os participantes   
(respondentes, informantes, observadores, juízes, demais envolvidos…); 
 - Instrumentos e/ou estratégia(s) de coleta de dados: observação, entrevista, questionário, análise 
documental? De que maneira(s) essa coleta será realizada? 
 - Organização da análise dos dados: que procedimentos tenciona adotar na análise dos dados, a fim de 
assegurar ao máximo a confiabilidade nos resultados que serão obtidos.  
O quadro teórico precisa ser consistente e coerente, ou seja, ele deve ser compatível com o tratamento do 
problema e com o raciocínio desenvolvido, e ter organicidade, formando uma unidade lógica. Não se podem 
agregar, num único quadro, elementos teóricos incompatíveis entre si, ainda quando modelos diferentes 
pudessem ser mais úteis para a solução de diferentes aspectos do problema. 
 
 
7. Plano de trabalho e Cronograma (Quando?)  
 
Indica o tempo que o pesquisador tem disponível para desenvolver o seu trabalho. É um quadro esquemático, em forma de 
tabela com a programação que o autor espera cumprir ao longo de sua pesquisa (etapas e prazos). Ex:  
 
 
8. Referências bibliográficas básicas (Com base em quê?) 
 
São as referências que servirão para o embasamento teórico. Naturalmente, ao longo da pesquisa, essas referências serão 
enriquecidas. O autor revela, justificando sua escolha, a fundamentação teórica de que irá servir-se para “examinar o 
problema’” (idéias de um ou mais pesquisadores, reconhecidos como autoridade no assunto). O quadro teórico é de grande 
ajuda na elaboração das hipóteses e das questões, bem como de vital importância para a definição dos conceitos contidos 
nos enunciados de ambas. Assim sendo, constitui a base que permitirá confirmar (ou refutar) as hipóteses e sob a qual 
serão procuradas, identificadas e interpretadas as respostas às questões levantadas.  
 
OBS: Rigorosamente, um projeto só pode ser definitivamente elaborado quando se tem o problema claramente 
formulado, os objetivos bem determinados, assim como o plano de coleta e análise dos dados. 
 
Formatação do projeto de pesquisa (Modelo IAD) 
 
Capa – contendo os seguintes elementos: 

§ Cabeçalho com os nomes da Instituição, Instituto, Curso e Modalidade 
§ Título do trabalho (abaixo do título, indica-se do que se trata: projeto de pesquisa) 
§ Nome do autor 
§ Local (cidade) e data (mês e ano) 

 
Sumário – relação de itens e seus números de página correspondentes: 

§ Introdução, Objetivos e questões do estudo (ou hipóteses), Justificativa, Referencial teórico, Metodologia, 
Cronograma, Referências. 

 
Desenvolvimento – texto relativo aos tópicos acima listados; redigido de 5 a 8 páginas. É um primeiro esboço orientador que 
será substituído pelo relatório final (monografia) a ser apresentado à banca, após o término da pesquisa. 
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Sugestão de itens: em negrito, alinhados à esquerda, fonte times new roman 14. 
Texto: fonte times new roman 14, justificado, entre linhas 1,5. 

 

Introdução 

Objetivos 

Justificativa 

Referencial Teórico 

Metodologia 

Cronograma (apresentado sob forma de tabela) 

 
Ações                                         Meses                          

    ↓                                                 → 

Trab. de Bacharelado I  
sem. Ano 

Trab. de Bacharelado II  
sem. Ano 

mar.  abr.  mai.  jun.  ago.  set.  out.  nov.  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Referências (exemplo/ABNT: espaço simples, com 6 pontos depois da linha); tabulação à esquerda, grifo (itálico ou 
negrito) no título da obra, ordem alfabética, continuação abaixo da 1ª letra do sobrenome em maiúsculas). 
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MACHADO, Arlindo. Máquina e Imaginário: o desfio das poéticas tecnológicas. São Paulo: Edusp, 
1996. 

MONTEIRO, S. D. Norma e forma: a normalização do livro brasileiro. Orientador: Solange Puntel 
Mostafa. Campinas, 1996. 155 p. Dissertação. (Mestrado em Biblioteconomia)-Faculdade de 
Biblioteconomia, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 1996. 
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Aula 5: Interesses, tópicos, perguntas e problemas  
(BOOTH et al., 2005, pp.45-83) 
 
A definição do tema de interesse é apenas o primeiro passo para se delinear um projeto de pesquisa. A partir 
daí, deve-se encontrar um tópico, restringir esse tópico a uma dimensão controlável e, então, elaborar 
perguntas que serão o ponto central da pesquisa. A sua resposta também deve ser a solução para um 
problema de pesquisa que tenha importância para outras pessoas, seja porque elas já o considerem 
importante, ou, o que é mais provável, porque podem ser convencidas a considerá-lo assim. O processo que 
conduz à formulação de uma pergunta de pesquisa pode ser assim resumido: 
 1 – Encontrar um interesse numa ampla área temática 
 2 – Restringir o interesse para um tópico plausível 
 3 – Questionar esse tópico sob diversos pontos de vista 
 4 – Definir um fundamento lógico para o projeto 
 
De um interesse a um tópico 
 
Um interesse é simplesmente uma área geral de investigação que gostaríamos de explorar. Um tópico é um 
interesse específico o bastante para servir de base a uma pesquisa que possa ser relatada de maneira 
plausível em um livro ou artigo, que ajudem outros a evoluir em compreensão e maneira de pensar. Para 
escolher um tópico, começa-se pelo que se interessa mais profundamente. Nada contribuirá mais para a 
qualidade de trabalho do que saber que vale a pena desenvolvê-lo e comprometer-se com ele.  
Inicia-se relacionando quatro ou cinco áreas sobre as quais gostaria de se aprender mais, então escolhe-se 
uma que ofereça o melhor potencial para produzir um tópico que seja específico e que possa conduzir a boas 
fontes de dados. Maneiras de garimpar temas: 
- Assistir a uma conferência pública sobre a área e prestar atenção para encontrar algo de que discorda, que 
não entende ou sobre o que deseja aprender mais. 
- Procurar na Internet uma lista especializada que o interesse e “observar” (ler as mensagens enviadas por 
outros) até encontrar temas discutidos. 
- Folhear uma Enciclopédia de... específica do campo que se esteja estudando. 
- Correr os olhos pelos títulos até encontrar um que atraia o interesse. Esse título não só fornecerá um possível 
tópico, mas também uma lista de fontes. 
- Ler os títulos de tópicos em bibliografias especializadas e resumos. 
- Se escolher um tópico e, depois de uma busca considerável, descobrir que as fontes são escassas, terá de se 
recomeçar. 
 
De um tópico amplo a um específico 
 
É provável que um tópico que possa ser definido em menos de quatro ou cinco palavras seja geral demais. 
Caso se encontre diante desse tipo de tópico, torne-o mais específico: 
 

A história da aviação comercial  → A contribuição do exército para o desenvolvimento 
dos DC-3 nos primeiros anos da aviação comercial 
 

 
Restringe-se esses tópicos, modificando-os com o acréscimo de palavras e frases. Acrescenta-se substantivos 
especiais: contribuição e desenvolvimento. Estes substantivos são especiais porque cada um deles está 
relacionado com um verbo: contribuir e desenvolver.  
 

A contribuição do exército para o 
desenvolvimento dos DC-3 nos 
primeiros anos da aviação comercial     

→ 
O Exército contribuiu na maneira pela 
qual os DC-3 se desenvolveram nos 
primeiros anos da aviação comercial 

 
De uma frase que designa um tópico, passa-se a uma frase que estabelece uma afirmação potencial. 
Se o pesquisador restringir seu tópico usando substantivos derivados de verbos, estará a um passo de uma 
afirmação que pode ser desafiadora o bastante para despertar o interesse de seus leitores. 
A vantagem de um tópico específico é que se reconhece mais facilmente os problemas, lacunas e 
inconsistências que poderá questionar. Isso ajudará a transformar o tópico em uma pergunta de pesquisa.  
(Se começar com um índice ou resumo, por exemplo, o tópico já será restringido pelo título. Mas cuidado: 
pode-se limitar demais o tópico quando não se consegue encontrar fontes com facilidade). 
De um tópico específico a perguntas 
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Assim que se encontrar um tópico para pesquisar, deve-se procurar nele perguntas para responder. As 
perguntas são cruciais, porque o ponto de partida de uma boa pesquisa é sempre o que não se sabe ou 
entende, mas sente que deve conhecer ou entender. Começar erguendo uma bagagem de perguntas diante do 
tópico. Fazer as perguntas-padrão quem, que, quando e onde. Anotar as perguntas, mas não parar para 
responder a elas. 
- Identifiquar as partes e o todo: questionar o tópico de modo a analisá-lo em suas partes componentes e 
avaliar as relações funcionais entre elas. Questionar o tópico de modo que o identifique como um componente 
funcional num sistema maior. Quais são as partes do tópico e a que conjunto maior ele pertence? 
- Rastrear a história e as mudanças: questionar o tópico, tratando-o como uma entidade dinâmica que muda 
ao longo do tempo, como algo que tenha história própria. Questionar o tópico de modo que o identifique como 
um tópico maior. Qual a história desse tópico e em que história maior ele se inclui? 
- Identificar categorias e características: questionar o tópico de maneira que defina a extensão de sua 
variação, o modo como as situações são parecidas e diferentes entre si. Questionar seu tópico de modo que o 
localize em uma categoria maior de tópicos semelhantes. Que tipos de categorias se encontra no tópico, e a 
que categorias maiores ele pertence? 
- Determinar o valor: questionar o tópico quanto à sua utilidade. Questionar o tópico quanto à importância 
relativa de suas partes e características. Até que o ponto o tópico é bom? Com que finalidade pode-se usá-lo? 
 
De uma pergunta à avaliação de sua importância 
 
Assim que se encontrar uma pergunta, precisa-se formular outra e tentar responder: E daí? Para responder a 
ela, é preciso saber até que ponto a pesquisa é importante, não apenas para o pesquisador, mas para outras 
pessoas. O pesquisador se aproximará mais da resposta se procurá-la em etapas: 
1 – Especificar o tópico: Estou estudando ___________. 
2 – Formular a pergunta: Porque quero descobrir quem/como por que ___________. 
3 – Estabelecer o fundamento lógico para a pergunta: Para entender como / porque / o que ________.  
 
Lembre-se: o objetivo final é explicar: 
 - o que está escrevendo – o tópico. 
 - o que o pesquisador não sabe sobre ele – a pergunta. 
 - por que você quer saber sobre ele – o fundamento lógico. 
 
De perguntas a problemas 
 
Um último passo é o pesquisador convencer seus leitores de que a resposta à sua pergunta é importante não 
só para si, mas para eles  também. Sua resposta deve ser a solução para um problema de pesquisa que tenha 
importância para outras pessoas, seja porque elas já o considerem importante, ou, o que é mais provável, 
porque podem ser convencidas a considerá-lo assim. Precisa transformar seu “motivo para descobrir” em 
“motivo para demonstrar” e, mais importante ainda, transformar o “motivo para entender” em “motivo para 
explicar e convencer”. O que o qualifica como um pesquisador do mais alto nível é a capacidade de converter 
uma pergunta em um problema cuja solução seja importante para sua comunidade de pesquisa. O truque é 
informar essa importância. 
 
 

Problema 
prático → motiva → Pergunta 

de pesquisa → define 

↑   
    ↓ 

ajuda 
resolver ← Resposta 

de pesquisa ← encontra ← Problema 
de pesquisa 

 
Problema prático: origina-se na realidade. O pesquisador resolve um problema prático mudando algo na 
realidade, fazendo alguma coisa. 
Problema de pesquisa: origina-se na mente, a partir de um conhecimento incompleto ou uma compreensão 
falha. O pesquisador resolve um problema de pesquisa aprendendo mais sobre um assunto ou entendendo-o 
melhor. 
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“Problema”, portanto, tem um significado especial no mundo da pesquisa, que às vezes confunde os 
pesquisadores iniciantes, que normalmente pensam em problemas como coisas “ruins”. Todo pesquisador 
precisa de um “bom” problema de pesquisa em que trabalhar. Na verdade, se ele não tem um bom problema 
de pesquisa, tem um problema prático realmente ruim. 
 
A estrutura comum dos problemas 
 
São etapas para a definição de um projeto: 1) Tópico; 2) Indagação; 3) Exposição de motivos. 
 
Um problema é de pesquisa quando a pergunta (passo 2) implica que não sabemos algo. 
 
Pode-se perceber se um problema é de pesquisa pura ou aplicada observando a última das três etapas (passo 
3):  
- Na pesquisa pura, as conseqüências são conceituais e o fundamento lógico define o que se quer saber. 
- Na pesquisa aplicada, as conseqüências são palpáveis e o fundamento lógico define o que se quer fazer. 
 

1. Tópico 2. Indagação 3. Exposição de motivos Característica Pesquisa 

Estou estudando a 
densidade da luz e 
outras radiações 

eletromagnéticas em 
um setor do 

universo. 

Porque quero 
descobrir quantas 

estrelas há no 
céu. 

A fim de entender se o 
universo se expandirá 

para sempre ou se 
contrairá, causando um 

novo Big Bang. 

Implica algo que não 
sabemos mas 

devemos saber. 
Pura 

Estou estudando a 
diferença entre as 

leituras do telescópio 
Hubble, em órbita 

acima da atmosfera, 
e leituras das 

mesmas estrelas 
pelos melhores 
telescópios da 

superfície terrestre. 

Porque quero 
descobrir quanto 

a atmosfera 
distorce as 

medidas da luz e 
de outras 
radiações 

eletromagnéticas. 

A fim de medir com maior 
precisão a densidade da 
luz e de outras radiações 

eletromagnéticas num 
pequeno setor do 

universo. 

implica algo que 
queremos ou 

precisamos fazer. 
Aplicada 

 
 
Descobrindo um problema de pesquisa  
 
Peça ajuda. Faça o que pesquisadores experientes fazem quando não têm certeza a respeito do problema que 
pensam que estão investigando: converse com as pessoas. Fale com professores, parentes, amigos vizinhos - 
qualquer um que possa se interessar por seu tópico e sua pergunta. Porque alguém precisaria responder a sua 
pergunta? O que fariam com uma resposta? Que perguntas adicionais sua resposta poderia suscitar? 
 
Procure problemas à medida que lê. Você sempre pode encontrar um problema de pesquisa quando lê 
criticamente. Consultando uma fonte, repare onde você sente que existem contradições, inconsistências, 
explicações incompletas. Em que ponto gostaria que uma fonte fosse mais explícita, oferecesse mais 
informações? Se não ficar satisfeito com uma explicação, se algo parecer estranho, confuso ou incompleto, 
reflita que outros leitores se sentiriam ou deveriam sentir-se assim também, 
 
Procure problemas no que você escreve. Leia criticamente seus próprios rascunhos iniciais. Quando redige 
os rascunhos, você quase sempre pensa melhor ao chegar perto do fim, nas últimas páginas. É ali que começa 
a formular sua afirmação final, que muitas vezes pode ser transformada na solução de um problema de 
pesquisa que ainda não foi inteiramente formulado. 
 
 
 
Referências bibliográficas 
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Aula 6: Formulação do problema da pesquisa (GIL, 1991) 
 
O que é um problema de pesquisa?  
 
Toda pesquisa se inicia com algum tipo de problema ou indagação. São significados de problema: uma 
questão matemática proposta, uma questão não resolvida objeto de discussão, uma proposta que admite 
diversas soluções, ou ainda, um conflito afetivo que afeta o equilíbrio psicológico do indivíduo.  Entretanto, nem 
todo problema é passível de tratamento científico, ou seja, um problema científico. Por exemplo: 
 

Problema Característica Tipo 
- Como fazer para melhorar os transportes 
urbanos? 
- O que pode ser feito para melhorar a 
distribuição de renda? 
- Como aumentar a produtividade no trabalho? 

Não indagam como são as coisas, 
suas causa e conseqüências, mas 

indagam como fazer algo de 
maneira eficiente. 

Problemas de 
“engenharia” 

- Qual a melhor técnica psicoterápica? 
- É bom adotar jogos e simulações como 
técnicas didáticas? 
- Os pais devem dar palmadas nos filhos? 

Indagam se uma coisa é boa ou 
má, desejável, indesejável, certa ou 
errada, pior ou melhor que outra, se 

deve ou não deve ser feita. 

Problemas de 
“valor” 

 
Embora não se possa afirmar que o cientista nada tenha a ver com estes problemas, o certo é que a pesquisa 
científica não pode dar respostas a questões de “engenharia e de “valor” porque sua correção ou incorreção 
não é passível de verificação empírica ( = que se apóia exclusivamente na experiência e na observação, e não 
em uma teoria). 
 

Problema Característica Tipo 

- Em que medida a escolaridade determina a 
preferência político-partidária? 
- A desnutrição determina o rebaixamento 
intelectual? 
- Técnicas de dinâmica de grupo facilitam a 
interação entre os alunos? 

Envolvem variáveis suscetíveis 
de observação ou de 

manipulação. 

Problemas de 
natureza científica. 

 
Pode-se dizer, então, que um problema é de natureza científica quando envolve variáveis que podem ser tidas 
como testáveis. 
 
Como formular um problema? (GIL, 1991) 
 
Formular um problema científico não constitui tarefa fácil. Por se vincular estreitamente ao processo criativo, a 
formulação de problemas não se faz mediante a observação de procedimentos rígidos e sistemáticos. No 
entanto, existem algumas condições que facilitam essa tarefa, tais como: 

§ Imersão sistemática no objeto 
§ Estudo da literatura existente 
§ Discussão com pessoas que acumulam muita experiência prática no campo de estudo. 
 

A experiência acumulada dos pesquisadores possibilita ainda o desenvolvimento de certas regras práticas para 
a formulação de problemas científicos, tais como: 
 
O problema deve ser formulado como pergunta 
 
Esta é a maneira mais fácil e direta de formular um problema. Além disso, facilita a sua identificação por parte 
de quem consulta o projeto ou o relatório de pesquisa. Seja o exemplo de uma pesquisa sobre o divórcio. Se 
alguém disser que vai pesquisar o problema do divórcio, pouco estará dizendo. Mas se prepuser: “que fatores 
provocam o divórcio?” ou “quais as características da pessoa que se divorcia?”, estará efetivamente propondo 
problemas de pesquisa. 
Este cuidado é muito importante, sobretudo, nas pesquisas acadêmicas. De modo geral, o estudante inicia o 
processo da pesquisa pela escolha de um tema, que por si só não constitui um problema. Ao formular 
perguntas sobre o tema, provoca-se a sua problematização. 
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O problema deve ser claro e preciso 
 
Um problema não pode ser solucionado se não for apresentado de maneira clara e precisa.  
A formulação vaga de um problema pode dificultar sua resposta. Por exemplo: a pergunta “Como funciona a 
mente?” não deixa claro a que se refere. Ao reformular a pergunta para “Que mecanismos psicológicos podem 
ser identificados no processo de memorização?” pode facilitar esse entendimento. Ainda assim, nada garante 
que corresponda exatamente à intenção de quem a formulou. Esta certeza só poderá ser obtida após alguma 
discussão. 
Termos definidos de forma não adequada também tornam o problema carente de clareza. Por exemplo: a 
resposta à “Os cavalos possuem inteligência?” depende de como se define inteligência. Muitos termos 
utilizados no dia-a-dia são bastante ambíguos, como a palavra “organização”, por exemplo. Só poderia ser 
adequadamente utilizada depois que tivesse sido definida de forma rigorosamente não ambígua. 
 
O problema deve ser empírico 
 
Problemas científicos não devem referir-se a valores. Não será fácil, por exemplo, investigar se “filhos de 
camponeses são melhores que filhos de operários” ou se “a mulher deve realizar estudos universitários”. Estes 
problemas conduzem inevitavelmente a julgamentos morais e, consequentemente, a considerações subjetivas, 
invalidando os propósitos da investigação científica, que tem a objetividade como uma das mais importantes 
características. É verdade que as ciências sociais interessam-se também pelo estudo dos valores. Todavia, 
estes devem ser estudados objetivamente, como fatos, ou como “coisas”. Por exemplo, a formulação de 
determinado problema poderá fazer referência a “maus professores”. Estes termos indicam valor, mas o 
pesquisador poderá estar interessado em pesquisar professores que seguem práticas autoritárias, não 
preparam suas aulas ou adotam critérios arbitrários de avaliação. Trata-se, portanto, de transformar as noções 
iniciais em outras mais úteis, que se refiram diretamente a fatos empíricos e não a percepções pessoais. 
 
O problema deve ser suscetível de solução 
 
Um problema pode ser claro, preciso e referir-se a conceitos empíricos, porém não se tem idéia de como seria 
possível coletar os dados necessários à sua resolução. Seja o exemplo: “ligando-se o nervo ótico às áreas 
auditivas do cérebro, as visões serão sentidas auditivamente?” Esta pergunta só poderá ser respondida 
quando a tecnologia neurofisiológica progredir a ponto de possibilitar a obtenção de dados relevantes. Para 
formular adequadamente um problema é preciso ter o domínio da tecnologia adequada à sua solução. Caso 
contrário, o melhor será proceder a uma investigação acerca das técnicas de pesquisa necessárias. 
 
O problema deve ser delimitado a uma dimensão viável 
 
Em muitas pesquisas, sobretudo nas acadêmicas, o problema tende a ser formulado em termos muito amplos, 
requerendo algum tipo de delimitação. Por exemplo, alguém poderia formular o problema: “em que pensam os 
jovens?” Seria necessário delimitar a população dos jovens a serem pesquisados mediante a especificação da 
faixa etária, da localidade abrangida etc. Seria necessário, ainda, delimitar “o que pensam”, já que isto envolve 
múltiplos aspectos, tais como: percepção acerca dos problemas mundiais, atitude em relação à religião etc. A 
delimitação do problema guarda estreita relação com os meios disponíveis para investigação. Por exemplo, um 
pesquisador poderia ter interesse em pesquisar a atitude dos jovens em relação à religião. Mas não poderá 
investigar tudo o que todos os jovens pensam acerca de todas as religiões. Talvez sua pesquisa tenha de se 
restringir à investigação acerca do que os jovens de determinada cidade pensam acerca de alguns aspectos de 
uma religião específica. 
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ATIVIDADE 1: Formulação do problema 
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
 
Interesse (área geral de investigação): _________________________________________ 

Tópico (interesse particular dentro da área): ____________________________________ 

Especificação do tópico: ____________________________________________________ 

 
 

 
1. Problema/Pergunta (o que quero saber?): 
 
 
 
 
 
 
 
2. Objetivo geral - O que quero alcançar com a investigação (para que?): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Justificativa - Como essa pesquisa pode contribuir para o acréscimo de 

conhecimento na área e para servir de base para futuros estudos (por quê?): 
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Aula 7: Levantamento da bibliografia sobre o tema da pesquisa 
 
Estabelecido e delimitado o tema do trabalho e formulados o problema e a hipótese, o próximo passo é o 
levantamento da documentação existente sobre o assunto. É uma fase heurística (= para achar): desencadeia-
se uma série de procedimentos para a localização e busca metódica dos documentos que possam interessar 
ao tema discutido. (RAMPAZZO, 2005) 
 
Acessibilidade das fontes (ECO, 1998; 35; GIL, 1991) 
 
Antes de definir o tema da pesquisa, é preciso saber sobre as fontes:  
Onde podem ser encontradas: é impossível abordar um autor cujos textos originais são raríssimos e que terei 
de andar como um louco de biblioteca em biblioteca e de país em país. 
Se são facilmente acessíveis: é impossível pesquisar sobre uma série de documentos pertencentes a uma 
família local, extremamente ciosa de tais documentos, que só os mostra a estudiosos de grande fama. 
Se estou em condições de examiná-las: é impossível trabalhar sobre certos documentos medievais acessíveis 
sem ter feito um curso que me habilitasse a ler tais documentos.  
Portanto, as fontes devem ser identificadas de maneira precisa, limitar-se a âmbitos verificáveis e estar ao 
alcance do pesquisador apto a manipulá-las. 
 
Fontes de primeira mão: São textos que não receberam nenhum tratamento analítico. Ex: uma edição original 
ou uma edição crítica da obra em apreço, documentos conservados em arquivos de órgãos públicos e 
instituições privadas, cartas pessoais, diários, fotografias, gravações, regulamentos, ofícios, boletins, etc. 
Fontes de segunda mão: são textos que, da alguma forma, já foram analisados ou re-elaborados por outros, 
pessoas ou institutos. Ex: relatórios de pesquisa, tabelas estatísticas, etc. 
 
OBS: O conceito de “primeira” e “segunda” não depende do ângulo da pesquisa. Se esta intenta discutir as 
edições críticas existentes, é preciso remontar aos originais; se pretende discutir o sentido político da 
declaração de independência, uma boa edição crítica é mais que suficiente.  
 
O que NÃO é fonte! (ECO, 1998) 
 
Tradução: é uma prótese, como a dentadura ou os óculos, um meio de atingir de forma limitada algo que se 
acha fora do alcance. 
Antologia: é um apanhado de fontes, que pode ser útil num primeiro momento, mas fazer monografia sobre 
determinado autor significa tentar ver nele coisas que outros não viram, e uma antologia só me mostra o que 
ninguém ignora. 
Resenhas efetuadas por outros autores, mesmo completadas pelas mais amplas citações: são, quando muito, 
fontes de segunda mão. 
 
 
Instrumentos de trabalho (RAMPAZZO, 2005; GIL, 1991) 
 
Vocabulário ou léxico: é uma obra que apresenta de maneira sistemática o conjunto de palavras ou termos 
especializados em algum campo do conhecimento, da ciência ou área de atividade. A sua finalidade é traduzir a 
significação desses termos de modo conciso e imediato, explicando o conteúdo conceitual de cada termo. 
Dicionários especializados: são um necessário instrumento de trabalho do pesquisador. Todas as áreas do saber 
científico moderno, dada a grande especialização de seus conceitos, acabaram por criar um vocabulário próprio e, 
consequentemente, obras especializadas destinadas a explicar sistematicamente esses conceitos, delimitando sua 
compreensão e seu significado dentro dos vários contextos em que são usados. Além de explicar o significado dos 
conceitos técnicos específicos, traz mais elementos para a elucidação do sentido e faz relacionamentos entre conceitos e 
referências a autores e doutrinas. 
Enciclopédia: é uma verdadeira obra de síntese dos conhecimentos de todas as áreas do saber humano, ou de uma 
área em particular. Ela se compõe de artigos que abordam os vários verbetes temáticos. Esses artigos são verdadeiros 
ensaios sobre os temas, noções ou teorias analisadas, debatendo-se as várias posições que se apresentam sobre os 
vários assuntos. 
Repertórios bibliográficos: são publicações que se especializam em fazer levantamentos sistemáticos de todos os 
documentos publicados em determinadas áreas de estudo ou pesquisa. Graças a eles, torna-se possível ao estudioso 
acompanhar a literatura especializada de sua área, tanto as publicações de livros como as de artigos e revistas. A 
estruturação dessas obras segue critérios de ordem lógica de acordo com o tipo e as divisões das várias áreas e 
disciplinas. Algumas bibliografias, além dos dados identificadores do documento e de sua situação na sistemática da área, 
trazem ainda um pequeno resumo de seu conteúdo, indicando seu objetivo e seus principais tópicos, o que as torna ainda 
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mias úteis ao trabalho científico. Os repertórios bibliográficos são encontrados nas bibliotecas: mas é importante adquirir 
pessoalmente os que dizem respeito à área de especialização escolhida. 
Catálogos: representam um importante subsídio para o pesquisador. Dada a indisponibilidade de repertórios 
bibliográficos especializados e a precariedade dos recursos das bibliotecas, o estudante poderá recorrer aos catálogos para 
acompanhar a produção científica na sua área. O recurso aos catálogos das editoras é viável, uma vez que a maioria das 
editoras desenvolve um bom trabalho de divulgação de suas publicações. Frequentemente, os catálogos, além dos dados 
bibliográficos do livro editado, apresentam um pequeno resumo de seu conteúdo. Isso permite que, após exame do 
catálogo, o estudante passe para sua documentação bibliográfica os títulos pertencentes ao seu campo de estudo. 
Publicações periódicas especializadas: são aquelas editadas em fascículos, em intervalos regulares ou irregulares, 
com a colaboração de vários autores, tratando de assuntos diversos, embora relacionados a um objetivo mais ou menos 
definido.  Mantêm atualizada a informação sobre as pesquisas que se realizam nas várias áreas do saber, assim como 
sobre a bibliografia referente a elas. 
Informação hipermídia (WWW): A World Wide Web é um sistema de interconexão e de pesquisa de documentos que 
torna os serviços disponíveis na Internet totalmente transparentes para o usuário e ainda possibilita a manipulação 
multimídia da informação. Na Web, cada elemento de informação contém ponteiros, ou links, que podem ser seguidos para 
acessar outros documentos sobre assuntos relacionados. Assim, qualquer usuário pode, somente usando o mouse, ter 
acesso a uma quantidade enorme de informações na forma de imagens, textos, sons, gráficos, vídeos, etc. A informação 
contida no WWW é organizada em uma forma chamada home page, um lugar em um servidor WWW representado por um 
endereço, onde a informação é armazenada ou indicada. Ex. Site de busca: Google: www.google.com.br 
 
Eventos científicos:  
 
Mesa-redonda: apresentação pública de debate entre expositores sobre um tema específico, sob a coordenação de um 
membro da mesa. Os resultados do debate são registrados por um relator.  
Simpósio: é um derivado da mesa-redonda. Promove a discussão de aspectos diferentes de determinados assuntos. 
Também com a presença de um coordenador, as perguntas, respostas e o próprio debate são efetuados diretamente aos 
participantes da platéia. Seu objetivo principal é realizar um intercâmbio de informações. 
Congresso: encontro solene de grande porte com número elevado de participantes, promovido por entidades ou 
associações de classe, para debater questões de interesse comum. Formado por um conjunto de palestras e sessões 
plenárias. 
Seminário: reunião de estudos a respeito de determinado tema, com exposição seguida de debates. 
Colóquio: evento de menor porte para estudo de tema específico, também com exposição seguida de debates. 
Conferência: palestra proferida diante de um público sobre diferentes questões (literárias, religiosas, 
científicas, políticas, etc.) 
Workshop: Reunião de pessoas com um artista, grupo de artistas ou professores, na qual os participantes exercem 
atividades relacionadas a uma arte ou tema específico. Ex: Workshop de teatro.  
Oficinas: Figurativamente refere ao lugar onde se verificam grandes transformações; um local ou sessões de encontros 
entre profissionais e/ou estudantes para solução de problemas comuns: oficina de literatura; oficina de música; etc. 
 
Triagem do material (RAMPAZZO, 2005) 
 
De posse de um roteiro de idéias, parte-se para a análise dos documentos em busca dos elementos que se 
revelam importantes para o trabalho. A primeira medida, no entanto, é operar uma triagem em todo o material 
recolhido durante a elaboração da bibliografia: nem tudo será necessariamente lido, pois nem tudo 
interessará devidamente ao tema a ser estudado.  
Para presidir a essa triagem utilizam-se resenhas, que permitem avaliar a utilidade do documento em questão. 
Na falta delas, além da opinião de especialistas, o melhor caminho é tomar contato direto com a obra, lendo 
seu índice, o prefácio, a introdução, as “orelhas”, assim como algumas passagens do seu texto, até o momento 
em que se possa ter dele uma opinião bem formada. 
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LINKS IMPORTANTES 
 
Órgãos de fomento 
 
CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
Fundação do Ministério da Educação, investe no desenvolvimento da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) 
focada na formação de pessoal qualificado no Brasil e no exterior. É responsável por mais da metade das bolsas de pós-
graduação no país, avalia cursos de mestrado e doutorado, além de financiar a produção e a cooperação científica. As 
atividades da CAPES podem ser agrupadas em quatro grandes linhas de ação, cada qual desenvolvida por um conjunto 
estruturado de programas: (1) avaliação da pós-graduação stricto sensu - escala de "1" a "7": (2) acesso e divulgação da 
produção científica; (3) investimentos na formação de recursos de alto nível no país e exterior; (4) promoção da cooperação 
científica internacional. URL: http://www.capes.gov.br 
 
CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
Agência do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) destinada ao fomento da pesquisa científica e tecnológica e à 
formação de recursos humanos para a pesquisa no país. Sua história está diretamente ligada ao desenvolvimento científico 
e tecnológico do Brasil contemporâneo. Sua missão é promover o desenvolvimento científico e tecnológico e executar 
pesquisas, necessárias, ao progresso social, econômico e cultural no país. URL: http://www.cnpq.br 
 
IBICT: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. 
Centro nacional de pesquisa, de intercâmbio científico, de formação, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal científico, 
tem por finalidade contribuir para o avanço da ciência, da tecnologia e da inovação tecnológica do País, por intermédio do 
desenvolvimento da comunicação e informação nessas áreas. Atua na execução de políticas para o setor de informação 
científica e tecnológica, colaborando para o avanço da ciência e competitividade da tecnologia brasileira. URL: 
http://www.ibict.br 
 
FAPEMIG: Fundação de amparo à pesquisa do Estado de Minas Gerais 
Agência de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico de Minas Gerais. É uma fundação do Governo Estadual, 
vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Sua missão é induzir e fomentar a pesquisa e a 
inovação científica e tecnológica para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.  
URL: http://www.fapemig.br 
 
Banco de Dados 
 
Banco de teses (Capes/MEC): ferramenta de busca e consulta de resumos relativos a teses e dissertações defendidas 
a partir de 1987. As informações são fornecidas diretamente à Capes pelos programas de pós-graduação, que se 
responsabilizam pela veracidade dos dados. A ferramenta permite a pesquisa por autor, título e palavras-chave. O uso das 
informações da referida base de dados e de seus registros está sujeito às leis de direito autorais vigentes. URL: 
http://www.capes.gov.br/servicos/bancoteses.html 
 
Portal de periódicos CAPES: Professores, pesquisadores, alunos e funcionários de 191 instituições de ensino superior 
e de pesquisa em todo o País têm acesso imediato à produção científica mundial atualizada através deste serviço oferecido 
pela CAPES. Oferece acesso aos textos completos de artigos de mais de 12.365 revistas internacionais, nacionais e 
estrangeiras, e 126 bases de dados com resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma 
seleção de importantes fontes de informação acadêmica com acesso gratuito na Internet. O uso do Portal é livre e gratuito 
para os usuários das instituições participantes. O acesso é realizado a partir de qualquer terminal ligado à Internet 
localizado nas instituições ou por elas autorizado. Para ter acesso ao programa, procure a biblioteca de alguma instituição 
participante no estado onde você mora. Para saber quais são as estas instituições, basta acessar 
<www.periodicos.capes.gov.br>  clicar em FAQ, na página principal. 
URL: http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp 
 
Plataforma Lattes (CNPq): base de dados de currículos e instituições das áreas de Ciência e Tecnologia, cuja 
importância atual se estende, não só às atividades operacionais de fomento do CNPq, como também às ações de fomento 
de outras agências federais e estaduais. O Currículo Lattes registra a vida pregressa e atual dos pesquisadores sendo 
elemento indispensável à análise de mérito e competência dos pleitos apresentados à Agência, com formato-padrão para 
coleta de informações curriculares, hoje adotado não só pela Agência, mas também pela maioria das instituições de 
fomento, universidades e institutos de pesquisa do País. URL: http://lattes.cnpq.br/ 
 
Revista Brasileira de Pós-Graduação (RBPG): importante veículo de divulgação das atividades da Capes e um 
espaço de difusão e discussão de temas e idéias sobre a pós-graduação: Estudos e Dados, Opinião, Documentos e 
Informes. URL: http://www2.capes.gov.br/rbpg/portal/ 
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Bibliotecas virtuais 
 
Prossiga: Programa de Informação para Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação do Instituto Brasileiro de Informação 
em Ciência e Tecnologia. Tem por objetivo promover a criação e o uso de serviços de informação na Internet voltados para 
as áreas prioritárias do Ministério da Ciência e Tecnologia, assim como estimular o uso de veículos eletrônicos de 
comunicação pelas comunidades dessas áreas.  
URL: http://prossiga.ibict.br 
 
Bibliotecas virtuais temáticas (IBICT): coleções organizadas de documentos eletrônicos, onde cada fonte de 
informação possui dois atributos relacionados: os relativos ao seu conteúdo e os que identificam de forma descritiva o 
documento. URL: http://prossiga.ibict.br/bibliotecas 
 
Biblioteca virtual de artes cênicas: veículo de divulgação e informação destinado a especialistas e pesquisadores, alunos 
e professores de Artes Cênicas e também a espectadores, amantes do teatro, da dança, da performance e usuários da 
rede em geral. Na Biblioteca Virtual de Artes Cênicas são encontrados sites que permitem ao usuário o acesso a arquivos e 
acervos existentes on line. Com especial atenção à pesquisa e à reflexão teórica sobre teatro no Brasil, a BVACL ocupa-se 
também de manifestações ligadas às Artes Cênicas realizadas em outros países.  
URL: http://www.bibvirtuais.ufrj.br/artescenicas 
 

Biblioteca Nacional: composta por coleções digitais temáticas, refletindo todas as áreas da instituição e, em especial, os 
tesouros da Biblioteca Nacional. URL: http://www.bn.br 
 
SciELO/ Scientific Electronic Library Online/FAPESP: é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada 
de periódicos científicos brasileiros. URL: http://www.scielo.br 
 
Domínio público/MEC: permite a coleta, a integração, a preservação e o compartilhamento de conhecimentos, sendo 
seu principal objetivo o de promover o amplo acesso às obras literárias, artísticas e científicas (na forma de textos, sons, 
imagens e vídeos), já em domínio público ou que tenham a sua divulgação devidamente autorizada, que constituem o 
patrimônio cultural brasileiro e universal.  
URL: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp 
 
Livrarias virtuais 
 
Virtual Bookstore: http://vbookstore.uol.com.br 
Amazon.com: http://www.livrariaamazon.com.br 
Submarino: http://www.submarino.com.br 
Livraria cultura: http://www.livrariacultura.com.br 
 
Cursos de Pós-Graduação em Artes 
Relação de cursos recomendados e reconhecidos (Data de atualização: 03/07/2008) 
URL: http://www.capes.gov.br/avaliacao/recomendados.html 
 
M - Mestrado Acadêmico; D – Doutorado; F - Mestrado Profissional. 
 
 

GRANDE ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

ÁREA: DESENHO INDUSTRIAL 

PROGRAMA IES UF 
CONCEITO 

M D F 

DESENHO INDUSTRIAL UNESP/BAU  SP 4 - - 
DESIGN UFPE  PE 3 - - 
DESIGN UFPR  PR 3 - - 
DESIGN UERJ  RJ 3 - - 
DESIGN PUC-RIO  RJ 5 5 - 
DESIGN UFRGS  RS 3 - - 
DESIGN UNISINOS  RS 3 - - 
DESIGN UAM  SP 3 - - 
DESIGN SENAC  SP 3 - - 
DESIGN E EXPRESSAO GRÁFICA UFSC  SC 3 - - 
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GRANDE ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

ÁREA: COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA IES UF 
CONCEITO 

M D F 

CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO UFAM  AM 3 - - 
CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO UNISINOS  RS 5 5 - 
CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO USP  SP 4 4 - 
COMUNICAÇÃO UFC  CE 3 - - 
COMUNICAÇÃO UNB  DF 4 4 - 
COMUNICAÇÃO UCB  DF 3 - - 
COMUNICAÇÃO UFG  GO 3 - - 
COMUNICAÇÃO UFJF  MG 3 - - 
COMUNICAÇÃO UFPE  PE 4 4 - 
COMUNICAÇÃO UEL  PR 3 - - 
COMUNICAÇÃO UFRJ  RJ 5 5 - 
COMUNICAÇÃO UFF  RJ 5 5 - 
COMUNICAÇÃO UERJ  RJ 3 - - 
COMUNICAÇÃO PUC-RIO  RJ 4 - - 
COMUNICAÇÃO UFSM  RS 3 - - 
COMUNICAÇÃO UNESP/BAU  SP 3 - - 
COMUNICAÇÃO FCL  SP 3 - - 
COMUNICAÇÃO UNIMAR  SP 3 - - 
COMUNICAÇÃO UNIP  SP 3 - - 
COMUNICAÇÃO UAM  SP 3 - - 
COMUNICAÇÃO E CULTURA UNISO  SP 3 - - 
COMUNICAÇÃO E CULTURA 
CONTEMPORÂNEA UFBA  BA 5 5 - 

COMUNICAÇÃO E CULTURAS 
MIDIÁTICAS UFPB/J.P.  PB 3 - - 

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO UFRGS  RS 4 4 - 
COMUNICAÇÃO E LINGUAGENS UTP  PR 4 - - 
COMUNICAÇÃO E PRÁTICAS DE 
CONSUMO ESPM  SP 3 - - 

COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA PUC/SP  SP 4 4 - 
COMUNICAÇÃO SOCIAL UFMG  MG 5 5 - 
COMUNICAÇÃO SOCIAL PUC/RS  RS 5 5 - 
COMUNICAÇÃO SOCIAL UMESP  SP 4 4 - 
COMUNICAÇÃO SOCIAL: 
INTERAÇÕES MIDIÁTICAS PUC/MG  MG 3 - - 

IMAGEM E SOM UFSCAR  SP 3 - - 
JORNALISMO UFSC  SC 3 - - 
MULTIMEIOS UNICAMP  SP 4 4 - 
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GRANDE ÁREA: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES  

ÁREA: ARTES 

PROGRAMA IES UF 
CONCEITO 

M D F 

ARTES UNB  DF 4 4 - 
ARTES UFES  ES 3 - - 

ARTES UFMG  MG 5 5 - 
ARTES UERJ  RJ 3 - - 
ARTES USP  SP 4 4 - 

ARTES UNICAMP  SP 4 4 - 

ARTES UNESP  SP 4 - - 
ARTES CÊNICAS UFBA  BA 6 6 - 
ARTES CÊNICAS UFRN  RN 3 - - 
ARTES CÊNICAS UFRGS  RS 3 - - 

ARTES CÊNICAS USP  SP 5 5 - 

ARTES VISUAIS UFBA  BA 4 - - 
ARTES VISUAIS UFRJ  RJ 5 5 - 

ARTES VISUAIS UFRGS  RS 5 5 - 
ARTES VISUAIS UFSM  RS 3 - - 
ARTES VISUAIS UDESC  SC 3 - - 

ARTES VISUAIS USP  SP 5 5 - 

ARTES VISUAIS FASM  SP 3 - - 
CIÊNCIAS DA ARTE UFF  RJ 3 - - 
CULTURA VISUAL UFG  GO 4 - - 
DANÇA UFBA  BA 3 - - 

MÚSICA UFBA  BA 5 5 - 

MÚSICA UNB  DF 3 - - 
MÚSICA UFG  GO 3 - - 

MÚSICA UFMG  MG 4 - - 
MÚSICA UFPB/J.P.  PB 3 - - 
MÚSICA UFPR  PR 3 - - 

MÚSICA UFRJ  RJ 4 - - 

MÚSICA UNIRIO  RJ 5 5 - 
MÚSICA UFRGS  RS 6 6 - 
MÚSICA UDESC  SC 3 - - 
MÚSICA USP  SP 4 4 - 

MÚSICA UNICAMP  SP 5 5 - 

MÚSICA UNESP  SP 4 4 - 
TEATRO UNIRIO  RJ 5 5 - 

TEATRO UDESC  SC 4 - - 
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ATIVIDADE 2: Levantamento de autores 
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
Área de interesse da pesquisa: ______________________________________________ 
 
 

 
1. Pesquisar nos sites dos cursos de pós-graduação das Instituições de Ensino as 
linhas de pesquisa relacionadas ao tema estudado. Identifique uma linha de pesquisa 
afim com o seu tema de pesquisa. 
 
Instituição: (Unidade e departamento) 
 
Linha de pesquisa: (título e descrição) 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar nas linhas de pesquisa selecionadas possíveis autores a serem 
referenciados. (Acessar o currículo Lattes dos autores em: www.cnpq.br – Plataforma 
Lattes – Buscar currículo) 
 
Nome do pesquisador: 
 
 
 
 
 
 
 
3. Selecionar as produções do autor, relacionadas ao tema estudado (periódicos, 
artigos, monografias, dissertações ou teses) 
 
Obra: (tipo, título e URL) 
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ATIVIDADE 3: Levantamento de Livros 
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
Área de interesse da pesquisa: ______________________________________________ 
 
 
 
1. Dados para referência: (autor, título, edição, local, editora, ano) 
 
    Tópicos afins com o tema da pesquisa: (itens do sumário) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dados para referência: (autor, título, edição, local, editora, ano) 
 
    Tópicos afins com o tema da pesquisa: (itens do sumário) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dados para referência: (autor, título, edição, local, editora, ano) 
 
    Tópicos afins com o tema da pesquisa: (itens do sumário) 
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ATIVIDADE 4: Levantamento de artigos (eventos e periódicos) 
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
Área de interesse da pesquisa: ______________________________________________ 
 
 
 
1. Dados para referência: (autor, título, evento/periódico, local, editora, ano) 
 
    Resumo do artigo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dados para referência: (autor, título, evento/periódico, local, editora, ano) 
 
    Resumo do artigo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dados para referência: (autor, título, evento/periódico, local, editora, ano) 
 
    Resumo do artigo: 
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Aula 8: Normas para referências bibliográficas 
(BOOTH et al., 2005; GIL, 1991; RAMPAZZO, 2005,) 

 
A bibliografia colocada no fim do trabalho tem como finalidade apresentar ao leitor a documentação citada ou 
consultada e que se relaciona com o tema discutido, oferecendo-lhe um guia para um eventual 
aprofundamento do tema ou para uma revisão do trabalho. 
São as fontes de pesquisa consultadas para elaborar a monografia, tais como: livros, sites, jornais ou revistas, 
separatas, outras fontes de informação, isto é, qual foi o material de consulta utilizado no trabalho.  
Apresentar a bibliografia citada é obrigatório, pois todo o trabalho científico é fundamentado em uma pesquisa 
bibliográfica. Deve também incluir os trabalhos de onde foram extraídos dados, figuras, tabelas, textos, etc. 
Todas as referências citadas no texto devem ser incluídas na lista de referências. Por outro lado a lista de 
referências não deve incluir trabalhos não citados no texto. Todas as publicações utilizadas no decorrer do 
texto deverão estar listadas em ordem alfabética e seguir as normas técnicas da ABNT para referências 
(NBR6023: 2000). 
Essencialmente a técnica bibliográfica obedece a normas lógicas e deve ser coerente com o critério escolhido 
entre as diferentes propostas dos vários autores ou instituições. Todos os dados bibliográficos são transcritos 
para permitir a identificação inequívoca da obra. Por isso, devem constar os seguintes elementos essenciais: 
autor, título do documento, subtítulo (se houver), edição, local de publicação, editora e data de publicação; mas 
podem-se acrescentar, ainda, os seguintes dados, quando for o caso: tradutor, volume, coleção, número de 
série, número de páginas e ISBN (International Standard Book Numbering), entre outros.  
A entrada se faz pelo sobrenome do autor, sendo os dados separados com pontuação diferente; e, nos casos 
específicos, usam-se letras maiúsculas ou minúsculas, com texto grifado, ou sublinhado, ou em negrito. 
 

REFERÊNCIAS  
Referência é o “[ . . . ] conjunto padronizado de 

elementos descritivos, retirados de um documento, que 
permite sua identificação individual” (ABNT, 2002, p. 2) no 
todo ou em parte, impressos ou registrados em diversos 
tipos de suporte. 
Consultar a ABNT específica para elaboração de referências: 
NBR 6023/2002. 

Incluir na lista apenas as fontes que efetivamente foram 
utilizadas para a elaboração do trabalho. 

Pode-se separar os documentos bibliográficos de outros 
tipos de fonte (discos, filmes, fitas, etc.), recebendo o título 
de FONTES CONSULTADAS. 

Pode-se incluir, também, uma BIBLIOGRAFIA 
RECOMEDADA onde são indicadas outras referências para 
aprofundamento do assunto. 

As referências devem ser listadas em ordem alfabética 
única de autor(es) e/ou  

título(s). Em casos específicos, podem ser numeradas e 
arranjadas por assunto, autor ou correspondendo ao 
sistema numérico adotados nas citações 

Pode-se substituir o nome do autor de várias obras 
referenciadas sucessivamente por um traço equivalente a 6 
(seis) toques e ponto (______.), nas referências seguintes 
à primeira. 

As referências devem aparecer, sempre, alinhadas 
somente à margem esquerda e de forma a se identificar 
individualmente cada documento, em espaço simples e 
separado entre si por espaço duplo. 

Os elementos da referência devem ser obtidos na folha 
de rosto, no próprio capítulo ou artigo e, se possível, em 
outras fontes equivalentes. 

Para mais informações, consultar a norma da ABNT 
específica para elaboração de referências: NBR 6023/2002. 

 
FORMAS DE ENTRADA NAS REFERÊNCIAS 

SEGUNDO A NBR 6023/2002 

ENTRADA EXEMPLOS 

Um autor CASTRO, Cláudio de Moura. 

Dois autores CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. 

Três autores ENRICONE, Délcia; GRILLO, Marlene; CALVO 
HERNANDEZ, Ivone. 

Mais de três autores RIBEIRO, Ângela Lage et al. 

Organizador, compilador, etc. D'ANTOLA, Arlette (Org.). 

Entidade coletiva UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Educação. 
Programa de Pós-Graduação em Educação.  
SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. 
BRASIL. Ministério da Educação. 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (RS). 
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Eventos (congressos, conferências, 
encontros...) 

CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, 6., 1995, Porto 
Alegre. 

Referência Legislativa (leis, decretos, 
portarias...) 

BRASIL. Constituição, 1988.  
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Título (autoria não determinada) AVALIAÇÃO da Universidade, Poder e Democracia. 

 

DOCUMENTOS CONSIDERADOS NO TODO 

Livro SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Nota de tradução.* Edição.** 
Local: Editora, ano de publicação. nº de pág. (opcional) (Série) (opcional) 
Ex.:  
WEISS, Donald. Como Escrever com Facilidade. São Paulo: Círculo do 
Livro, 1992. 

Periódico TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. Local: editor, ano do primeiro volume e do último, 
se a publicação terminou. Periodicidade (opcional). Notas especiais (títulos 
anteriores, ISSN etc.) (opcional).  
Ex. :  
EDUCAÇÃO & REALIDADE. Porto Alegre: UFRGS/FACED, 1975- 

Entrevista ENTREVISTADO. Título. Local: data. Nota da Entrevista. 
Ex. :  
CRUZ, Joaquim. A Estratégia para Vencer. Pisa: Veja, São Paulo, v. 20, n. 
37, p. 5-8, 14 set. 1988. Entrevista concedida a J.A. Dias Lopes.  

Dissertação e Tese SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Local: Instituição, ano. nº de pág. 
ou vol. Indicação de Dissertação ou tese, nome do curso ou programa da 
faculdade e universidade, local e ano da defesa. 
Ex.:  
OTT, Margot Bertolucci. Tendências Ideológicas no Ensino de Primeiro 
Grau. Porto Alegre: UFRGS, 1983. 214 p. Tese (Doutorado) – Programa de 
Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1983. 

Evento (congresso, conferência, 
encontro...) 

NOME DO EVENTO, nº do evento, ano, local. Título. Local: Editor, ano de 
publicação. nº de pág. (opcional)  
Ex. :  
SEMINÁRIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, 3., 1993, Brasília. Anais. Brasília: 
MEC, 1994. 300 p. 

Documento eletrônico SOBRENOME, Prenome. Título. Edição. Local: ano. Nº de pág. ou vol. 
(Série) (se houver) Disponível em: <http://...> Acesso em: dia 
mês(abreviado) ano. 
Ex. :  
MELLO, Luiz Antonio. A Onda Maldita: como nasceu a Fluminense FM. 
Niterói: Arte & Ofício, 1992. Disponível em: 
<http://www.actech.com.br/aondamaldita/ creditos.html> Acesso em: 13 
out. 1997.  

Dicionário e Enciclopédia SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Edição. (se houver) Local: Editora, 
data. Nº de páginas ou vol. (opcional)  
Ex. :  
FERREIRA, Aurélio B. de Hollanda. Novo Dicionário da Língua 
Portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 1838 p.  

ou 

ENCICLOPÉDIA Mirador Internacional. São Paulo: Encyclopaedia Britannica 
do Brasil, 1995. 20 v. 

Programa de Televisão e Rádio  TEMA. Nome do Programa. Cidade: nome da TV ou Rádio, data da 
apresentação do programa. Nota especificando o tipo de programa (rádio ou 
TV) 
Ex. :  
UM MUNDO ANIMAL. Nosso Universo. Rio de Janeiro, GNT, 4 de agosto de 
2000. Programa de TV. 
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CD-ROM AUTOR. Título. Edição. Local de publicação: Editora, data. Tipo de mídia. 
Ex. :  
ALMANAQUE Abril: sua fonte de pesquisa. São Paulo: Abril, 1998. 1 CD-ROM 

E-MAIL (não é recomendado seu uso como 
fonte científica ou técnica de pesquisa pelo 
seu caráter efêmero, informal e 
interpessoal) 

NOME do remetente. Assunto. [mensagem pessoal] Mensagem recebida 
por <Endereço eletrônico> em data de recebimento. 
Ex.:  
BIBLIOTECA CENTRAL DA UFRGS. Alerta. [mensagem pessoal] Mensagem 
recebida por <bibfaced@edu.ufrgs.br> em 18 jul. 2000. 

*Tradução: quando for documento traduzido, colocar a expressão ‘Tradução por’ ou ‘Tradução de’ seguida do nome do 
tradutor, logo após o título da obra.  
**Edição: indicar, a partir da segunda edição, logo após o título da obra, em algarismo arábico seguido de espaço e da 
abreviatura da palavra edição. Ex.: 2. ed., 2. ed. rev. 

 

PARTES DE DOCUMENTOS 

DESCRIÇÃO ELEMENTOS E EXEMPLOS 

Capítulos de livro: 
a) autoria diferente da autoria do livro 
no todo  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) autoria igual à autoria da obra no 
todo  

SOBRENOME, Prenome (autor do capítulo). Título. In: SOBRENOME, Prenome 
(autor da obra no todo). Título. Local: Editora, ano. Pág. inicial e final.  
Ex. : 

SCHWARTZMAN, Simon. Como a Universidade Está se Pensando? In: 
PEREIRA, Antonio Gomes (Org.). Para Onde Vai a Universidade 
Brasileira? Fortaleza: UFC, 1983. p. 29-45. 

ou 

CECCIM, Ricardo Burg. Exclusão e Alteridade: de uma nota de imprensa a 
uma nota sobre a deficiência mental. In: EDUCAÇÃO e Exclusão: abordagens 
sócio-antropológicas em educação especial. Porto Alegre: Mediação, 1997. p. 
21-49. 

SOBRENOME, Prenome. Título (do capítulo) In: ______. Título (do livro no 
todo) Local: Editora, ano. cap nº (se houver), página inicial e final. 

Ex. : 

GADOTTI, Moacir. A Paixão de Conhecer o Mundo. In: ______. 
Pensamento Pedagógico Brasileiro. São Paulo: Atlas, 1987. cap. 5, p. 58-
73.  

Artigo de revista SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo do artigo. Título do periódico, 
local, volume, fascículo, página inicial e final, mês e ano.  
Ex. : 

SAVIANI, Demerval. A Universidade e a Problemática da Educação e Cultura. 
Educação Brasileira, Brasília, v. 1, n. 3, p. 35-58, maio/ago. 1979.  

Artigo de jornal SOBRENOME, Prenome. Título do artigo. Título do jornal, local, dia, mês e 
ano. Título do caderno, seção ou suplemento, página inical e final.  
Ex. : 

AZEVEDO, Dermi. Sarney Convida Igrejas Cristãs para Diálogo sobre o Pacto. 
Folha de São Paulo, São Paulo, 22 out. 1985. Caderno econômico, p. 13. 

ou 

 
SOBRENOME, Prenome. Título do artigo. Título do jornal, local, página 
inicial e final, dia, mês e ano. 

LEAL, L. N. MP Fiscaliza com Autonomia Total. Jornal do Brasil, Rio de 
Janeiro, p. 3, 25 abr. 1999.  
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Fascículo de periódico 
a) com título específico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) sem título específico  

TÍTULO DO PERIÓDICO. Título do fascículo, Suplemento ou nº especial. 
Local: Editor, nº do volume, nº do fascículo, mês e ano. nº de pág (opcional). 
Tema de fascículo: título específico  
Ex. : 

EDUCAÇÃO & REALIDADE. Currículo. Porto Alegre: UFRGS/FACED, v. 26, n. 
2, jul./dez. 2001. Tema do fascículo: Pedagogia, docência e cultura.  

TÍTULO DO PERÓDICO. Local: Editor, nº do Volume, nº do fascículo, mês e 
ano. nº de pág (opcional). 

Ex. : 

CIÊNCIA HOJE. São Paulo: SBPC, v. 5, n. 27, nov./dez. 1995. 

Trabalho apresentado em congresso SOBRENOME, Prenome (autor do trabalho). Título: subtítulo. In: NOME DO 
CONGRESSO, nº. ano, local de realização. Título (da obra no todo). Local de 
publicação: Editora, ano. Páginas inicial e final do trabalho.  
Ex.: 

MOREIRA, A. F. B. Multiculturalismo, Currículo e Formação de Professores. In: 
SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, 2., 1998, Santa Cruz do Sul. 
Anais... Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 1998. P. 15-30. 

ou 

 
SOBRENOME, Prenome (autor do trabalho). Título: subtítulo. Ano. Trabalho 
apresentado ao nº do evento (se houver), nome, cidade e ano. 
Ex.: 

MALAGRINO, w. et al. Estudos Preliminares sobre o Efeito... 1985. 
Trabalho apresentado ao 13. Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e 
Ambiental, Maceió, 1985. 

Legislação publicada em Diário Oficial JURISDIÇÃO. Lei nº ....., data completa. Ementa. Nome da publicação, 
local, volume, fascículo e data da publicação. Nome do caderno, página inicial 
e final.  
Ex.:  
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Diário Oficial [da República Federativa do 
Brasil], Brasília, DF, v. 134, n. 248, 23 dez. 1996. seção 1, p. 27834-27841. 

 
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Educação, Biblioteca Setorial de Educação. 
URL: http://www.ufrgs.br/faced/setores/biblioteca/referencias.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referências bibliográficas 
 
BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. A arte da pesquisa. Trad. Henrique A. 

Rego Monteiro. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 1991 
RAMPAZZO, Lino. Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. 3. ed. São 

Paulo: Loyola, 2002. 141p. 

http://www.ufrgs.br/faced/setores/biblioteca/referencias.html


UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
Metodologia da Pesquisa em Artes 

Profª. Ana Cristina Lima Santos Barbosa 
 
Aula 9: Normas para citações bibliográficas 
(SILVA; MENEZES, 2001; SANTOS; PASSOS, 2005) 
 
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2001, p.1, apud SILVA; MENEZES, 2001), citação é a 
“menção no texto de uma informação extraída de outra fonte”. Pode ser uma citação direta, citação indireta ou 
citação de citação, de fonte escrita ou oral. 
Citações diretas, literais ou textuais: transcrição do trecho do texto de parte da obra do autor consultado. 
Citações indiretas ou livres: é o texto baseado na obra do autor consultado (uso de paráfrase). 
Citação de citação: é aquela em que o autor do texto não tem acesso direto à obra citada, valendo-se de 
citação constante em outra obra (usa-se “apud” ou “citado por”). 
Citação de informação verbal: Os dados obtidos por informação oral (comunicação pessoal, palestras, 
apontamentos em aula, etc.) podem ser citados e suas referências aparecerão apenas em nota de rodapé. 
 
As citações em trabalho escrito são feitas para apoiar uma hipótese, sustentar uma idéia ou ilustrar um 
raciocínio por meio de menções de trechos citados na bibliografia consultada. 
As citações devem ser claras, exatas e precisas, para que o leitor do trabalho possa localizar a obra 
mencionada com facilidade, caso deseje aprofundar-se nos estudos sobre o assunto. Todas as fontes de onde 
foram extraídos as idéias e os trechos citados no trabalho acadêmico devem ser referidas, caso contrário, o 
autor incidirá em plágio. 
A NBR10520 define os parâmetros para a apresentação de citações em documentos. O Objetivo da NBR-
10520 é o de fixar as condições exigíveis para padronização e coerência da seguridade das fontes indicadas 
nos textos dos tipos de documentos (ABNT, 2002). 
 
Formalização da citação 
 
Para formalizar uma boa citação, seguem algumas formas para iniciar um parágrafo no texto acadêmico: 
 

Vale ressaltar que... Podemos inferir, com (autor) que... 
Em função disso...  Assim, entendemos que... 
A partir dessa reflexão, podemos dizer que ...  Dessa perspectiva... 
É importante ressaltar que... Dessas acepções, podemos ressaltar que... 
Com base em (autor) queremos buscar caminhos... Disso decorre... 
É necessário, pois, analisar... Assim sendo, salientamos que... 
Nesse sentido, ressaltamos que... A partir desses levantamentos, cabe-nos... 
Daí a necessidade de... Contudo, ressalta (autor) que... 
Podemos compreender, com base em (autor) que... 
Coaduna-se com essas reflexões (autor) quando ressalta que... 
Posto que [a leitura é sempre produção de significados], consideramos que... 
Tais afirmações vêm de encontro ao que queremos... (no sentido de choque) 
Os estudos desses autores vêm ao encontro de nossos anseios, no sentido de mostrar que...(para somar)  

 
 
 
 
 
 
Referências bibliográficas: 
 
SANTOS, Gildenir Carolino; PASSOS, Rosemary. Citação bibliográfica padrão ABNT. Campinas: UNICAMP, 

2005. Disponível em: http://www.bibli.fae.unicamp.br/suporte/citacao.doc. Acessado em: 23/08/2008 
SILVA, Edna Lúcia. MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. 3. 

ed. Florianópolis: UFSC/PPGEP/LED, 2001. Disponível em: 
http://projetos.inf.ufsc.br/arquivos/Metodologia%20da%20Pesquisa%203a%20edicao.pdf. Acessado em: 
23/08/2008 
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CITAÇÕES 

A partir da leitura da documentação existente sobre o assunto estudado, para dar ênfase a certos aspectos abordados, o 
estudioso usa citações ou pontos de vista de outros pesquisadores ao longo do texto ou em notas de rodapé. 

"Menção de uma informação extraída de outra fonte." 

(ABNT, 2002, p.1). 

 
TIPOS DE CITAÇÕES 

Citação Direta  

Transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Indicar a data e a página. 
Ex.:  

"Deve-se indicar sempre, com método e precisão, toda documentação que serve de base para a pesquisa, assim como idéias e 
sugestões alheias inseridas no trabalho." (CERVO; BERVIAN, 1978, p. 97). 

Citação Indireta  

Texto baseado na obra do autor consultado, consistindo em transcrição não textual da(s) idéia(s) do autor consultado. 
Indicar apenas a data, não havendo necessidade de indicação da página. 
Ex.:  

Barras (1979) ressalta que, apesar da importância da arte de escrever para a ciência, inúmeros cientistas não têm recebido 
treinamento neste sentido. 

Citação de Citação  

Transcrição direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original, ou seja, retirada de fonte citada pelo autor 
da obra consultada. 
Indicar o autor da citação, seguido da data da obra original, a expressão latina "apud", o nome do autor consultado, a data da 
obra consultada e a página onde consta a citação. 
Ex.:  

"0 homem é precisamente o que ainda não é. O homem não se define pelo que é, mas pelo que deseja ser." (ORTEGA Y 
GASSET, 1963, apud SALVADOR, 1977, p. 160). 

Segundo Silva (1983 apud ABREU, 1999, p. 3) diz ser [ . . . ]  
 

ASPECTOS EXEMPLOS  

Um autor - citar o sobrenome e o ano.  De acordo com Polke (1972), é função do pesquisador conhecer o que os outros 
realizaram anteriormente, a fim de evitar duplicações, redescobertas ou 
acusações de plágio.  

Dois a três autores - citar os respectivos 
sobrenomes separados por ponto e vírgula ‘;’, 
data da obra e página da citação.  

"Documento é toda base de conhecimento fixado materialmente e suscetível de 
ser atualizado para consulta, estudo ou prova." (CERVO; BERVIAN, 1978, p. 
52).  

Mais de três autores - citar o sobrenome do 
primeiro autor seguido pela expressão ‘et al.’  

Quanto ao uso de maiúsculas ao longo do texto, segundo Bastos et al. (1979) é 
recomendável a adoção das normas provenientes da Academia Brasileira de 
Letras.  

Sem autoria conhecida - citar o título e o 
ano.  

Conforme análise feita em Conservacionistas ... (1980) os ecologistas nacionais 
estão empenhados no tombamento da referida montanha.  
No diagnóstico das neoplasias utilizou-se a classificação histológica 
internacional de tumores dos animais domésticos, segundo o Bulletin ... (1974). 

Entidade coletiva - citar o nome da 
instituição e ano. Nas citações subseqüentes, 
usar apenas a sigla.  

"O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões 
do trabalho." (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1978, p. 46).  

Um autor e mais de uma obra - citar o 
sobrenome e os vários anos de publicação, em 
ordem cronológica.  
Quando o ano também for o mesmo, 

"A hierarquia de dominância e necessidade dos sexos alelos do loco 
p(pigmentação) é diferente nos dois sexos." (HALKKA et al., 1973, 1975a, 
1975b).  
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acrescentar letras minúsculas ao ano, tanto 
no texto, quanto nas referências.  

 

SISTEMA DE CHAMADA 

As citações devem ser indicadas no texto utilizando os sistemas de chamada Autor-data ou Numérico. Ao se optar por um 
sistema de chamada, deve-se adotá-lo até o final, para fins de uniformidade do texto e correlação com as referências em notas 
de rodapé ou no final do trabalho. 

Ex. de Sistema Numérico: 

Na citação por números, segundo Rey, "[ . . . ] facilita-se a leitura, faz-se economia de espaço e de trabalho tipográfico."11  

 

CITAÇÕES ATÉ 3 LINHAS 

Deve ser inserida no parágrafo entre aspas duplas. Caso existir citação no interior de uma citação entre aspas duplas no texto 
original, substituí-las por aspas simples. Quando iniciadas com letra maiúscula, as citações devem ser precedidas por dois 
pontos (:)  

Ex.: 

Nessa perspectiva, podemos dizer, com que a rebeldia contra a coação externa das normas se constitui numa maneira de 
interiorizar os valores que impõem as normas “[...] fundamentais da convivência humana, de atributos essenciais da vida em 
sociedade, tão essenciais que foram desgastados pela própria vida em sociedade, que os rebeldes se insurgem” .(FORACCHI, 
1972, p. 29)  

  

CITAÇÕES COM MAIS DE 3 LINHAS 

Colocar em parágrafo distinto, a 4cm da margem esquerda, com espaço simples, letra menor que a utilizada no texto e sem 
aspas.  

Mais de 150 anos depois daquele momento, as diferenças que separam os jovens de classes médias e altas dos jovens de 
classes subalternas se fizeram mais profundas, convertendo os jovens destas classes em excluídos ou marginalizados sociais, 
dado que hoje em dia, esses jovens tendem a conviver com realidades como pobreza, menor escolaridade, menor acesso à 
oportunidades laborais, maior chance de sofrer exploração no trabalho, desemprego, alcoolismo, dificuldades na família e/ou na 
escola entre outras tantas problemáticas as quais jovens de classe média ou alta dificilmente atravessam. (RACOVSCHIK, 2006, 
p. 2)  

  

OMISSÃO EM CITAÇÃO 

As omissões de palavras ou frases nas citações são indicadas pelo uso de elipses [ . . . ] entre colchetes.   

  

ACRÉSCIMO EM CITAÇÃO 

Acréscimos e/ou comentários, quando necessários à compreensão de algo dentro da citação, aparecem entre colchetes [ ].  

  

DESTAQUE EM CITAÇÃO 

Para se destacar palavras ou frases em uma citação, usa-se o grifo ou negrito ou itálico seguido da expressão grifo meu ou grifo 
do autor entre os parênteses, após a chamada da citação.Ex. : (FREIRE, 1999, p. 35, grifo meu)  

 

TRADUÇÃO EM CITAÇÃO 

Quando a citação incluir texto traduzido pelo autor do texto, deve-se incluir a expressão ‘tradução nossa’ entre parênteses, logo 
após a chamada da citação.  
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INFORMAÇÃO VERBAL 

Quando se tratar de dados obtidos através de informação verbal (palestras, debates, comunicações, etc.), indicar entre parênteses 
a expressão "informação verbal", mencionando-se os dados disponíveis somente em nota de rodapé. 

  

TRABALHO EM FASE DE ELABORAÇÃO 

Quando se tratar de dados obtidos em trabalhos em fase de elaboração, indicar entre parênteses a expressão "em fase de 
elaboração", mencionando-se os dados disponíveis somente em nota de rodapé. 

  

ABREVIATURAS DE EXPRESSÕES LATINAS 

Utiliza-se expressões latinas abreviadas ou não para as subseqüentes citações do mesmo autor e/ou da mesma obra. Devem ser 
usadas na mesma página ou folha onde aparece a citação a que se referem.  
Ex.: 
Únicas expressões latinas usadas no texto, no caso do Sistema Autor-Data: 

Cf. = confira, confronte.  Ex.:   Cf. BERNARDES, 1998 

Et seq. ou sequentia = seguinte ou que se segue. Ex.:   LOCK, 2000, p. 30 et seq. 

Ibid. ou Ibidem = Ex.:   GADOTTI, 1992, p. 210 

mesma obra.           Ibid., 1995, p. 190 

Id. ou Idem = Ex.:    FREIRE, 1990, p. 7 

mesmo autor; igual a anterior.           Id., 1995, p. 20  

Loc. cit. ou loco citato = Ex.:    CASTRO; GOMES, 1997, p. 52-57 

no lugar citado.           CASTRO; GOMES, 1997, loc. cit. 

Op. cit ou opus citatum ou opere citato = Ex.:    SANTOS, 1996, p. 42 

na obra citada.           SILVA, 1990, p. 20-24 

           SANTOS, op. cit., p. 19  

Passim = aqui e ali; 
em vários trechos ou passagens. 

Ex.:     MORAES, 1991, passim 
 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

• As citações textuais devem ser destacadas com aspas (até 3 linhas) ou graficamente (mais de 3 linhas).  

• Entradas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável e pelo título incluído na sentença devem ser em 
letras maiúsculas e minúsculas.  

• Entradas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável e pelo título, quando estiverem entre parênteses, 
devem ser em letras maiúsculas.  

 
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Educação, Biblioteca Setorial de Educação. 
URL: http://www.ufrgs.br/faced/setores/biblioteca/citacoes.html 

http://www.ufrgs.br/faced/setores/biblioteca/citacoes.html
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Aula 10: Objetivo geral e objetivos específicos 
 
Nesta etapa você pensará a respeito de sua intenção ao propor a pesquisa.  
Um objetivo pode ser definido como um propósito ou alvo que se pretende atingir. Tudo aquilo que se deseja 
alcançar através de uma ação clara e explícita, pode ser chamado de objetivo. 
Os objetivos informarão para que você está propondo a pesquisa, isto é, quais os resultados que pretende 
alcançar ou qual a contribuição que sua pesquisa irá efetivamente proporcionar. A busca dos objetivos deve 
procurar responder às seguintes questões: O que se quer alcançar? Aonde se quer chegar? Com que meios se 
pretende agir? A indagação básica que o pesquisador deve fazer é: Que informações são necessárias para 
resolver o problema? 
 
Os objetivos devem estar coerentes com a justificativa e o problema proposto. Eles servirão como base para a 
elaboração da coleta de dados – formulário, questionário ou roteiro. 
 
A elaboração dos objetivos deve ser feita de forma clara e direta, pois estes devem indicar as linhas, os 
caminhos e os meios para toda a ação a ser desenvolvida. Para se ter uma boa definição dos objetivos deve-
se fazer com que estes apresentem as seguintes características: 
Clareza: os objetivos devem expressar exatamente aquilo que se quer dizer, utilizando-se de uma linguagem 
que transmita de forma concreta e objetiva o que se quer alcançar. Esta é uma característica fundamental e 
necessária para que o objetivo se torne algo concreto, possível de ser trabalhado e avaliado. 
Simplicidade: esta característica exige que os objetivos propostos, sejam simples e diretos, contemplando a 
realidade concreta. Desta forma, objetivos complexos e amplos, podem não surtir os efeitos desejados, 
devendo portanto serem especificados e transformados, para realidades mais claras e concretas a se atingir.  
Validade: para um objetivo ser válido significa demonstrar valor e utilidade para satisfazer as necessidades, 
interesses e capacidade da população-alvo. O objetivo será válido e útil quando manifestar consistência e 
profundidade no contexto e conteúdo, ou seja, que seu conteúdo tenha profundos e reais valores. 
Operacionalidade: significa a facilidade que um objetivo tem de ser atingido através de ações possíveis de 
serem realizadas. É a viabilidade que se têm para se atingir um objetivo. Todo objetivo que pode ser feito, 
trabalhado, agilizado ou operacionalizado, é considerado um bom objetivo.  
Ser observável: um objetivo eficiente é aquele que, devido a uma ação determinada, transforma-se em 
resultado concreto e observável. Assim, ao definirmos um objetivo devemos perguntar se esse objetivo pode 
ser observado e avaliado. 
 
Os enunciados dos objetivos devem começar com um verbo no infinitivo como forma de caracterizar 
diretamente as ações que são propostas pelo projeto. Como exemplos de verbos usados na formulação dos 
objetivos, podem-se citar para determinar: 
 

Determinação Verbo 

Estágio cognitivo de conhecimento Apontar, arrolar, definir, enunciar, inscrever, registrar, 
relatar, repetir, sublinhar, nomear 

Estágio cognitivo de compreensão Descrever, discutir, esclarecer, examinar, explicar, 
expressar, identificar, localizar, traduzir, transcrever 

Estágio cognitivo de aplicação Aplicar, demonstrar, empregar, ilustrar, interpretar, 
inventariar, manipular, praticar, traçar, usar 

Estágio cognitivo de análise 
Analisar, classificar, comparar, constatar, criticar, debater, 
diferenciar, distinguir, examinar, provar, investigar, 
experimentar 

Estágio cognitivo de síntese Articular, compor, constituir, coordenar, reunir, organizar, 
esquematizar 

Estágio cognitivo de avaliação Apreciar, avaliar, eliminar, escolher, estimar, julgar, preferir, 
selecionar, validar e valorizar 

 
Os Objetivos caracterizam, de forma resumida, a finalidade do projeto. De acordo com a magnitude do projeto, 
os objetivos podem ser subdivididos em objetivo geral e objetivos específicos. 
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Objetivo geral: 
 
É a ação mais distante, a mais longe, o ponto de partida para todas as ações do projeto. 
O objetivo geral define explicitamente o propósito do estudo. Indica de forma genérica qual o objetivo a ser 
alcançado. Será a síntese do que se pretende alcançar. Traduz a grosso modo, aonde se quer chegar, sem se 
preocupar em como fazê-lo. São amplos, abrangentes e são observáveis a longo prazo. 
 

Objetivos específicos: 
 
Todo objetivo específico é o desdobramento de um objetivo geral. Os objetivos específicos expressam uma 
idéia particular que estabelece e indica objetivamente as características e particularidades de algo. São 
concretos, delimitados e observáveis a médio e a curto prazo. 
Os objetivos específicos do projeto são objetivos mais precisos e detalhados que, mantendo a coerência com 
os objetivos gerais, vão ser eventualmente perseguidos por meio de atividades específicas. 
Este item deve ser apresentado em tópicos demarcados. 
 
Os objetivos específicos caracterizam etapas ou fases do projeto, indicando exatamente o que será 
realizado em sua pesquisa. Qualquer tipo de trabalho com objetivos, deve ser trabalhado através de níveis, 
para que possam atingir os resultados satisfatórios.  
 
Uma maneira útil de pensar os objetivos específicos é considerá-los como soluções a ser buscadas para 
problemas razoavelmente bem delimitados. 
O conjunto dos objetivos específicos nunca deve ultrapassar a abrangência proposta no objetivo geral. Caso 
isto ocorra, todos os objetivos, geral e específicos, devem ser revistos e adequados uns aos outros. 
 
Cuidado! 
Os objetivos específicos detalham o objetivo geral, tornando-o operacional e não, a estratégia de análise dos 
dados.  
Não confundir objetivos específicos com metodologia ou com resultados. 
 
Um exemplo: 
 
Projeto de pesquisa: A prática de tutoria em educação a distância: das tradições à virtualidade. 
O Problema: Quais relações/diferenciações entre docência e tutoria? Qual o papel e funções do tutor? Quais 

as competências, habilidades e saberes necessários ao tutor? 
Objetivo geral: Investigar a prática de tutoria em programas de Educação a Distância via Internet. 
Objetivos específicos: 

§ Apontar, com base na revisão de literatura, os conceitos correlatos à tutoria. (conhecimento) 
§ Identificar as habilidades, competências e saberes necessários à prática de tutoria na EaD. 
(compreensão) 

§ Analisar como essas habilidades, competências e saberes estão sendo construídos na prática de tutoria 
em cursos on line. (análise) 

§ Examinar o que versa a legislação sobre a tutoria em EaD. (análise) 
§ Interpretar, à luz das publicações mais significativas e da legislação vigente, os dados de pesquisa 

analisados e identificar a consonância entre os requisitos legais e a prática de tutoria. (aplicação) 
§ Descrever os papéis e funções do tutor em cursos de EAD e propor encaminhamentos para a construção 

de uma identidade para o tutor de EAD (síntese) 
§ Validar a importância da tutoria no contexto da EaD on line. (avaliação) 

 
 
Referências bibliográficas: 
GOLDIM, José Roberto. Projeto de Pesquisa: Aspectos Éticos e Metodológicos. Porto Alegre: UFRGS, 

2001. Disponível em: http://www.ufrgs.br/bioetica/projeto.htm#objetivos. Acessado em: 27/08/2008. 
MARINHO, João Paulo Meira.  Definição dos objetivos. Disponível em: 

http://www.visaogeografica.com/definicao_de_objetivos.pdf. Acessado em 23/08/2008 
SILVA, Edna Lúcia. MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. 3. 

ed. Florianópolis: UFSC/PPGEP/LED, 2001. Disponível em: 
http://projetos.inf.ufsc.br/arquivos/Metodologia%20da%20Pesquisa%203a%20edicao.pdf. Acessado em 
23/08/2008 

http://www.visaogeografica.com/definicao_de_objetivos.pdf
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ATIVIDADE 5: Objetivos 
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
Tópico de interesse: _______________________________________________________ 
 
O problema = item 1 atividade 1: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
1. Objetivo geral = item 2 da atividade 1: (define explicitamente o propósito do estudo; 

síntese do que se pretende alcançar; traduz a grosso modo, aonde se quer chegar, sem 
se preocupar em como fazê-lo). -  

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Objetivos específicos: (desdobramento do objetivo geral; indicam exatamente o que 

será realizado na pesquisa, por meio de atividades específicas) 
 
 

§    
   
§    
  
§    
   
§    
  
§    
 
§    
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Aula 11: Revisão de literatura  
(SILVA e MENEZES, 2001, RAMPAZZO, 2005; ABEL, on line) 
 
A Revisão de literatura (ou revisão bibliográfica) consiste numa análise das publicações correntes em uma 
determinada área do conhecimento. Trata-se de fazer o enquadramento teórico ou definição conceitual do 
problema da pesquisa, ou seja, definir o que se sabe de universal sobre o assunto. 
 
Por que fazer a revisão bibliográfica?  
 
A revisão bibliográfica é, sem dúvida, um dos pontos vitais e ponto de partida de um trabalho científico. Ela 
introduz o pesquisador ao universo de conhecimento a estudar, sendo fundamental para o início do trabalho. 
 

§ Traz ao executante do projeto de pesquisa o conhecimento necessário para a compreensão dos 
fenômenos que serão estudados. 

§ Permite identificar o estado da arte (expressão que representa o estágio atual do nível de pesquisa 
científica, o que já tem sido feito na área da pesquisa) e do conhecimento adquirido pelos 
pesquisadores para uma determinada área de estudo. 

§ Permite saber se alguém já publicou as respostas às questões propostas, eliminando a possibilidade 
de se perder tempo repetindo uma investigação com objetivos idênticos e investigando o que já foi 
solucionado. 

§ Permite encontrar idéias novas sobre como conduzir o estudo. 
§ Auxilia no traçado do quadro teórico/conceitual do tema (ou área) de pesquisa. 
§ Permite saber quais os métodos utilizados em investigações similares, para decidir sobre o melhor 

método a utilizar. 
§ Auxilia na fundamentação teórica/conceitual que sustenta o desenvolvimento da pesquisa. 
§ Consubstancia cientificamente a proposta da pesquisa: será o suporte para a explicação dos 

resultados experimentais obtidos e permitirá a discussão destes, já que na revisão bibliográfica se 
encontram informações consolidadas no universo em questão.  

 
Tipos de revisão bibliográfica:  
 

§ Revisão do “estado da arte”: quem já escreveu sobre o tema e o que já foi publicado, que aspectos 
já foram abordados quais as lacunas existentes  

§ Revisão teórica: busca determinar um quadro teórico/conceitual do problema sendo estudado  
§ Revisão empírica: investiga os métodos e metodologias que estão sendo utilizados para tratar o 

problema  
§ Revisão histórica: investiga a evolução do tema (problema) estudado,  explicando os fatores que 

determinaram essa evolução e identificando as implicações das mudanças ocorridas. 
 
Como fazer a revisão bibliográfica?  
 

A revisão bibliográfica, em primeiro lugar, deverá ser efetuada nos livros impressos, de forma a 
enquadrar o melhor possível o problema a investigar. 

É também obrigatório ler aquilo que há de mais atual sobre o assunto, e isto só se encontra em revistas 
periódicas ou através da consulta de teses de doutoramento e de dissertações de mestrado.  

A questão é saber onde estão os artigos que interessam no meio das dezenas de milhares que são 
publicados anualmente. Para identificar estes artigos deve-se fazer a pesquisa nas fontes secundárias 
(publicações que indexam a informação bibliográfica de milhares de artigos, por assunto, palavras-chave, 
autores, revistas, etc.). Atualmente, é muito comum fazer tais pesquisas em computador, embora ainda seja 
possível fazê-las em publicações impressas. Estas fontes secundárias, em muitos casos, incluem os resumos 
dos artigos, o que possibilita obter rapidamente uma idéia sobre os artigos que interessam. 

A seleção deve ser criteriosa, caso contrário arrisca-se a ler demasiados artigos que não vão interessar. 
Finalmente, há ainda a estratégia de pesquisa bibliográfica em árvore: quando num artigo interessante 

existirem referências bibliográficas sobre um assunto, tenta-se aceder aos artigos citados. Este método pode 
clarificar aspectos e pormenores importantes, mas tem o inconveniente de fazer depender demasiado a 
pesquisa bibliográfica de um só artigo ou autor (este nunca deverá ser o método único da pesquisa 
bibliográfica). 
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Ordem da leitura  
 
Quanto à cronologia: Inicia-se pelos textos mais recentes e mais gerais, indo para os mais antigos e mais 
particulares. As obras recentes geralmente retomam as contribuições significativas do passado, dispensando, 
assim, uma volta a textos superados. Contudo, as obras clássicas continuam mantendo seu valor de 
atualidade. 
Quanto à questão da generalidade: partir das obras gerais – enciclopédias, dicionários, tratados, etc. – para 
chegar às monografias especializadas e aos artigos de revista, muito importantes devido à sua atualidade. 
 
A leitura será feita tendo em vista o aproveitamento direto daqueles elementos que sirvam para enuclear as 
idéias do novo raciocínio que se desenvolve. Os elementos a serem recolhidos visam reforçar, apoiar e 
justificar as idéias pessoais formuladas pelo autor do trabalho. Esses elementos retirados das várias fontes dão 
às várias afirmações do autor, além do material sobre o qual trabalha, a garantia de maior objetividade fundada 
no testemunho e na verificação de outros pensadores. 
 
Nas produções pesquisadas deve-se observar: 
 

§ O objetivo do texto  
§ Sua intenção, o que o texto deseja comunicar  
§ O assunto do texto  
§ A perspectiva sob a qual o texto foi construído  
§ A articulação das idéias  
§ Os resultados apresentados  
§ As conclusões do autor  

 
Organização do texto da revisão bibliográfica:  
 

Um ponto importante da revisão é a forma como ela é organizada, o que acaba sendo uma das maiores 
contribuições da monografia. 
 

§ Apresentação das idéias principais dos principais autores da área. Não são incluídas as idéias ou experimentos do 
próprio autor da monografia. 

 
§ O trabalho deve ser descrito segundo uma mesma visão, proposta pelo autor da monografia e não pelo autor dos 

trabalhos revisados. A organização da revisão permite, posteriormente, realizar comparações e análises, levando 
a uma melhor compreensão do assunto.  

 
§ A seção deve ser organizada por idéia, e não por autor ou por publicação. 

 
§ A seção pode ser dividida em tantas subseções quanto desejáveis. 

 
§ As referências utilizadas devem ser mencionadas (por referência, entendem-se livros sobre o assunto, artigos de 

revistas especializadas, normas, ou qualquer outra literatura reconhecida pela comunidade acadêmica). Tal atitude 
permitirá ao avaliador do projeto, ou a qualquer outro interessado, conhecer o meio no qual o trabalho se insere e 
ressalta a importância do mesmo. As referências devem estar incluídas nas referências bibliográficas no final da 
monografia. 

 
Procedimentos a observar na redação do texto da revisão bibliográfica: 
 

§ Deve ser sintético e seletivo, ressaltando a articulação das idéias 
§ Deve ser redigido em linguagem objetiva 
§ Deve evitar repetições de frases do original 
§ Deve respeitar a ordem de apresentação dos fatos ou idéias 
§ Deve ser compreensível por si mesmo, sem necessidade de se consultar o original 
 

Referências bibliográficas 
 
ABEL, Mara.  Como Fazer uma Monografia. Porto Alegre: UFRGS/PPGC, 1993. Disponível em: 

http://www.inf.ufrgs.br/gpesquisa/bdi/links/misc/Monografia1.pdf.  Acessado em 06/08/2008. 
RAMPAZZO, Lino. Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. 3. ed. São Paulo: 

Loyola, 2002. 141p. 
SILVA, Edna Lúcia; MENEZES, Estela Muszkat. Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação. 3. ed. 

Florianópolis: UFSC/PPGEP/LED, 2001. 121 pp. Disponível em: 
http://projetos.inf.ufsc.br/arquivos/Metodologia%20da%20Pesquisa%203a%20edicao.pdf. Acessado em 06/08/2008. 
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Aula 12: Método para a leitura 
 
De posse do material bibliográfico tido como suficiente, passa-se à sua leitura. A leitura que se faz na pesquisa 
bibliográfica deve servir aos seguintes objetivos: 
 

§ Identificar as informações e os dados constantes do material impresso 
§ Estabelecer relações entre as informações e os dados obtidos com o problema proposto 
§ Analisar a consistência das informações e dados apresentados pelos autores 

 
Um bom estudo é importante para a redação de uma monografia. A eficiência do estudo depende da forma 
com que se enfrenta este desafio. Pessoas com a mesma capacidade intelectual podem ter grandes diferenças 
no resultado do estudo. Para melhorar a qualidade do estudo é necessário desenvolver hábitos que possam 
se aplicar às diferentes matérias. Para estudar é necessário um bom método de leitura. A leitura nos permite 
absorver os conhecimentos e entender realmente o seu significado. 
 
Fases para uma boa leitura 
 
1. Leitura global do texto 
Para esta leitura é importante que tenhamos curiosidade sobre o que vai ser lido, e também é preciso 
interesse. Muitas vezes as pessoas nem começaram a ler e já acham o assunto chato. Todos os assuntos 
podem ser interessantes. Se um determinado texto não lhe agrada procure outro ou outros sobre o mesmo 
assunto. Sempre há diferentes formas de apresentar o mesmo conteúdo. Depois é preciso ter um propósito: 
para que vamos ler?  
 
Perguntas que devem ser feitas: 
 

§ Qual é o assunto tratado? É importante que saibamos claramente sobre o que estamos lendo. Este conhecimento 
já facilita a leitura, pois permite que liguemos o assunto a ser estudado com outros assuntos conhecidos.  

 
§ O que sei sobre este assunto? Nenhum assunto é completamente novo, sempre já sabemos algo sobre o que vai 

ser lido. Quanto mais conseguirmos nos lembrar de assuntos relacionados, mais fácil será o estudo. Já lemos algo 
no jornal? Vimos algum programa na TV? Ouvimos comentários sobre o assunto? Nossa memória é associativa, 
quanto mais associações fizermos mais fácil o aprendizado.  

 
§ O que acho que vai ser tratado no texto? Com as perguntas anteriores, com as aulas assistidas sempre será 

possível tentar “adivinhar” qual será o assunto tratado na leitura.  
 
É preciso se dar um tempo para responder a estas perguntas. Dependendo da pessoa esta resposta pode ser 
mental (pensar sobre a pergunta) ou escrita. A escrita consome mais tempo, mas permitirá, ao final da leitura, 
uma reavaliação das respostas e uma comparação com o estudado.  
 
2. Leitura rápida de todo o texto.  
Um artigo científico ou um capítulo de livro não são como novelas ou romances em que nunca se lê o final para 
não perder o suspense. Em um texto técnico ou científico o melhor é fazer uma leitura inicial rápida para que 
consigamos ter uma boa visão de toda a estrutura.  
 

§ Leia com calma, mas sem procurar entender tudo o que lê.  
§ Procure associar o que está lendo com as respostas dadas para as questões acima.  
§ Se tiver tempo escreva um pequeno resumo sobre o texto. Isto facilitará a utilização futura deste texto na 

monografia.  
§ Procure estabelecer uma ligação com aquilo que você já conhece.  

 
3. Leitura detalhada 
Agora que você já tem uma boa visão do texto e de seu relacionamento com os demais conceitos conhecidos 
está na hora de uma leitura aprofundada. Na leitura aprofundada você deve procurar entender realmente todo 
o conteúdo. As etapas desta leitura levam ao conhecimento do assunto.  

§ Leia atentamente o texto.  
§ Obtenha a idéia principal em detalhes.  
§ Critique o conteúdo. Você não precisa concordar sempre com o autor, mas a sua crítica deve ser bem 

justificada.  
§ Relacione o conteúdo com as referências feitas no texto, veja qual a contribuição do texto.  
§ Levante dúvidas que tenham permanecido.  
§ Consulte a Web para tentar resolver estas dúvidas. A Wikipedia é um bom começo.  
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Faça resumos (fichas de leitura) do texto. Antigamente isto era feito em fichas de papel encorpado, daí o nome, 
mas atualmente você pode fazer estas fichas como arquivos de computador. Alternativa, melhor, é utilizar os 
mapas conceituais para representar o conteúdo do texto.  

 
§ As anotações devem ser feitas para este trabalho e para o futuro. Imagine se você pudesse reaproveitar tudo o 

que já estudou de forma fácil e rápida!  
§ Faça anotações das suas conclusões pessoais sobre o assunto.  
§ Relacione o assunto com aqueles já estudados. Se você estiver utilizando redes semânticas isto será bem mais 

fácil.  
 
4. Conclusão 
Ao terminar a leitura só falta organizar melhor o conhecimento adquirido.  

§ Faça uma nova leitura rápida do texto para ter uma visão clara e completa do mesmo.  
§ Repita, para si mesmo, uma apresentação resumida do texto como se a estivesse fazendo em aula.  
§ Verifique se lembra de tudo o que foi estudado, não decore, entenda o texto.  
§ Complemente o assunto com outras leituras em livros, artigos ou na Web. 

 
Tipos de leitura (GIL, 1991) 
 
Leitura exploratória: é uma leitura rápida do material bibliográfico, que tem por objetivo verificar em que 
medida a obra consultada interessa à pesquisa. É feita mediante o exame da folha de rosto, dos índices da 
bibliografia e das notas de rodapé. Também faz parte deste tipo de leitura o estudo da introdução, do prefácio 
(quando houver), das conclusões e mesmo das orelhas dos livros. Com estes elementos é possível ter uma 
visão global da obra, bem como de sua utilidade para a pesquisa. 
 
Leitura seletiva: Após a leitura exploratória, procede-se à sua seleção, ou seja, a determinação do material 
que de fato interessa à pesquisa. Para tanto, é necessário ter em mente os objetivos da pesquisa, de forma 
que evite a leitura de textos que não contribuam para a solução do problema proposto. A leitura seletiva é mais 
profunda que a exploratória; todavia, não é definitiva. É possível que se volte mais vezes ao mesmo material 
com propósitos diferentes. 
 
Leitura analítica: é feita a partir dos textos selecionados. Embora possa ocorrer a necessidade de adição de 
novos textos e a supressão de outros tantos, a postura do pesquisador, nesta fase, deverá ser a de analisá-los 
como se fossem definitivos. A finalidade da leitura analítica é a de ordenar e sumariar as informações contidas 
nas fontes, de forma que estas possibilitem a obtenção de respostas ao problema da pesquisa. A leitura 
analítica é de natureza crítica, porém o pesquisador deve adotar atitude de objetividade, imparcialidade e 
respeito. É importante que o pesquisador procure compreender antes de relutar.  
 
Leitura interpretativa: Esta constitui a ultima etapa do processo de leitura das fontes bibliográficas. 
Naturalmente é a mais complexa, já que tem por objetivo relacionar o que o autor afirma com o problema para 
o qual se propõe uma solução. Na leitura interpretativa procura-se conferir significado mais amplo aos 
resultados obtidos com a leitura analítica. Enquanto na leitura analítica, por mais elaborada que seja, o 
pesquisador fixa-se nos dados, na leitura interpretativa vai além deles, através de sua ligação com outros 
conhecimentos já obtidos. 
 
O que tende a ocorrer com pesquisadores pouco experientes é a interpretação ser feita a partir de posições 
pessoais, conferindo ao trabalho caráter subjetivo, terminando por comprometer a sua validade científica. Para 
que isso não ocorra, é necessário que a interpretação se faça a partir da ligação dos dados com 
conhecimentos significativos, originados de pesquisas empíricas ou de teorias comprovadas. 
 
Dimensões de análise: (SEVERINO, 2000) 
 
Saber ler e interpretar um texto é fundamental. Para facilitar o processo de leitura recomenda-se que esta seja 
feita com base nas seguintes dimensões de análise: 
 
Análise textual - entender: visão de conjunto do raciocínio do autor. Objetiva mostrar como o texto foi 
organizado pelo autor. Requer o levantamento daqueles elementos do texto que precisam ser esclarecidos: 
dados a respeito do autor, conceitos e termos fundamentais para a compreensão do texto ou desconhecidos; 
fatos históricos, doutrinas e autores citados importantes para entender a mensagem do autor.  
 
Análise temática: compreensão da mensagem do autor. Requer a procura de respostas para as seguintes 
questões: de que trata o texto? Qual o objetivo do autor? Como o tema está problematizado? Qual a 
dificuldade a ser resolvida? Que posições o autor assume? Que idéias defende? O que quer demonstrar? Qual 
foi o seu raciocínio, a sua argumentação? Qual a solução ou a conclusão apresentada pelo autor? 
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Análise interpretativa: interpretação da mensagem do autor. Requer análise dos posicionamentos do autor, 
situando-o em um contexto mais amplo da cultura filosófica em geral, observando a coerência e validade de 
sua argumentação, a originalidade de sua abordagem, a profundidade no tratamento do tema, o alcance de 
suas conclusões. Para conseguir isso, é preciso situar o texto no contexto da vida e da obra do autor, 
destacando o sentido de sua própria perspectiva e ressaltando tanto os pontos originais como os comuns com 
os outros autores da mesma especialidade. Tudo isso leva a exercer uma atitude crítica diante das posições do 
autor em termos de: (1) coerência interna de argumentação e validade dos argumentos empregados; (2) 
originalidade e profundidade do tema analisado; (3) relevância e contribuição específica do texto para o estudo 
do tema abordado. 
 
Diretrizes para leitura, análise e interpretação de textos  (GIL, 1991) 
 
a) Leitura integral da obra ou do texto selecionado: para se ter uma visão do todo. Será conveniente valer-
se de um dicionário para esclarecer o significado de palavras desconhecidas. Poderá, também, ser 
interessante, em alguns casos, apelar para trabalhos correlatos para se obter melhor compreensão da obra ou 
do texto. 
 
b) Identificação das idéias-chaves: ao ler atentamente uma frase, identificam-se algumas palavras-chaves. 
Da mesma forma, num parágrafo, é possível escolher uma frase que o sintetiza. Ao longo do texto, por fim, 
podem-se selecionar alguns parágrafos que são os mais significativos. A partir da junção inteligente entre os 
parágrafos do texto, é possível identificar as idéias mais importantes. 
 
c) Hierarquização das idéias: Após a identificação das idéias mais importantes contidas no texto, passa-se à 
sua hierarquização, ou seja, a organização das idéias seguindo a ordem de importância. Isto implica distinguir 
as idéias principais das secundárias e estabelecer tantas categorias de idéias quantas forem necessárias para 
a análise do texto. 
 
d) Sintetização das idéias: Consiste em recompor o todo decomposto pela análise, eliminando o que é 
secundário e fixando-se no essencial para a solução do problema proposto. A habilidade para sintetizar exige 
bastante treino e é fundamental na pesquisa bibliográfica. Quando esta habilidade não se encontra bem 
desenvolvida, o pesquisador tende a deparar-se com grande conjunto de informações de difícil manuseio, que 
podem comprometer o adequado desenvolvimento da pesquisa. 
Respondendo a essas perguntas, será evidenciada a estrutura lógica do texto, esquematizando a seqüência 
das idéias. Note-se que é essa análise temática que serve de base para o resumo ou síntese de um texto, cujo 
objetivo é apresentar a seqüência lógica das idéias e não a mera redução dos parágrafos: daí poder o resumo 
ser escrito com outras palavras, desde que as idéias sejam as mesmas do texto. 
 
Tomada de apontamento (GIL, 1991) 
 
Um dos grandes problemas referentes à leitura refere-se à sua retenção. É sabido que apenas parte do que se 
lê fica retido na memória. Por essa razão convém que se tomem notas a partir do material lido. 
Para que a tomada de notas seja eficiente, deve ser sempre realizada levando em consideração o problema da 
pesquisa. Isto é importante para evitar que se tomem notas em demasia. Apenas aquilo que potencialmente 
representa algum tipo de solução ao problema deve ser registrado. 
Não é conveniente iniciar a tomada de notas juntamente com a primeira leitura do texto. Só depois de ler 
integralmente a obra – geralmente na fase da leitura analítica – é que se está em condições de fazer os 
apontamentos pertinentes. 
Convém, à medida que se vai lendo o livro, sublinhar os pontos principais. Quando o livro for obtido por 
empréstimo, o melhor é fazer anotações numa folha à parte, registrando o número das páginas anotadas. 
As anotações devem ser feitas preferencialmente com frases próprias. Isto porque, à medida que alguém se 
torna capaz de expressar um pensamento alheio com termos próprios, tal fato indica que realmente entendeu o 
que o autor pretendia dizer. Há casos, porém, em que a transcrição deve ser feita ipsis litteris e de forma a se 
identificar imediatamente a fonte original. Deve-se, portanto, separar com clareza o material citado das 
anotações pessoais. Isto é importante para se evitarem acusações de plágio. 
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Aula 13: Fichamento (BOOTH, 2005; GIL, 1991; RAMPAZZO, 2002) 
 
Após a leitura e a tomada de apontamentos, procede-se à confecção das fichas de leitura. A ficha é muito 
prática: sendo de fácil manuseio, permite a ordenação do assunto, ocupa pouco espaço e pode com facilidade 
ser levada de um lugar para outro. O mais importante é que o sistema de fichas leva o pesquisador a pôr 
ordem no material colhido na pesquisa e possibilita seleção e atualização constantes da documentação e sua 
organização.  O fichamento serve a vários objetivos: (1) identificação das obras consultadas; (2) registro do 
conteúdo das obras; (3) registro dos comentários acerca das obras; (4) ordenação dos registros. 
Embora haja casos em que os pesquisadores passam diretamente dos apontamentos para a redação do 
trabalho, é bastante conveniente a confecção de fichas. Sua necessidade torna-se tão mais evidente quanto 
maior for a dimensão do trabalho. 
As fichas são elaboradas a partir de retângulos de cartão pautado, especialmente fabricados para esse fim. 
Pode, contudo, o pesquisador escolher o que melhor lhe convenha: por exemplo, as folhas comuns de papel 
sulfite, tamanho ofício, para facilitar o trabalho de digitação, quando se prefere fazer a documentação pelo 
computador. 
 
Composição das fichas: 
As fichas compreendem três partes principais: cabeçalho, referência e texto. 
 
Cabeçalho: é constituído pelos elementos de identificação das fichas, que são: título genérico, título específico 
e número de classificação. Estes são colocados em três campos situados na parte superior da ficha. Estes 
elementos são obtidos a partir do plano de trabalho. Algumas vezes aparecem apontamentos cuja classificação 
se torna difícil de imediato. Nesses casos, elaboram-se as fichas deixando em branco o espaço reservado ao 
cabeçalho, a fim de ser preenchido quando se tiver uma idéia clara de sua adequada localização. 
 

Os objetivos educacionais no Brasil 
[título do capítulo 4] 

Histórico 
[subtítulo 4.1] 

4.1 

 
 
Referências bibliográficas: são constituídas pelos elementos indicadores da obra (autor, título, nº. edição, 
local de publicação editora, ano de publicação), organizados segundo as normas da ABNT. 
 

FERREIRA, Aurélio B. de Hollanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 1838 p.  

 
 
Texto: o texto, ou seja, o corpo das fichas varia segundo sua finalidade. 
No canto inferior direito da ficha encontra-se o número de registro do livro na biblioteca, quando for o caso. 
 
 

Tipos de fichas 
 
Ficha bibliográfica: registro sobre a referência bibliográfica. É um comentário sobre a obra que tem como 
objetivo apresentar uma síntese da obra, bem como uma apreciação crítica da mesma. Um comentário bem 
elaborado deve indicar sumariamente o desenvolvimento da obra, bem como sua importância, tanto em relação 
às outras obras que tratam do mesmo assunto quanto aos objetivos do trabalho que ora se desenvolve. 
 

RESUMOS: devem expressar o pensamento do autor de forma abreviada. Podem assumir a forma de 
esboço, quando acompanha a estrutura de exposição seguida pelo autor, ou de sinopse, quando procura 
conter a essência do texto sem obedecer à sua estrutura original. Dispensam as aspas. 

 
 
Ficha temática: registro de citações, paráfrases e observações pessoais (idéias, hipóteses, comentários, etc).  
 

CITAÇÕES: são constituídas pela transcrição ipsis litteris do pensamento do autor, entre aspas e com 
indicação da página da obra onde a citação se insere. Neste caso, a ficha deve conter a frase do autor, 
palavra por palavra, inclusive erros de grafia, se houver. 

 
SIC = Assim (advérbio latino). Palavra que se põe entre parêntesis depois de uma palavra, expressão ou frase, 
para indicar que a citação original é textualmente exata (“bem assim”), e que por ela não se responsabiliza 
quem a faz, seja qual for sua forma, por errado ou estranho que pareça. 
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PARÁFRASE: síntese das idéias da passagem citada. Dispensam-se as aspas, mantendo-se a indicação 
da fonte. 
 
OBSERVAÇÕES PESSOAIS: no registro de idéias pessoais não é necessário usar nem aspas, nem 
indicações de fonte, pois a ausência de qualquer referência revelará que são idéias elaboradas pelo 
próprio pesquisador. 
 

Ficha biográfica: tratando-se de autores cujo pensamento é relevante para o estudo da área de 
especialização, deve-se abrir igualmente uma ficha só para o autor. Nessa ficha são anotados 
progressivamente, à medida que se tornarem disponíveis, os dados biográficos do autor, bem como os pontos 
mais importantes de seu pensamento. 
 
Documentação geral: é aquela que organiza e guarda documentos úteis retirados de fontes perecíveis. Trata-
se de passar para pastas, sistematicamente organizadas, documentos cuja conservação seja julgada 
importante. Assim, recorte de jornais, xérox de revistas, apostilas, textos encontrados na internet etc. são 
fontes que nem sempre são encontradas disponíveis fora da época de sua publicação. Tais documentos são 
arquivados sob títulos classificatórios de seu conteúdo, formando um conjunto de textos relacionados com a 
área de interesse do estudante. Para esse tipo de documentação são utilizadas as folhas tamanho ofício, sobre 
as quais são colocados os recortes, deixando-se as margens suficientes para os títulos e demais referências 
bibliográficas, com o nome do jornal ou revista de onde foram tirados, a data e a página. 
 

Classificação e armazenamento: 
 
Após a elaboração das fichas, passa-se à sua classificação, que consiste em colocá-las umas após as outras, 
de forma tal que as questões semelhantes estejam tão próximas quanto possível. Isto é feito da seguinte 
forma: juntam-se as fichas de acordo com os capítulos considerados no plano. A seguir, agrupam-se as fichas 
de acordo com as seções, subseções, e assim sucessivamente. Assim, as fichas estarão dispostas segundo a 
ordem estabelecida no plano, o que irá facilitar a redação do trabalho. 
A melhor maneira de armazenar as fichas é colocá-las de forma organizada em um fichário tipo caixa. No caso 
de papel sulfite (tamanho ofício), as pastas-arquivo ou os classificadores escolares são os mais indicados, por 
facilitar o transporte. 
 

 
Tomada de apontamento Fichamento 7.5.1 

 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Trad. Gilson César Cardoso de Souza. 14. ed. 
São Paulo: Perspectiva, 1998. 170 p. 

 
“À medida que sua bibliografia cresce, você vai lendo o material. É puramente teórico 
pensar em formar primeiro a bibliografia para só então começar a leitura. De fato, 
após elaborar uma lista inicial, passa-se a ler os primeiros livros recolhidos. Outras 
vezes, ao contrário, começa-se por um livro, partindo-se daí para formação de 
bibliografia inicial. De qualquer forma, à medida que livros e artigos vão sendo lidos, 
as referências crescem e o fichário bibliográfico aumenta.” (p.87) 

 
UFJF - 001.8:002:378.245 ECO C14 
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Aula 14: Mapas conceituais 
 
O mapa conceitual é definido como uma ferramenta para organizar e representar o conhecimento, baseado na 
organização hierárquica de conceitos de acordo com a teoria de aprendizagem significativa de Novak e 
Ausubel.  
 
É uma técnica de análise que pode ser usada para ilustrar a estrutura conceitual de um corpo de 
conhecimento. Indicam os conceitos e as relações entre esses conceitos, os quais procuram refletir a 
organização conceitual de uma disciplina ou parte de uma disciplina, de um livro, de um artigo, enfim, da 
estrutura cognitiva de um indivíduo sobre uma dada fonte de conhecimento. 
 
Sua construção é bastante flexível, isto é, não existem regras fixas a serem seguidas. Pode-se mudar a 
construção à medida que novos conceitos vão sendo acrescentados.  
Na dinâmica da construção de um mapa conceitual podemos acompanhar a representação do sistema de 
significações ativado num sujeito, de tal forma que nele também reconhecemos subsistemas que se 
relacionam, apoiando-se mutuamente na construção dessas significações. 
 

Conceitos: aparecem dentro de caixas nos nós do 
gráfico enquanto as relações entre os conceitos são 
especificadas através de frases de ligação nos arcos 
que unem os conceitos.  
 
Frases de ligação: funções estruturantes do mapa, 
sendo as que distinguem um mapa conceitual de 
outros tipos de representação semelhantes. Destaca-
se o esforço, nada trivial, de escolher uma frase de 
ligação que represente uma relação entre dois 
conceitos, tanto pelo número grande de 
possibilidades quanto pela necessidade de posicionar 
tal relação no contexto em que esse par de conceitos 
se apresenta. 
 
Proposição: cada dois ou mais conceitos, 
conectados por frases de ligação, criando uma 
unidade semântica.  

 
O software CMapTools: é um software desenvolvido pelo Instituto for Human and Machine Cognition da The 
University of West Florida. O CMapTools permite gravar todos os passos da construção dos mapas e 
reproduzir, a qualquer momento, dinamicamente, todas as modificações realizadas.  A rede que o software 
CmapTools cria (através da comunicação com servidores que armazenam os mapas e possibilitam 
comunicação/colaboração entre usuários conectados à Internet) permite que os usuários colaborem em todos 
os momentos de construção dos mapas conceituais, usando a ferramenta de colaboração sincrônica do 
CMapTools. Atualmente, o software oferece a opção de exibição dos menus em português e italiano, além da 
língua padrão, que é o inglês. 
 
Pode ser acessado em: http://www6.ufrgs.br/leadcap/pagina/cmap/ 
Tutorial: http://penta2.ufrgs.br/edutools/tutcmaps/tutindicecmap.htm 
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Ensino de Ciências, Instituto de Física/Química, Universidade de Brasília, Brasília, 2006. 
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Moraes Ltda., 1987. 
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Aula 15: Esboço de roteiro do trabalho (Booth, 2005, pp. 199-201) 
 
O esboço pode ser uma de suas ferramentas mais importantes, mas também pode ser um aborrecimento. Mas 
assim como um esboço formal usado no momento errado não tem utilidade, a maioria de nós só pode começar 
a redigir depois de ter algum tipo de esboço, não importa com que nível de detalhamento. 
 
Esboço baseado em tópicos: consiste em uma série de nomes ou frases nominais. Ajudam na fase inicial de 
reflexão e planejamento, mas auxiliam pouco no avanço de um tópico para uma pergunta e daí para o 
rascunho. Quanto mais você estiver pronto para escrever, mais deve focalizar o esboço em suas proposições, 
que serão as sub-afirmações mais importantes de seu argumento. 
 

I – Introdução: os processadores de textos na sala de aula 
II – Usos dos processadores de textos 

a) No laboratório 
b) Instrução na sala de aula 
c) No alojamento 

III – PC versus Mac 
a) Métodos de estudo 
b) Conclusão do estudo 
c) Questões sobre o estudo 

IV – Estudos para revisão 
a) Estudo A 
b) Estudo B 
c) Estudo C 

V – Minha experiência 
VI – Pesquisa de classes 
VII – Conclusões  

 
 
Esboço baseado nas questões e nos tópicos: é mais adequado não só porque oferece mais informações, 
mas também porque mostra as relações entre proposições. Com esse tipo de esboço, você também vê melhor 
onde as proposições se afinam e onde não. 
 

I – Introdução: Incerteza quanto à utilidade dos processadores de textos em uma sala de aula. 
II – Usos diferentes têm efeitos diferentes. 

a) Todos os usos aumentam a flexibilidade: 
  - para os alunos (revisões, possibilidade de experimentar idéias). 
  - para os professores (tarefas de revisão, comentários de relatórios). 
b) Os computadores de laboratório em rede permitem a interação entre os alunos. 
 c) A instrução na sala de aula não melhora o aprendizado. 

III – IBM ou Mac produzem relatórios mais cuidadosos? 
a) Os métodos de pesquisa diferem. 
b) Um estudo conclui que a “interface gráfica” deixa os estudantes fúteis ou atrai mais estudantes fúteis. 
c) As conclusões são incertas porque: 
  - não há controle sobre as amostras 
  - não foi feita a distinção entre “fútil” e “criativo” 
  - baseiam-se demais na “imagem” 

IV – Os estudos mostram que os benefícios sobre a revisão são limitados 
a) Estudo A: autores mais prolixos. 
b) Estudo B: autores precisam do texto copiado em papel para fazer uma boa revisão 
c) Estudo C: os verificadores de ortografia e gramática dão aos alunos uma falsa sensação de segurança. 

V – Os estudos ignoram a tensão emocional dos alunos que ainda não usam processadores de textos. 
VI – A pesquisa mostra que os melhores alunos são aqueles que usam processadores de textos com maior freqüência. 
VII – Conclusão: É muito cedo para dizer até que ponto os processadores de texto melhoram o aprendizado. 

a) Poucos estudos empíricos confiáveis. 
b) Poucos históricos; programas demais em transição. 
c) As questões básicas não foram estudadas. 

 
Autores sem experiência costumam achar que o único momento para fazer o esboço é imediatamente antes de 
começarem a redigir o rascunho. Mas diferentes tipos de esboços fazem parte do projeto, do começo ao fim. 
 
Referências bibliográficas 
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ATIVIDADE 6: Esboço de roteiro de pesquisa 
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
Tópico de interesse: _______________________________________________________ 
 
 
 
Com base no problema e nos objetivos, esboce um roteiro para a sua pesquisa. 
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Aula 16: Metodologia  
 
 
Pesquisa versus consulta  
 
A palavra pesquisa ganhou ultimamente uma popularização que chega, por vezes, a comprometer seu 
verdadeiro sentido. Na esfera do comportamento político, por exemplo, observa-se um verdadeiro surto de 
“pesquisas”, que procuram revelar especialmente as tendências eleitorais de determinados grupos sociais, não 
sem correr o risco (por vezes intencional) de dirigir essas tendências. Também no âmbito do ensino de nível 
básico e médio, ao pedirem aos alunos para “pesquisarem” determinado assunto, o que fazem, em geral, é 
consultar algumas ou apenas uma obra do tipo enciclopédia, onde coletam as informações para a “pesquisa”. 
Ora, esse tipo de atividade, embora possa contribuir para despertar a curiosidade da criança e do adolescente, 
não chega a representar verdadeiramente o conceito de pesquisa, não passando, provavelmente, de uma 
atividade de consulta, importante, sem dúvida, para a aprendizagem, mas não esgotando o sentido do termo 
pesquisa. (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 
A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de 
métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. (RAMPAZZO, 2002) 
A finalidade da atividade científica é a obtenção da verdade, por intermédio da comprovação de hipóteses que, 
por sua vez, são pontes entre a observação da realidade e a teoria científica, que explica a realidade.  
 
 
Métodos científicos 
 
O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite 
alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros - traçando o caminho a ser seguido, detectando 
erros e auxiliando as decisões do cientista. (MARCONI; LAKATOS, 2007). É a linha de raciocínio adotada no 
processo de pesquisa. 
 
A escolha do método ideal para a investigação pode depender de vários fatores. Cabe ao pesquisador 
(MARCHETTI, 2000): 

1. Definir qual é o seu objetivo em cada pesquisa;  
2. Escolher as técnicas de pesquisa; 
3. Desenvolver os instrumentos de medida;  
4. Desenvolver um plano de amostragem; 
5. Definir o tipo de análise dos dados. 

Assim, apenas depois de ter seguido estes passos, o profissional poderá optar pelo tipo de pesquisa desejado, 
ou que seja realmente o mais apropriado, lembrando que este, por sua vez, deve fornecer os dados buscados 
pelo pesquisador. 
Os esforços da pesquisa caminham na direção de reduzir os custos da coleta, do processamento e da análise 
de dados, bem como de adicionar valor, pelo aumento da quantidade e da relevância das informações 
prestadas, pela redução do tempo de realização dos estudos e pela maior e mais apropriada utilização dos 
achados produzidos pela atividade de pesquisa. Há, assim, um forte redirecionamento nas pesquisas para que 
estas sejam mais do que eficientes; para que sejam eficazes.  
Uma pesquisa exploratória, por exemplo, pode gerar determinados dados que uma pesquisa descritiva jamais 
fornecerá; daí a importância de definir com rigor o objetivo da pesquisa, para a escolha da técnica. 
 
 
Procedimentos da pesquisa (RAMPAZZO, 2002) 
 
As técnicas de investigação são os procedimentos utilizados por uma ciência determinada. O conjunto dessas 
técnicas constitui o método. 
Cada ciência tem seu método específico. Existe, porém, um “denominador comum metodológico” idêntico para 
todas as ciências. Este compreende um certo número de procedimentos científicos levados a efeito em 
qualquer tipo de pesquisa. Estes procedimentos são os seguintes: 

a) Formular questões ou propor problemas e levantar hipóteses de solução; 
b) Efetuar observações e medidas: no caso da pesquisa bibliográfica, as observações são realizadas pela 

leitura atenta de livros e artigos; 
c) Registrar cuidadosamente os dados observados com o intuito de responder às perguntas formuladas 

ou comprovar a hipótese levantada; 
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d) Elaborar explicações ou rever conclusões, idéias ou opiniões que estejam em acordo com as 
observações ou com as respostas resultantes; 

e) Generalizar, isto é, estender as conclusões obtidas a todos os casos que envolvem condições 
similares, a generalização é tarefa do processo chamado “indução” (do particular para o geral); 

f) Prever ou predizer, isto é, antecipar que, dadas certas condições, é de esperar que surjam certas 
relações. 

 
Entretanto, o método se adapta às diversas ciências, na medida em que a investigação de seu objeto impõe ao 
pesquisador lançar mão de técnicas especializadas. Por esse motivo existem diferentes tipos de pesquisa. 
 
 
 
CLASSIFICAÇÕES DAS PESQUISAS (GIL, 1991) 
 
 
Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, pode ser:  
 
Metodologia quantitativa: considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números 
opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas 
(percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc.). A 
metodologia quantitativa, de modo geral, é utilizada em pesquisa de mercado e de opinião, permite 
dimensionar mercados, conhecer o perfil sócio demográfico, social e econômico de uma população, entre 
outras possibilidades. Esta metodologia permite mensurar opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes, 
etc., de um universo (público-alvo) através de uma amostra que o represente de forma estatisticamente 
comprovada. As amostras podem ser aleatórias ou por cotas (extratos pré-definidos de sexo, idade, classe 
social, região etc). O método quantitativo orienta para a utilização de questionários estruturados 
predominantemente elaborados com questões fechadas (lista de respostas pré-codificadas). Em toda pesquisa 
quantitativa, sem exceção, é necessário calcular a margem de erro para o grau de confiança que se pretende. 
Assim, o cliente pode tomar as suas decisões com a segurança desejada.  
 
Metodologia qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em 
números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa 
qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta 
de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. O pesquisador tende a analisar seus dados 
indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem. A pesquisa qualitativa 
define-se de acordo com cinco características básicas: 

§ Tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 
instrumento; 

§ Os dados coletados são predominantemente descritivos; 
§ A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; 
§ O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial do 

pesquisador; 
§ A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. 

 
 
Do ponto de vista de seus objetivos, pode ser:  
 
Pesquisa exploratória: como o nome sugere, a pesquisa exploratória procura explorar um problema ou uma 
situação para prover critérios e compreensão. Visa proporcionar ao pesquisador uma maior familiaridade e 
compreensão do problema com vistas a torná-lo explícito, a construir hipóteses, ou, ainda, a descobrir novas 
práticas e diretrizes. A pesquisa exploratória é usada em casos nos quais é necessário definir o problema com 
maior precisão e identificar cursos relevantes de ação ou obter dados adicionais antes que se possa 
desenvolver uma abordagem. A pesquisa exploratória utiliza métodos bastante amplos e versáteis. Os métodos 
empregados compreendem: levantamentos em fontes secundárias (bibliográficas, documentais, etc.), 
entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, estudos de casos 
selecionados e observação informal (a olho nu ou mecânica). 
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Pesquisa descritiva: visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relações entre variáveis, mas não tem o compromisso de explicar os fenômenos que 
descreve, embora sirva de base para tal explicação. Normalmente ela se baseia em amostras grandes e 
representativas. A pesquisa descritiva objetiva conhecer e interpretar a realidade sem nela interferir para 
modificá-la. Muitas das pesquisas de marketing realizadas são de caráter conclusivo descritivo. Pode-se dizer 
que ela está interessada em descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e 
interpretá-los. Além disso, ela pode se interessar pelas relações entre variáveis e, desta forma, aproximar-se 
das pesquisas experimentais. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e 
observação sistemática. Assume, em geral, a forma de Levantamento (survey). 
 
Pesquisa Explicativa: visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos 
fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão, o “porquê” das coisas. Quando 
realizada nas ciências naturais, requer o uso do método experimental, e nas ciências sociais requer o uso do 
método observacional. Assume, em geral, a formas de pesquisa experimental e pesquisa ex-post-facto. 
 
 
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, pode ser:  
 
 
Pesquisa Bibliográfica: quando elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de 
livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet. 
 
Pesquisa Documental: quando elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico (Ex: 
documentos conservados em arquivos de órgãos públicos e instituições privadas, cartas pessoais, diários, 
fotografias, gravações, regulamentos, ofícios, boletins, etc.) 
 
Pesquisa Experimental: quando se determina um objeto de estudo, selecionam-se as variáveis que seriam 
capazes de influenciá-lo, definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz 
no objeto. Ex: verificar a influência da iluminação na produtividade de um grupo de trabalhadores – introduzem-
se tipos de iluminação diferentes (fraca e forte) no ambiente de trabalho dos grupos. 
 
Pesquisa Expost-Facto: quando o “experimento” se realiza depois dos fatos, que são espontâneos. O 
pesquisador não tem controle sobre as variáveis. São tomadas como experimentos situações que se 
desenvolveram naturalmente e trabalha-se sobre elas como se estivessem submetidas a controles. Ex: analisar 
as mudanças sócio-culturais a partir da instalação de uma Indústria. 
 
Levantamento: quando a pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 
conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca 
do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões 
correspondentes aos dados coletados. 
 
Estudo de caso: quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se 
permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 
definida, como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade social. Visa 
conhecer o seu “como” e os seus “porquês”, evidenciando a sua unidade e identidade próprias. É uma 
investigação que se assume como particularística, debruçando-se sobre uma situação específica, procurando 
descobrir o que há nela de mais essencial e característico. 
 
Pesquisa-Ação: quando concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 
um problema coletivo. Os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Geralmente supõe uma forma de ação planejada, de caráter 
social, educacional, técnico ou outro. Tende a ser vista como o próprio conhecimento derivado do senso 
comum, que permitiu ao homem criar, trabalhar e interpretar a realidade, especialmente, a partir dos recursos 
que a natureza lhe oferece. Vem sendo reconhecida como muito útil, sobretudo, por pesquisadores 
identificados por ideologias “reformistas” e “participativas”. 
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Pesquisa Participante: quando se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e membros das 
situações investigadas. Envolve a distinção entre ciência popular e ciência dominante. Tende a ser vista como 
uma atividade que privilegia a manutenção do sistema vigente. Mostra-se bastante comprometida com a 
minimização da relação entre dirigentes e dirigidos e por essa razão tem-se voltado, sobretudo, para a 
investigação junto a grupos desfavorecidos, tais como os constituídos por operários, camponeses, índios, etc. 
 
 
Ver o delineamento das pesquisas em: 
 

Pesquisa 
Bibliográfica 

SALVADOR, Ângelo Domingos. Métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica. Porto 
Alegre: Ed. Sulina, 1986. 

Pesquisa 
Documental 

CLAUSO GARCIA, Adelina. Manual de analisis documental. Pamplona: Ed. EUNSA, 1996. 
(em Espanhol) 

Pesquisa 
Experimental 

RODRIGUES. Aroldo. A pesquisa experimental, psicologia e educação. Petrópolis: Ed. 
Vozes, 1975 

Pesquisa 
Expost-Facto SANS, Antoni. Investigacion ex-post-facto. Barcelona: Ed. U.O.C. 1997 (em Espanhol) 

Levantamento 

FREITAS, H., OLIVEIRA, M.; SACCOL, A. Z.; MOSCAROLA, J.. O método de pesquisa 
survey. São Paulo/SP: Revista de Administração da USP, RAUSP, v. 35, nr. 3, Jul-Set. 2000, 
p.105-112. Disponível em: 
In: http:// http://www.institutosondage.com.br/textos_pdf/texto_119.pdf 
Acessado em: 18/09/2008 

Estudo de caso MARTINS, Gilberto de Andrade. Estudo de caso - uma estratégia de pesquisa. São Paulo: 
Ed. Atlas, 2006 

Pesquisa-Ação THIOLLENT, Michel. Pesquisa-ação e projetos cooperativos. São Carlos: Ed. UFSCAR, 
2006 

Pesquisa 
Participante 

BRANDAO, Carlos Rodrigues. Repensando a pesquisa participante. São Paulo: Ed. 
Brasiliense, 1999 
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Aula 17: Instrumentos de coleta de dados  
 
Nesta etapa (coleta de dados) faz-se a pesquisa de campo propriamente dita. Para obter êxito neste processo, 
duas qualidades são fundamentais: a paciência e a persistência. 
Um projeto de pesquisa só pode ser implementado com sucesso com a definição dos meios para obtenção de 
dados confiáveis. Um planejamento perfeito pode fracassar inteiramente se os dados necessários para análise 
não puderem ser obtidos, ou se os mesmos são imprecisos ou sem confiabilidade.  
A decisão sobre que instrumento utilizar, como, onde e quando aplicar, etc. pode ser complexa, dependendo 
do porte e abrangência da pesquisa. Por outro lado, projetos de menor porte, como os que se desenvolvem 
dentro dos limites de uma escola, podem ser monitorados e avaliados com dados obtidos a partir de 
instrumentos simples e de baixo custo.  
A fase de coleta e análise dos dados é de grande importância na elaboração da pesquisa científica, portanto, é 
necessário se manter alguns cuidados para que se possa garantir a fidedignidade dos resultados. 
O primeiro cuidado que se deve tomar ao se iniciar a fase de coleta de dados é quanto à preparação das 
pessoas responsáveis por ela. É importante a supervisão para que não se coletem dados errados, ou 
desnecessários para a pesquisa realizada. Do mesmo modo, todos os dados coletados devem estar sendo 
observados, pois, se necessário, deve-se fazer a reaplicação do instrumento.  
Já na pesquisa experimental, o essencial é controlar as variáveis estranhas que possam estar interferindo, para 
que o ambiente se torne o mais adequado possível, manipular certas condições e observar os efeitos 
produzidos (Gil, 1991, p.114). Contudo, para esse tipo de pesquisa, existe uma variedade de recursos 
mecânicos, elétricos, eletrônicos que auxiliam nessa etapa da pesquisa.  
É importante ressaltar que existem diversos procedimentos utilizados para a coleta de dados, no entanto, cabe 
ao pesquisador decidir qual o procedimento que mais se adéqua ao tipo de pesquisa realizada. 
 
 
1. Questionário: (RAMPAZZO, 2002, pp. 112-116) 
 
O questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que 
devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o 
questionário ao informante, pelo correio, por um portador ou por e-mail; depois se preenchido, o pesquisado o 
devolve do mesmo modo. Junto com o questionário deve-se enviar uma carta, explicando a natureza da 
pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, tentando despertar o interesse do recebedor, 
para que ele preencha e devolva o questionário dentro de um prazo razoável. Os questionários expedidos pelo 
pesquisador alcançam a média de 25% de devolução. 
 
Vantagens:  
 
- economizam tempo, viagens e obtém um grande número de dados; 
- atinge simultaneamente um maior número de pessoas; 
- obtêm-se respostas mais precisas; 
- há maior liberdade nas respostas em razão do anonimato; 
- há menos riscos de distorção, pela não influência do pesquisador; 
- há mais tempo para responder e em hora mais favorável. 
 
Desvantagens: 
 
- a percentagem dos questionários que voltam é pequena; 
- há um grande número de perguntas sem resposta; 
- não pode ser aplicado a pessoas analfabetas; 
- não há a possibilidade de ajudar o informante em questões mal compreendidas; 
- a devolução tardia prejudica a sua utilização; 
- o desconhecimento das circunstâncias em que foi preenchido torna difícil o controle e a verificação; 
- nem sempre é o escolhido que responde ao questionário, invalidando, portanto as respostas. 
 
Quanto à forma, as perguntas, em geral, são classificadas em 3 categorias: abertas, fechadas e de múltipla 
escolha. 
 
Perguntas abertas: são aquelas que permitem ao informante responder livremente, usando linguagem própria, 
e emitir opiniões. Essa categoria de perguntas possibilita investigações mais profundas e precisas; entretanto, 
apresenta alguns inconvenientes: dificulta a resposta ao próprio informante, que deverá redigi-la, o processo de 
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tabulação, o tratamento estatístico e a interpretação. A análise é difícil, complexa, cansativa e demorada. Ex: 
Qual é a sua opinião sobre a legalização do aborto? 
 
Perguntas fechadas (ou dicotômicas): são aquelas cuja resposta é “sim” ou “não”. Esse tipo de pergunta, 
embora restrinja a liberdade das respostas, facilita o trabalho do pesquisador e também a tabulação – as 
respostas são mais objetivas. Quando é acrescentado mais um item, “não sei”, a pergunta denomina-se 
tricotômica. Ex: Você é favorável à política econômica do governo? (   ) sim  (   ) não  (   ) não sei. 
 
Múltipla escolha: são perguntas fechadas, mas apresentam uma série de possíveis respostas, abrangendo 
várias facetas do mesmo assunto. A técnica de múltipla escolha é facilmente tabulável e proporciona uma 
exploração em profundidade quase tão boa quanto às perguntas abertas. Ex: A avaliação que você faz do 
professor é: (  ) ótima  (  ) boa  (  ) regular  (  ) má  (  )  péssima 
 
 
Elaboração do questionário:  
 
A elaboração de um questionário requer a observância de normas precisas, a fim de aumentar sua eficácia e 
sua validade (RAMPAZZO, 2002, pp. 113-114): 
 
- O questionário deve ser limitado em extensão e finalidade: se é muito longo, causa fadiga e desinteresse; 
se curto demais, corre o risco de não oferecer informações suficientes. Deve conter de 20 a 30 perguntas e 
demorar cerca de 30 minutos para ser respondido, em média. Esse número, naturalmente, varia de acordo com 
o tipo de pesquisa e de informantes.  
- Codificação das questões: Identificadas as questões, estas devem ser codificadas, a fim de facilitar, mais 
tarde, a tabulação. 
- Estética do questionário: o tamanho, a facilidade de manipulação, o espaço suficiente para as respostas, a 
disposição dos itens, de forma a facilitar seu preenchimento e a computação dos dados; 
- O questionário deve conter instruções acerca do correto preenchimento das questões: 
preferencialmente com caracteres gráficos diferenciados. 
- O questionário deve conter uma introdução: que informe acerca da entidade patrocinadora, das razões 
que determinaram a realização da pesquisa e da importância das respostas para atingir os seus objetivos; 
- Pré-teste: depois de redigido, o questionário precisa ser testado, antes de sua utilização definitiva, aplicando-
se alguns exemplares em uma pequena população escolhida. A análise dos dados, após a tabulação, 
evidenciará possíveis falhas existentes – inconsistência ou complexidade das questões, ambigüidade ou 
linguagem inacessível, etc. Verificadas as falhas, deve ser formulado o questionário, conservando, 
modificando, ampliando ou eliminando itens; explicitando melhor alguns, ou modificando a redação de outros. 
O pré-teste permite também uma estimativa sobre futuros resultados. 
 
É possível, com base na experiência dos pesquisadores, definir algumas regras práticas na elaboração do 
questionário (GIL, 1991, pp. 91-92): 
 
- as questões devem ser preferencialmente fechadas, mas com alternativas suficientemente exaustivas para 
abrigar a ampla gama de respostas possíveis; 
- devem ser incluídas apenas perguntas relacionadas ao problema proposto; 
- não devem ser incluídas perguntas cujas respostas possam ser obtidas de forma mais precisa por outros 
procedimentos; 
- deve-se levar em conta as implicações da pergunta com os procedimentos de tabulação e análise dos dados; 
- as perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concreta e precisa; 
- deve-se levar em consideração o sistema de referência do entrevistado, bem como o seu nível de informação; 
- a pergunta deve possibilitar uma única interpretação; 
- a pergunta não deve sugerir respostas; 
- as perguntas devem referir-se a um a única idéia de cada vez; 
- o questionário deve ser iniciado com as perguntas mais simples e finalizado com as mais complexas; 
- as perguntas devem ser dispensadas sempre que houver possibilidade de “contágio”; 
- convém evitar as perguntas que provoquem respostas defensivas, estereotipadas ou socialmente 
indesejáveis, que acabam por encobrir sua real percepção acerca do fato; 
- na medida do possível, devem ser evitadas as perguntas personalizadas, diretas, que geralmente se iniciam 
por expressões do tipo “o que você pensa a respeito de...”, “na sua opinião...” etc., as quais tendem a provocar 
respostas de fuga; 
- deve ser evitada a inclusão, nas perguntas, de palavras estereotipadas, bem como a menção a 
personalidades de destaque, que podem influenciar nas respostas, tanto em sentido positivo quanto negativo; 
- devem ser evitadas perguntas que penetrem na intimidade das pessoas; 
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Não se deve perguntar diretamente ao entrevistado quanto ele ganha. A maioria das organizações de pesquisa 
classifica os entrevistados em categorias socioeconômicas, por meio de um sistema de pontuação. Este é 
obtido por intermédio de uma série de perguntas, englobando itens de conforto doméstico, carro, habitação, 
escolaridade. Para cada resposta é atribuído um valor, e a classificação dos pesquisados, em nível 
socioeconômico, obtém-se pela soma desses pontos. (RAMPAZZO, 2002, p. 115) 
 
Normalmente, perguntas relativas a aspectos íntimos ou a vícios (consumo de drogas, etc.) são consideradas 
indiscretas, da mesma forma que aquelas que abordam aspectos relacionados a preconceitos. Para contornar 
essa dificuldade, pode-se fazer a pergunta de forma indireta, dando-se ao entrevistado uma série de opções. 
Ex: Qual é a sua opinião sobre casamento inter-racial? (  ) Proibiria a seus filhos  (  ) Em geral é contra  (  ) Em 
alguns casos é aceitável  (  ) Não tem opinião formada  (  ) È favorável  (RAMPAZZO, 2002, pp. 115-116) 
 
 
2. Entrevista: (GIL, 1991, pp. 92-95; RAMPAZZO, 2002, pp. 110-112) 
 
Entrevista pode ser entendida como a técnica que envolve duas pessoas numa situação “face a face” e em que 
uma delas formula questões e a outra responde, numa conversação de natureza profissional, de maneira 
metódica. 
 
Vantagens: 
- é aplicável a um número maior de pessoas; 
- é aplicável a todos os segmentos da população, analfabetos ou alfabetizados; 
- há maior flexibilidade, podendo o entrevistador repetir ou esclarecer perguntas, formular de maneira diferente; 
- oferece maior oportunidade para avaliar atitudes, condutas, podendo o entrevistado ser observado naquilo 
que diz e como diz (registro de reações, gestos, comportamento não verbal do entrevistado);  
- dá oportunidade para a obtenção de dados que não se encontram em fontes documentais e que sejam 
relevantes e significativos. 
 
Desvantagens:  
- pode haver dificuldade de comunicação e expressão de ambas as partes; 
- o entrevistado pode ser influenciado, consciente ou inconscientemente, pelo questionador, pelo seu aspecto 
físico, suas atitudes, suas idéias, suas opiniões etc. 
- da mesma forma que a presença do entrevistador pode auxiliar o entrevistado, pode inibi-lo a ponto de 
prejudicar os objetivos da coleta de dados.  
- exige treinamento do entrevistador; 
- nem sempre o entrevistado está disposto a dar as informações necessárias; 
- a entrevista ocupa muito tempo e é difícil de ser realizada. 
 
Dentre todas as técnicas de interrogação, a entrevista é a que apresenta maior flexibilidade. Pode assumir 
diversas formas: 
 
Informal: tem como objetivo básico a coleta de dados.  
 
Focalizada: embora livre, enfoca um tema bem específico, cabendo ao entrevistador esforçar-se para que o 
entrevistado retorne ao assunto após alguma digressão. 
 
Semi-estruturada: é guiada por uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao 
longo de seu curso. O entrevistador é livre para adaptar suas perguntas a determinada situação. Em geral, as 
perguntas são abertas (permitam ao informante responder livremente, usando linguagem própria, e emitir 
opiniões) e podem ser respondidas no decorrer de uma conversação informal. 
Estruturada: se desenvolve a partir de uma relação fixa de perguntas; o entrevistador segue um roteiro 
previamente estabelecido. Nesse caso, o pesquisador não é livre para adaptar suas perguntas a determinada 
situação. 
 
A realização de entrevistas de pesquisa é muito mais complexa que entrevistas para fins de aconselhamento 
ou seleção de pessoal. Isto porque a pessoa escolhida não é a solicitante. Logo, o entrevistador constitui a 
única fonte de motivação adequada e constante para o entrevistado. Por essa razão, a entrevista deve ser 
desenvolvida a partir de estratégia e tática adequadas (GIL, 1991, pp. 92-94). 
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Especificação dos dados que se pretende obter 
 
Com muita freqüência, comete-se o erro de colocar o problema de maneira muito ampla. Por exemplo, caso se 
deseje pesquisar a atitude da população em relação à greve, não basta informar-se acerca de suas reações a 
esse respeito. É necessário obter informações sobre a atitude em relação à greve de modo geral, sobre as 
greves reivindicatórias, sobre as greves com fins políticos, sobre a conveniência de se decidir pela greve geral 
etc. Isto significa estabelecer as relações possíveis entre as múltiplas variáveis que interferem no problema. 
 
Escolha e formulação das perguntas 
 
Nesta etapa convém que se considerem diversos aspectos: 
- as questões devem ser diretas (ex: o que você acha da maconha?) ou indiretas (ex: Seus amigos são 
favoráveis à maconha?)? 
- as respostas devem ser formuladas previamente ou devem ser livres? 
- os aspectos a que se referem as perguntas são realmente importantes? 
- as pessoas possuem conhecimentos suficientes para responder às perguntas? 
- as perguntas não sugerem respostas? 
- as perguntas não estão elaboradas de forma a sugerir respostas num contexto demasiado pessoal? 
- as perguntas não podem provocar resistências, antagonismos ou ressentimentos? 
- as palavras empregadas apresentam significação clara e precisa? 
- as perguntas não orientam as respostas em determinadas direções? 
- as perguntas não estão ordenadas de maneira tal que os pesquisados sejam obrigados a grandes esforços 
mentais? 
 
Habilidades necessárias ao entrevistador 
 
- o entrevistador, antes de mais nada, deverá ser selecionado com vistas a garantir que possua os requisitos 
básicos para bem conduzir uma entrevista. Algumas das características inconvenientes para um entrevistador 
são: problemas de dicção, opinião apaixonada sobre o problema da pesquisa, timidez, apresentação deficiente 
etc. 
- tendo sido devidamente selecionado, o entrevistador deverá passar por treinamento que o capacite a bem 
conduzir as entrevistas. É necessário que esteja devidamente informado acerca dos objetivos da pesquisa e 
que saiba como formular as perguntas, memorizando-as sempre que possível. 
- quando a entrevista for padronizada, deverá fazer perguntas tal como são redigidas. Em nenhuma 
circunstância poderá discutir as opiniões emitidas. 
- o entrevistador deverá ser bastante habilidoso ao registrar as respostas. Deverá ter a preocupação de 
registrar exatamente o que foi dito. Deverá, ainda, garantir que a resposta seja completa e suficiente. 
- será ainda conveniente ao entrevistador ser capaz de registrar as reações do entrevistado às perguntas que 
são feitas. A expressão não verbal do entrevistado poderá ser de grande utilidade na análise da qualidade das 
respostas. 
 
A condução da entrevista (RAMPAZZO, 2002, pp. 110-112) 
 
A entrevista que visa obter respostas válidas e informações pertinentes é uma verdadeira arte, que se aprimora 
com o tempo; exige habilidade e sensibilidade. 
Quando o entrevistador consegue estabelecer certa relação de confiança com o entrevistado, pode obter 
informações que de outra maneira talvez não fossem possíveis. Para maior êxito da entrevista, devem-se 
observar algumas normas que se referem ao contato inicial, à formulação das perguntas, ao registro das 
respostas e ao término da entrevista. 
 
- o pesquisador deve entrar em contato com o informante e estabelecer, desde o primeiro momento, uma 
conversação amistosa, explicando a finalidade da pesquisa, seu objeto, sua relevância, e ressaltar a 
necessidade de sua colaboração; 
- as perguntas devem ser feitas de acordo com o tipo de entrevista: se padronizadas, obedecendo ao roteiro 
preestabelecido; e, quando não-padronizadas, deixando o informante falar à vontade, ajudando-o com outras 
perguntas a entrar em maiores detalhes; 
- para não confundir o entrevistado, deve-se fazer uma pergunta de cada vez, começando com as que não 
tenham probabilidade de ser recusadas. Deve-se permitir ao informante restringir ou limitar suas informações; 
- as respostas, se possível, devem ser anotadas no momento da entrevista, para maior fidelidade e veracidade 
das informações. O uso do gravador é ideal, se o informante concordar com a sua utilização. 
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- a anotação posterior apresenta duas inconveniências: falha de memória e/ou distorção do fato, quando não 
se guardam todos os elementos. O registro deve ser feito com as mesmas palavras que o entrevistado usar, 
evitando resumi-las. 
- a entrevista deve terminar como começou, isto é, em ambiente de cordialidade, para que o pesquisador, se 
necessário, possa voltar a obter novos dados, sem que o informante se oponha a isso. 
 
Pré-teste: Também na técnica de coleta por meio de entrevista, o pré-teste deve ser utilizado, aplicando-se 
alguns exemplares em uma pequena população escolhida. Procura-se saber das pessoas entrevistadas, que 
dificuldades tiveram para responder às questões, quais perguntas provocaram constrangimento, que termos 
lhes parecem confusos etc. 
 
 
3. Formulário: (GIL, 1991, p. 95; RAMPAZZO, 2002, p.116) 
 
Formulário pode ser definido como a técnica de coleta de dados em que o pesquisador formula questões 
previamente elaboradas e anota as respostas. 
Do ponto de vista da apresentação do formulário, devem ser levados em conta tipo, tamanho e formato do 
papel; a estética e o espaçamento devem ser observados, e cada item deve ter espaço suficiente para a 
redação das respostas. Deve ser impresso em uma só face do papel. É importante numerar as folhas. 
As formas de registro escolhidas para assinalar as respostas – traço, círculo, quadrado ou parênteses – devem 
permanecer sempre as mesmas em todo o instrumento. 
 
Vantagens:  
- é aplicável aos mais diversos segmentos da população; 
- possibilita a obtenção de dados facilmente tabuláveis e quantificáveis; 
- é aplicável em condições não muito favoráveis: fila de ônibus, saída do cinema, porta de residência, etc. 
 
Desvantagens: 
- não garante o anonimato do informante; 
- exige treinamento de pessoal; 
- tem alcance limitado, não possibilitando a obtenção de dados com maior profundidade. 
 
O formulário enquanto técnica de coleta de dados situa-se entre o questionário e a entrevista. Logo, sua 
adequada aplicação exige que se considerem as recomendações referentes tanto à elaboração do questionário 
quanto à condição da entrevista. Há que se considerar, todavia: 

1) Na aplicação do formulário, o pesquisador está presente e é ele que registra as respostas; 
2) Ao fazer as perguntas, o pesquisador deve, ainda, ter a preocupação de formulá-las exatamente como 
se encontram redigidas. Caso uma pergunta não seja entendida, o melhor é repeti-la, evitando as 
explicações pessoais. 

O formulário constitui, hoje, a técnica mais adequada nas pesquisas de opinião e de mercado. 
 
Pré-teste: como na técnica de entrevista, selecionam-se alguns indivíduos representativos do universo a ser 
pesquisado, os quais respondem às questões propostas. A seguir, solicitam-se do entrevistado informações 
acerca das dificuldades encontradas para respondê-las. 
 
 
4. Análise documental (LUDKE e ANDRÉ, 1986) 
 
A análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 
complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 
problema.  
Documentos incluem desde leis e regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, 
autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros de programas de rádio e televisão até livros, estatísticas e 
arquivos escolares. 
A análise documental busca identificar informações factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses 
de interesse. 
 
Vantagens: 
- persistindo ao longo do tempo, os documentos podem ser consultados várias vezes; 
- deles podem ser retiradas evidências que fundamentam afirmações e declarações do pesquisador; 
- baixo custo, requer investimento apenas de tempo e atenção por parte do pesquisador; 
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- o documento é uma fonte não reativa, permitindo a obtenção de dados quando o acesso ao sujeito é 
impraticável (pela sua morte, por exemplo) ou quando a interação com os sujeitos pode alterar seu 
comportamento ou seus pontos de vista; 
- pode complementar as informações obtidas por outras técnicas de coleta. 
 
Desvantagens: 
- são amostras não representativas de fenômenos estudados (em geral, não se mantém registro de atividades, 
experiências e resultados obtidos – na escola, por exemplo). 
- em alguns casos, falta de objetividade e validade questionável. 
- representam escolhas arbitrárias, por parte dos autores, de aspectos a serem enfatizados e temáticas a 
serem analisadas. 
 
É importante caracterizar o tipo de documento que será usado ou selecionado: oficial (decreto, parecer), 
técnico (relatório, planejamento) pessoal (carta, autobiografia), material instrucional (livro, roteiro de 
programa)? Incluirá um único tipo desses materiais ou uma combinação deles?  
A escolha dos documentos não é aleatória. Há, geralmente, alguns propósitos, idéias ou hipóteses guiando a 
sua seleção. 
 
 

5. Observação (RAMPAZZO, 2002, p.105-110) 

Observar é aplicar atentamente os sentidos a um objeto, para dele adquirir um conhecimento claro e exato. A 
observação é de importância capital nas ciências: sem ela, o estudo da realidade e de suas leis se reduz a 
simples conjetura e adivinhação; com ela, realizam-se pesquisas e descobertas. A observação deve ser atenta, 
exata, completa e metódica. 
 
Vantagens: (LUDKE e ANDRÉ, 1986, pp.25 a 32) 
- a observação possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado. 
- a experiência direta é, sem dúvida, o melhor teste de verificação da ocorrência de um determinado fenômeno. 
- o observador pode recorrer aos conhecimentos e experiências pessoais como auxiliares no processo de 
compreensão e interpretação do fenômeno estudado; 
- a observação direta permite que o pesquisador chegue mais perto da “perspectiva dos sujeitos”, um 
importante alvo nas abordagens qualitativas; 
- as técnicas de observação são extremamente úteis para “descobrir” aspectos novos de um problema; 
- a observação permite a coleta de dados em situações em que é impossível outras formas de comunicação 
(ex: quando a pessoa não quer fornecer certo tipo de informação). 
 
Desvantagens: 
- provoca alterações no ambiente ou no comportamento das pessoas observadas;  
- se baseia muito na interpretação pessoal; 
- o grande envolvimento do pesquisador pode levar a uma visão distorcida do fenômeno ou a uma 
representação parcial da realidade; 
 
 A observação científica surge não para valer-se das possibilidades que a observação vulgar oferece, 
completando-a, enriquecendo-a e aperfeiçoando-a, a fim de lhe dar maior validade. A observação científica 
pode ser sistemática e assistemática. 
 
Observação assistemática 
 
Chamada também de “ocasional”, “simples”, “não estruturada”, é a que se realiza sem planejamento e sem 
controle anteriormente elaborados, como decorrência de fenômenos que surgem de imprevisto. 
Para as ciências do comportamento humano, a observação ocasional é muitas vezes a única oportunidade 
para estudar determinados fenômenos. Muitos deles não podem ser produzidos para serem verificados numa 
situação de controle, porque isso seria impossível, ou imoral, ou ilegal, ou teria, ao mesmo tempo, todos esses 
impedimentos. Assim, por exemplo, além de ser ilegal, é também imoral atear fogo num prédio para estudar a 
reação dos indivíduos diante de uma tragédia. 
Isso exige, portanto, do pesquisador uma atitude de “prontidão”, isto é, de estar sempre preparado e atento ao 
que vai acontecer, na área da pesquisa em que está interessado. 
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Na observação assistemática há duas situações possíveis: 

1) O observador não é participante: aparece como um elemento que “vê de fora”, um estranho, uma 
pessoa que não está envolvida na situação, como, por exemplo, um professor interessado em 
conhecer o comportamento dos alunos na hora do recreio, e observa de uma janela. 

2) O observador é participante: faz parte da situação e nela desempenha uma função, um papel, como, 
por exemplo, um professor que observa a reação dos alunos durante as aulas. 

O observador pode começar como não-participante e depois tornar-se participante, e vice-versa. 
 
A observação assistemática pode servir a interesses científicos e realmente pode ser muito importante, por 
exemplo, para o estudo exploratório de uma pesquisa. Mas não é propriamente uma técnica no sentido de que 
podem ser previstos, para realizá-la, procedimentos, condições e normas que garantam a sua eficácia. 
 
Observação sistemática 
 
Chamada também de “planejada”, “estruturada”, ou “controlada”, é a que se realiza em condições controladas 
para se responder a propósitos anteriormente definidos. Requer planejamento e necessita de operações 
específicas para o seu desenvolvimento.  
 
Em qualquer processo de observação sistemática é preciso responder às perguntas a seguir: 
- por que observar? (planejamento e registro da observação); 
- para que observar? (objetivos da observação, definidos pelo interesse da pesquisa); 
- como observar? (instrumentos que utiliza a observação); 
- o que observar? (o campo de observação); 
- quem observa? (o observador). 
 
Esses itens pretendem indicar que a observação sistemática: 
- dever ser planejada, mostrando-se com precisão como deve ser feita, que dados registrar e como registra-los; 
- tem como objetivo obter informações da realidade empírica; deve-se, portanto, indicar quais informações 
realmente interessam à observação; 
- a fim de obter estas informações é necessário utilizar um instrumento; 
- é necessário indicar e limitar a área da realidade empírica onde as informações devem ser obtidas; 
- é necessário que o observador tenha competência para observar e obtenha os dados com imparcialidade. 
 
O planejamento de uma observação sistemática inclui a indicação do campo (onde?), do tempo e da duração 
da observação (quando?), bem como os instrumentos que serão utilizados e como serão registradas as 
informações obtidas. 
 
A indicação do campo serve para selecionar, limitar e identificar o que vai ser observado. Há três elementos 
importantes que o campo da observação deve abranger: 
- população: a que ou a quem observar; 
- circunstâncias: quando observar; 
- local: onde observar. 
 
O campo de observação vai ser dividido em partes: essas são chamadas “unidades de observação”. Trata-se 
de agrupamentos de pessoas, coisas, acontecimentos etc., que, do ponto de vista de nossos conceitos, 
possuem características comuns e, de alguma forma, significativas para a pesquisa que está sendo realizada. 
 
A observação sistemática pode ser feita: 
- de modo direto: isto é, aplicando-se imediatamente os sentidos sobre o fenômeno que se deseja observar; 
- de modo indireto: utilizando-se instrumentos para registrar ou medir a informação que se deseja obter. 
 
A diferença entre uma e outra não está propriamente no uso de instrumentos, mas em se é necessária ou não 
uma interferência para obter a informação, isto é, se a partir do que foi registrado ou medido é necessário ou 
não concluir a informação que se deseja. 
Dessa forma, pode-se fazer, por exemplo, a observação indireta da inteligência por meio de um teste; mas usar 
um binóculo, que apenas aumenta a capacidade visual, permitindo, no entanto, que os sentidos continuem 
diretamente aplicados sobre o fenômeno, não torna a observação indireta. 
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Habilidades requeridas do observador (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.17) 
 
- ser capaz de tolerar ambigüidades; 
- ser capaz de trabalhar sob sua própria responsabilidade; 
- deve inspirar confiança; 
- deve ser pessoalmente comprometido, auto-disciplinado, sensível a si mesmo e aos outros, maduro e 
consistente; 
- deve ser capaz de guardar informações confidenciais. 
- possuir um arcabouço teórico a partir do qual seja capaz de reduzir o fenômeno em seus aspectos mais 
relevantes; 
- conhecer as várias possibilidades metodológicas para abordar a realidade, a fim de melhor compreendê-la e 
interpretá-la. 
 
O conteúdo das observações (LUDKE e ANDRÉ, 1986, pp.30-31) 
 
O conteúdo das observações deve envolver uma parte descritiva e uma parte reflexiva. 
 
A parte descritiva compreende um registro detalhado do que ocorre “no campo”: 
- descrição dos sujeitos: sua aparência física, seus maneirismos, seu modo de vestir, de falar e de agir. Os 
aspectos que o distinguem dos outros devem ser também enfatizados; 
- reconstrução de diálogos: as palavras, os gestos, os depoimentos, as observações feitas entre os sujeitos ou 
entre estes e o pesquisador devem ser registrados. Na medida do possível devem-se utilizar as suas próprias 
palavras. As citações são extremamente úteis para analisar, interpretar e apresentar dados; 
- descrição de locais: o ambiente onde é feita a observação deve ser descrito; 
- descrição de eventos especiais: as anotações devem incluir o que ocorreu, quem estava envolvido e como se 
deu esse envolvimento; 
- descrição das atividades: devem ser descritas as atividades gerais e os comportamentos das pessoas 
observadas, sem deixar de registrar a seqüência em que ambos ocorrem; 
- os comportamentos do observador: sendo o principal instrumento da pesquisa, é importante que o observador 
inclua nas suas anotações as suas atitudes, ações e conversas com os participantes durante o estudo. 
 
A parte reflexiva das anotações inclui as observações pessoais do pesquisador, feitas durante a fase de 
coleta: suas especulações, sentimentos, problemas, idéias, impressões, dúvidas, surpresas e decepções. As 
reflexões podem ser de vários tipos: 
- reflexões analíticas: referem-se ao que está sendo “aprendido” no estudo, isto é, temas que estão emergindo, 
associações e relações entre partes, novas idéias surgidas; 
- reflexões metodológicas: nestas estão envolvidos os procedimentos e estratégias metodológicas utilizados, as 
decisões sobre o delineamento do estudo, os problemas encontrados na obtenção dos dados e a forma de 
resolvê-los. 
- dilemas éticos e conflitos: aqui entram as questões surgidas no relacionamento com os informantes, quando 
podem surgir conflitos entre a responsabilidade profissional do pesquisador e o compromisso com os sujeitos; 
- mudanças na perspectiva do observador: é importante que sejam anotadas as expectativas, opiniões, 
preconceitos e conjeturas do observador e sua evolução durante o estudo; 
- esclarecimentos necessários: as anotações devem também conter pontos a serem esclarecidos, aspectos 
que parecem confusos, relações a serem explicitadas, elementos que necessitam de maior exploração. 
 
O registro das observações 
 
Do ponto de vista da pesquisa, é muito importante o registro que se faz da observação. Nele deve haver 
grande fidelidade, anotando-se realmente os fatos que foram observados, procurando não misturá-los com 
desejos e avaliações pessoais. 
Do ponto de vista essencialmente prático, é interessante que, ao iniciar cada registro, o observador indique o 
dia, a hora, o local da observação e o seu período de duração. Ao fazer as anotações, é igualmente útil deixar 
uma margem para a codificação do material ou para observações gerais.  
 
 
6. História de vida (RAMPAZZO, 2002; MARCONI e LAKATOS, 2007) 
 
A história de vida refere-se a uma narração em torno de determinados fatos ou fenômenos, nos quais se 
evidenciam valores e padrões culturais. É uma técnica de coleta que pode complementar dados já levantados. 
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Consiste em um modo de interpretar e reinterpretar os eventos, para melhor compreender as ações, os 
conceitos e os valores adotados pelo grupo ou indivíduo em pauta. 
A história de vida tenta obter dados relativos à “experiência íntima” de alguém que tenha significado importante 
para o conhecimento do objeto em estudo. Por meio dessa técnica, procuram-se captar as reações 
espontâneas do entrevistado, em face de certos acontecimentos fundamentais de sua vida. 
A pessoa de quem se obtém os dados relata a sua própria história. O investigador, por meio de uma série de 
entrevistas, procura fazer a reconstituição global da vida desse indivíduo, tentando evidenciar aqueles aspectos 
em que está mais interessado. 
 
Para conseguir esses dados, o entrevistador deve criar uma atmosfera tal que deixe o indivíduo livre para se 
expressar, sem receio de desaprovação. As fases da pesquisa englobam: 
- escolha de bons informantes; 
- seleção de indivíduos que representem bem o universo sociocultural; 
- verificação da disponibilidade e predisposição dos informantes. 
 
A história de vida serve como ponto de referência para avaliar teorias que tratam do mesmo problema, ajuda 
em áreas de pesquisa que abordam superficialmente o assunto e serve de base para suposições. Pode ainda 
ser útil no esclarecimento de aspectos subjetivos de vários estudos, fornecendo maiores detalhes.  
 
A condução da pesquisa compreende: 
- estimular a vontade de falar do informante e criar condições ambientais para que se realize de forma cômoda; 
- evitar a monopolização da palavra e não dirigir excessivamente a entrevista; 
- elaborar um esboço geral da biografia que inclua as etapas de vida e maior número de dados cronológicos do 
indivíduo. 
 
 
7. História oral (MARCONI e LAKATOS, 2007) 
 
A história oral é uma técnica de levantamentos de dados com depoimentos orais de pessoas que 
testemunharam fatos e eventos do passado. É, portanto, a reconstituição de um período ou um evento histórico 
por meio das pessoas envolvidas. 
Enquanto a história de vida levanta a vida de uma pessoa, evidenciando valores e padrões culturais, a fim de 
compreender as ações, os conceitos e os significados de atitudes e de comportamentos, a história oral 
investiga os fatos e acontecimentos registrados na memória de pessoas de destaque na comunidade. É uma 
técnica de coleta de dados bem ampla. 
A história oral preocupa-se com o que é importante e significativo para a compreensão de determinada 
sociedade. Esse levantamento tem como finalidade preservar as fontes pessoais, obtendo os dados que 
podem preencher lacunas em documentos escritos, registrando, inclusive, a linguagem, os sotaques, as 
inflexões, até mesmo as entonações dos entrevistados. 
  
Registra-se udo o que se pode coletar sobre o passado de certos indivíduos, suas opiniões e maneiras de 
pensar e agir, procurando captar, principalmente, dados desconhecidos. 
Na seleção dos entrevistados deve-se escolher, primeiro, os mais idosos, porque vivenciaram fatos do passado 
(antes que desapareçam) e profissionais especializados em determinado assunto. 
 
De acordo com o tipo de entrevista, a história oral pode ser classificada como: 
- biográfica: quando o indivíduo exerce papel importante na vida da comunidade; 
- temática: quando a pessoa tiver participação restrita na sociedade. 
Há sempre, como em todas as entrevistas, uma interação entre pesquisador e entrevistado. 
 
 
8. Técnica de triangulação (MARCONI e LAKATOS, 2007) 
 
Consiste na combinação de metodologias diversas no estudo de um fenômeno. Tem por objetivo abranger a 
máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do fato estudado. As comparações entre dados 
coletados na entrevista podem apresentar quatro tipos de triangulação: 
 
a) fontes: entre diferentes relatos ou funções de informantes; 
b) métodos: entre dados coletados por meio de várias metodologias como qualitativo e quantitativo; 
c) investigadores: entre dados levantados por diferentes pesquisadores com várias pessoas entrevistadas; 
d) teorias: entre positivismo e construtivismo ou outras. 
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As duas primeiras são mais empregadas. 
 
Quando há um tríplice enfoque no estudo de um fenômeno social, descrito, explicado ou compreendido, tem-se 
a Técnica da Triangulação. 
 
 
Verificação dos dados (GIL, 1991) 
 
Para que os dados da pesquisa sejam livres de erros introduzidos pelos pesquisadores, ou por outras pessoas, 
é necessário supervisionar rigorosamente a equipe coletora de dados. Primeiramente, é preciso garantir que os 
pesquisadores sejam honestos e não coletem dados enviesados. Uma seleção rigorosa dos pesquisadores, 
realizada por profissionais poderá eliminar a maior parte dos problemas dessa natureza. 
Os pesquisadores devem ser devidamente treinados. Mas é necessário, também, à medida que os dados 
sejam coletados, examiná-los para verificar se estão completos, claros, coerentes e precisos. 
Pode ser conveniente selecionar alguns elementos já pesquisados, e reaplicar o instrumento. À medida que se 
verifica alguma discrepância, é conveniente discuti-la com o primeiro pesquisador. Por meio desta discussão 
será possível verificar se houve lapso no preenchimento ou incapacidade do pesquisador na obtenção dos 
dados. À medida que isto é feito, torna-se possível controlar muitas das deformações introduzidas durante a 
coleta de dados. 
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ATIVIDADE 7: Metodologia 
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
O problema = item 1 atividade 1: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Com base no problema, nos objetivos e no esboço de roteiro do trabalho, escreva 4 
parágrafos, indidicando quais os métodos e técnicas você utilizará no desenvolvimento de 
sua pesquisa. 
 
 
Parágrafo 1: Escreva qual a forma de abordagem do problema e porquê. 
 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo 2: Escreva o tipo de pesquisa será realizada, do ponto de vista de seus objetivos 
e justifique (por que?). 
 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo 3: Escreva o tipo de pesquisa será realizada, Do ponto de vista dos 
procedimentos técnicos e justifique (por que?). 
 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo 4: Explique quais os instrumentos utilizados em cada fase de coleta dos dados 
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Aula 18: Cronograma (Quando? Em quanto tempo?) 
 
O cronograma indica o tempo que o pesquisador tem disponível para desenvolver o seu trabalho. Como a 
pesquisa se desenvolve em várias etapas, é necessário fazer a previsão do tempo necessário para se passar 
de uma fase para outra. Como, também, determinadas fases são desenvolvidas simultaneamente, é 
necessário ter a indicação de quando isso ocorre. 
Para tanto, convém definir um cronograma que indique com clareza o tempo de execução previsto para as 
diversas fases, bem como os momentos em que estas se interpõem. Este cronograma, numa representação 
bastante prática (conhecida como diagrama de Gannt) é constituído por linhas, que indicam as fases da 
pesquisa, e por colunas, que indicam o tempo previsto. 
É claro que o cronograma de pesquisa corresponde apenas a uma estimativa do tempo. Por uma série de 
fatores imprevistos, os prazos podem deixar de ser observados. Porém, à medida que o pesquisador tenha 
ampla experiência e a organização a que pertence disponha de recursos necessários, o cronograma elaborado 
tem grandes chances de ser observado. 
 
Diagrama de Gannt 
 
O diagrama de Gantt é um gráfico usado para ilustrar o avanço das diferentes etapas de um projeto. Os 
intervalos de tempo representando o início e fim de cada fase aparecem como barras coloridas sobre o eixo 
horizontal do gráfico. Desenvolvido em 1917 pelo engenheiro social Henry Gantt, esse gráfico é utilizado como 
uma ferramenta de controle de produção. Nele podem ser visualizadas as tarefas de cada membro de uma 
equipe, bem como o tempo utilizado para cumpri-la. Assim, pode-se analisar o empenho de cada membro no 
grupo. 
 
Sugestão de Cronograma: 
(De acordo com a carga horária das disciplinas Trabalho de Bacharelado I e Trabalho de Bacharelado II do 
curso de Artes da UFJF) 
 
 Trab. de Bacharelado I Trab. de Bacharelado II 

Mês 
01 

Mês 
02 

Mês 
03 

Mês 
04 

Mês 
05 

Mês 
06 

Mês 
07 

Mês 
08 

Confirmação (ou adequação) do projeto c/ orientador         
Levantamento bibliográfico, leituras e fichamento          
Definição dos capítulos (sumário preliminar)         
Redação preliminar dos capítulos da Monografia         
Coleta, organização e registro de dados         
Qualificação         
Ajustes metodológicos e conceituais         
Análise de dados         
Considerações finais         
Redação do relatório final de pesquisa         
Revisão geral e entrega do texto.         
Apresentação do trabalho final         
 
 
Atenção! 
Embora as disciplinas de Trabalho de Bacharelado sejam ministradas em 4 meses cada uma (em média), 
intermediadas por um recesso escolar, deve-se considerar o período de desenvolvimento da pesquisa a partir 
da confirmação do projeto (com o orientador) até o prazo de entrega do texto, ININTERRUPTAMENTE! 
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Aula 19: Análise dos dados  
 
Análise e síntese (RAMPAZZO, 2002, p. 39) 
 
A análise é a decomposição de um todo em suas partes. A síntese é a reconstituição do todo decomposto pela 
análise. Ou, em outros termos, a análise é o processo que parte do mais complexo para o menos complexo; e 
a síntese parte do mais simples para o menos simples. 
A análise e a síntese são necessárias. Qual a razão? Os grandes obstáculos que é preciso vencer nas ciências 
são, por um lado, a complexidade dos objetos e, por outro, a limitação da inteligência humana. A inteligência 
não é capaz de tirar da complexidade das idéias, de seres e de fatos, relações de causa e efeito, de 
antecedente e conseqüente. Por isso, há necessidade de se analisar e dividir as dificuldades para melhor 
resolvê-las. 
Sem análise, todo conhecimento é confuso e superficial; sem a síntese, é fatalmente incompleto. 
O conhecimento de um objeto não se limita ao conhecimento minucioso de suas diversas partes: quer ainda 
aprender o lugar que tem no conjunto e a respectiva parte que toma na ação global. Por isso, à análise deve 
seguir-se a síntese. 
 
 
Análise dos dados (MARCONI; LAKATOS, 2007) 
 
O processo de análise dos dados envolve diversos procedimentos: codificação das respostas, tabulação dos 
dados e cálculos estatísticos.  
Embora todos esses procedimentos só se efetivem após a coleta dos dados, convêm que a análise seja 
minuciosamente planejada, antes de serem coletados os dados. Este procedimento evita que sejam feitos 
trabalhos desnecessários, além do que, possibilita ao pesquisador prever os gastos necessários para a 
realização da pesquisa. Na apresentação do material coletado deve-se observar: 
 

a) escolha das unidades de codificação, enumerando a freqüência e a intensidade surgida no documento; 
b) determinação das categorias a serem empregadas na codificação do conteúdo dos dados, a partir das 

hipóteses da investigação; 
c) registro e quantificação dos dados, conforme os indicadores escolhidos. 

 
A analise e interpretação dos dados tabulados e organizados deve ser feita para atender aos objetivos da 
pesquisa e para comparar e confrontar dados e provas com o objetivo de confirmar ou rejeitar a(s) hipótese(s) 
ou os pressupostos da pesquisa. 
Os enfoques quantitativos e qualitativos valem-se de fases similares, relacionadas entre si, ou seja: 
 

d) evidenciam a observação e a valorização dos fenômenos; 
e) estabelecem suposições ou idéias, resultantes da observação e valorização realizadas; 
f) demonstram e provam o grau nas quais as suposições ou idéias têm fundamentos; 
g) fazem revisões às tais suposições ou idéias baseadas nas provas das análises; 
h) sugerem novas observações e valorações para esclarecer, modificar, consolidar e/ou fundamentar as 

suposições e idéias, inclusive para generalizar outras. 
 
 
Classificação, codificação e tabulação dos dados (RAMPAZZO, 2002, pp. 118-122) 
 
Obtidos os dados, o pesquisador terá diante de si um amontoado de respostas, que precisam ser ordenadas e 
organizadas para que possam ser analisadas e interpretadas. Para isso, devem ser classificadas e tabuladas. 
 
1. Classificação dos dados 
 
Classificar é dividir um todo em partes, dando ordem às partes e colocando cada uma no seu lugar. Para que 
haja classificação é necessário que um todo ou universo seja dividido em suas partes, sob um determinado 
critério ou fundamento, que é a base da divisão a ser feita. 
Um todo pode ser constituído de pessoas, de coisas, de acontecimentos, de características ou de ideais. 
 
Uma classificação, para ser adequada, não pode ser feita arbitrariamente, mas é necessário que obedeça a 
determinadas normas, sendo, geralmente, indicadas as seguintes: 
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a) Na mesma classificação não pode haver mais de um critério. Não se pode, portanto, dividir alunos de 
sala de aula em: masculinos, femininos e adiantados. 

b) As categorias em que o todo é dividido devem abranger cada um dos indivíduos pertencentes ao 
universo, sem deixar nenhum de fora. Não se pode, portanto, dar apenas as categorias solteiro e 
casado para dividir os professores de uma faculdade, pois ficariam de fora os viúvos, os separados, 
etc. 

c) A classificação deve ser constituída por categorias que se excluam mutuamente, de forma que não 
seja possível colocar cada indivíduo em mais de uma categoria. Não se podem ser consideradas, 
portanto, as seguintes categorias para dividir, por faixa etária, os alunos de uma sala: 16-18 anos, 10-
20 anos, 20-22 anos, porque os alunos de 18 e 20 anos poderiam ser colocados em mais de uma 
categoria. 

d) A classificação não deve ser demasiadamente minuciosa, pois, se houver excessivas categorias com 
muitas divisões e subdivisões, em vez de clareza ter-se-á obscuridade e confusão. 

 
Do ponto de vista da pesquisa, a classificação é uma forma de discriminar e selecionar as informações obtidas, 
a fim de reuni-las em grupos, de acordo com o interesse da pesquisa. Mas, para que isso aconteça, ainda são 
necessárias duas operações: a codificação e a tabulação. 
 
2. Codificação e tabulação dos dados: 
 
Codificar é o processo pelo qual se coloca uma determinada informação (ou dado) na categoria que lhe 
compete, atribuindo-se cada categoria a um item e dando-se, para cada item e para cada categoria, um 
símbolo, apresentado na forma de palavras ou números.  
 
Ex: Foi aplicado a um grupo de alunos da faculdade um questionário somente com a pergunta fechada: “Qual é 
o seu julgamento, de modo geral, sobre a competência dos professores dessa faculdade? Sublinhe a 
alternativa que indica sua resposta: ótima – boa – regular – má – péssima”. 
 
A = características dos estudantes 
      A.1 = sexo /  A.1.1 = masculino A.1.2 = feminino 
      A.2 = idade /  A.2.1 = até 18 anos  A.2.2 = 19 anos    A.2.3 = 20 anos    A.2.4 = mais de 20 anos  
 
B = respostas para a pergunta 
       B.1 = ótima     B.2 = boa B.3 = regular B.4 = má B.4 = péssima 
 
Com essa classificação, pode-se chegar a uma folha-sumário na qual estejam presentes, de modo organizado 
e resumido, todos os dados obtidos de todos os casos que o questionário contém. A vantagem dessa “folha” é, 
entre outras, a de dispensar o trabalho direto com os instrumentos de pesquisa, isto é, em vez de se trabalhar 
com todos os questionários, teremos apenas uma folha-sumário que funciona como “espelho” fiel de todos os 
casos e respostas dadas. 
 

Folha-sumário 
 

Informantes 
Item A (característica dos informantes) Item B (respostas para as perguntas) 

A.1 (sexo) A.2 (idade)      
A.1.1 A.1.2 A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 B.1 B.2 B.3 B.4 Total 

1. Maria  X  X    X    
2. Pedro X  X       X  
3.            
Total            

 
Pela folha-sumário, realiza-se a tabulação. Esse termo serve para designar o processo pelo qual se 
apresentam graficamente os dados obtidos das categorias, em colunas verticais e linhas horizontais, 
permitindo sintetizar os dados de observação, de maneira a ser compreendidos e interpretados rapidamente. 
Na tabulação e organização dos dados obtidos na pesquisa de campo, podem-se utilizar os recursos 
computacionais para dar suporte à elaboração de índices e cálculos estatísticos, tabelas, quadros e gráficos. 
Entretanto, não se deve incluir figuras ou tabelas que não sejam analisadas ou citadas no texto. 
Uma vez que os dados foram codificados e tabulados, é necessário analisá-los a fim de se ver o que significam 
para a pesquisa. 
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Interpretação dos dados 
 
Após, ou juntamente com a análise, pode ocorrer também a interpretação dos dados, que consiste, 
fundamentalmente, em estabelecer a ligação entre os resultados obtidos com outros já conhecidos, quer sejam 
derivados de teorias, quer sejam de estudos realizados anteriormente. 
 
Tratamento de dados quantitativos (Gil, 1991) 
 
Na pesquisa experimental ou nos levantamentos, a análise estatística é essencial e a prática mais adequada. 
No entanto, existem inúmeros testes de significância, sendo necessário que o pesquisador estude e, então, 
escolha o teste que mais se adéqua à pesquisa em questão.  
Os testes estatísticos constituem apenas instrumentos que facilitam a interpretação dos resultados, sendo 
necessário uma fundamentação teórica que permita ao pesquisador traçar um paralelo entre os resultados 
obtidos empiricamente e as teorias já existentes.   
Outro procedimento utilizado são as categorias analíticas, que devem derivar de teorias que já foram 
previamente aceitas e que impeçam - o mínimo possível - julgamentos, opiniões do senso comum, 
preconceitos, etc. 
 
Tratamento de dados qualitativos (Gil, 1991) 
 
Uma vez que nos estudos puramente qualitativos não há uma estrutura muito rígida que oriente a análise dos 
dados recolhidos, isso não implica que não deva existir rigor e critérios para fazê-lo. Sendo estudos que 
investigam relações sociais, é necessário que o investigador tenha alguns cuidados, para que o estudo possa 
ser credível: 
 
§ O investigador deverá ser capaz de ver explicações alternativas e /ou contrárias àquelas que esperava; 
§ Deverá estar aberto a diferentes possibilidades; 
§ Deverá ser capaz de realizar comparações e contrastes. 
 

Convém utilizar categorias de análise que derivem de teorias que gozem de razoável grau de aceitação. À 
medida que possam ser utilizadas formas de classificação derivadas de teorias de reconhecido valor, é menos 
provável que a interpretação dos dados envolva julgamentos implícitos, preconceitos, intuições, opiniões de 
senso comum, etc. 
Na pesquisa documental: o grande volume de material produzido pelos meios de comunicação e a criação de 
técnicas para a sua quantificação determinaram o desenvolvimento da análise de conteúdo.  Esta técnica 
possibilita a descrição do conteúdo manifesto e latente das comunicações. 
Na pesquisa ex-post-facto: para a efetiva interpretação dos dados, torna-se necessário, sobretudo, proceder a 
análise lógica das relações entre variáveis, com sólido apoio em teorias e mediante a comparação com outros 
resultados. 
 
Ou seja, investigar não é fazer com que os dados recolhidos vão ao encontro das expectativas iniciais 
do investigador, mas sim, relatar os dados resultantes da investigação. 
 
Os critérios de análise são importantes para apontar as principais vantagens ou falhas das técnicas analisadas, 
sua utilização potencial, etc. Quanto mais dados objetivos forem utilizados na análise melhor. Assim, ao invés 
de dizer: “o sistema possui uma interface amigável”, descreva: “a interface foi analisada por 50 usuários, dos 
quais 60% mostraram-se satisfeitos, 35% parcialmente satisfeitos e 5% insatisfeitos com a interação”. (ABEL, 
1993) 
 
O que se procura nos dados 
 

a) Caracterizar o que é típico no grupo: obter alguma indicação sobre a tendência central que nos pode 
ser dada pela média, mediana ou moda (métodos estatísticos). Ex: saber quantos filmes, em média, as 
pessoas de uma amostra vêem, ou saber quais os tipos de filmes preferidos pela maioria. 

b) Indicar até que ponto variam os indivíduos do grupo: as medidas de variabilidade são dadas por 
amplitude, desvio quartil, desvio médio e desvio padrão (métodos estatísticos). Ex: saber se as 
pessoas da amostra são semelhantes em suas preferências, de forma que a maioria prefere filmes de 
determinado tipo, ou se existe grande diversidade. 

c) Mostrar outros aspectos da maneira pela qual os indivíduos se distribuem com relação à 
variável que está sendo medida: por exemplo, procura-se saber o número de pessoas que nunca vão 
ao cinema é mais ou menos igual ao daqueles que vão três vezes ao mês. 
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d) Mostrar a relação entre si das diferentes variáveis: por exemplo, saber se a freqüência de idas ao 
cinema ou de preferência por filmes está relacionada com renda, sexo, idade, etc. 

 
Da análise para a teorização (LUDKE e ANDRÉ, 1986, pp.49) 
 
A categorização, por si, mesma, não esgota a análise. É preciso que o pesquisador vá além, ultrapasse a mera 
descrição, buscando realmente acrescentar algo à discussão já existente sobre o assunto focalizado. Para isso 
ele terá que fazer um esforço de abstração, ultrapassando os dados, tentando estabelecer conexões e relações 
que possibilitem a proposição de novas explicações e interpretações. É preciso dar o “salto”, como se diz 
vulgarmente, acrescentar algo ao já conhecido. Esse acréscimo pode significar desde um conjunto de 
proposições bem concatenadas e relacionadas que configuram uma nova perspectiva teórica até o simples 
levantamento de novas questões e questionamentos que precisarão ser mais sistematicamente explorados em 
estudos futuros. 
 
Validação do estudo 
 
O estudo, deve reger-se por parâmetros que possam conferir-lhe rigor. Existem algumas formas de validar e 
dar o máximo de fiabilidade ao estudo: 

§ Triangulações: encontrar convergência em outras fontes de informação; com diferentes investigadores 
ou diferentes métodos dos utilizados por si; 

§ Feedback: (member checks) – receber feedback dos participantes no estudo e auscultar as suas 
opiniões relativamente aos resultados do estudo; 

§ Peer examination (opinião ou validação por pares) – procurar a opinião de investigadores da mesma 
área ou que tenham estudos semelhantes. Não só relativamente aos resultados, como também 
relativamente à validação de metodologias a utilizar durante o estudo. 
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Aula 20: Resumo, introdução e conclusão 
 
 
Resumo (SILVA; MENEZES, 2001) 
 
Resumo é um texto informativo que apresenta, de forma condensada, os pontos relevantes da monografia. São 
requisitos de um resumo: 
- Concisão: a redação é concisa quando as idéias são bem expressas com um mínimo de palavras. 
- Precisão: resultado das seleções das palavras adequadas para expressão de cada conceito. 
- Clareza: característica relacionada à compreensão. Significa um estilo fácil e transparente. 
O resumo deve ser redigido em um único parágrafo e conter até 500 palavras. Deverá permitir ao leitor decidir 
sobre a necessidade de consulta ao texto, apresentando de forma clara e sintética:  

§ Objetivos; 
§ Fundamentação teórica; 
§ Metodologia. 
§ Resultados e conclusões. 

Deverão ser indicados pelo menos três descritores ou palavras-chave ao final do resumo. 

 
Recomendações importantes para a redação do resumo: 
- A estrutura deve ser lógica, isto é, o texto deve ter começo, meio e fim. 
- A primeira frase deve ser significativa, expondo o tema principal do documento, isto é, identificando o objetivo 
do autor quando escreveu o texto. 
- As frases subseqüentes devem seguir a lógica de abordagem do autor, isto é, a seqüência dada às idéias 
pelo autor, incluindo todas as divisões importantes dando igual proporção a cada uma delas e sempre 
observando o tema principal do documento, isto é, objetivo do autor. 
 
Segundo a NBR6028 (NB88), deve-se evitar no resumo: 
- o uso de parágrafos; 
- frases longas; 
- citações e descrições ou explicações detalhadas; 
- expressões do tipo: o “autor trata”, no “texto do autor” o “artigo trata” e similares; 
- figuras, tabelas, gráficos, fórmulas, equações e diagramas. 
 
 
Introdução (GIL, 1991; RAMPAZZO, 2002; SILVA; MENEZES, 2001). 
 
Introduz o leitor no tema do trabalho, a partir de alguns conceitos/definições e outros dados obtidos em leituras 
gerais. Começa-se com uma declaração geral seguida de outras mais específicas, até alcançar o problema. 
Fazem parte do texto da introdução: 
- Apresentação: trata inicialmente da gênese do problema, ou seja, como o autor chegou a ele, explicitando-se 
os motivos mais relevantes que levaram à abordagem do assunto (sua importância, caráter e delimitações). 
Contextualizar, abordando o tema de forma a identificar os motivos ou o contexto no qual o problema ou a(s) 
questão(ões) de pesquisa foram identificados. 
- Contraposição aos trabalhos que já versaram sobre o problema: espécie de estado da questão, mediante 
rápida referência à literatura relativa ao tema, com base num balanço crítico da bibliografia, já feito nos estudos 
preparatórios.  
- Exposição do problema da pesquisa: questão que a pesquisa pretende responder. A essa altura, definem-
se os conceitos-chave da pesquisa. 
- Justificativas: sobretudo aquelas baseadas na relevância social e científica da pesquisa proposta. Indicar as 
razões da escolha do tema e arrolar os argumentos que indiquem que a pesquisa é significativa, importante 
e/ou relevante. A justificativa deverá convencer ao leitor do projeto a importância e a relevância da pesquisa 
proposta. 
- Objetivos geral e específicos que o trabalho visa atingir: relacionados com a contribuição que pretende 
fazer. Dizer, de forma clara, quais os resultados que pretende alcançar com a investigação. Os objetivos 
devem estar coerentes com a justificativa e o problema proposto. Os enunciados dos objetivos devem começar 
com um verbo no infinitivo e este verbo deve indicar uma ação passível de mensuração. Os objetivos 
específicos devem ser apresentados em tópicos demarcados.  
- Seções do texto: descrição das principais partes do texto, indicando a ordem de exposição. 
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O que se deve evitar nas primeiras palavras: (BOOTH, 2005) 
 
- não começar com um verbete de dicionário: O Webster define ética como... Se a palavra é importante o 
bastante para ser definida em um relatório, é complexa demais para uma definição de dicionário. 
- Não começar com imponência: Os mais profundos filósofos têm se debatido durante séculos com a 
importante questão do... Se o assunto é importante, deixe-o falar por si mesmo. 
- Evitar: Este relatório estudará... Vou comparar... Alguns relatórios publicados começam dessa maneira, mas a 
maioria dos leitores a considera banal. 
- Lembrar-se de não reproduzir a linguagem das fontes que está pesquisando. Se encontrar dificuldade para 
começar, dê-se um empurrão com uma paráfrase, mas quando revisar, elimine-a. 
- Cuidado com as expressões do tipo desde os tempos imemoriais, porque pode-se ter de enfrentar uma longa 
marcha através da história até chegar à proposição. 
 
OBS: Esteja seguro de usar uma linguagem que conduza ao seu contexto, ao problema e à essência da 
solução. 
 
 

Conclusão (GIL, 1991; RAMPAZZO, 2002; SILVA e MENEZES, 2001). 
 
É a parte final, onde ocorre a síntese das idéias propostas no corpo do trabalho. A conclusão deve ser breve, 
exata e convincente. Nesta etapa já se tem condições de sintetizar os resultados obtidos com a pesquisa. 
Deverá ser explicitado se os objetivos foram atingidos, se a(s) hipótese(s) ou os pressupostos foram 
confirmados ou rejeitados. E, principalmente, deverá ressaltar a contribuição da pesquisa para o meio 
acadêmico ou para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Basicamente, a conclusão descreve 3 
tópicos: 
- Recapitulação das seções do texto: apresentação sintetizada dos capítulos 
- Balanço dos resultados: síntese interpretativa dos principais argumentos usados, onde será mostrado se os 
objetivos foram atingidos e se a(s) hipótese(s) foi (foram) confirmada(s) ou rejeitada(s). Os resultados podem 
estar divididos por tópicos com títulos logicamente formulados. 
- Contribuição do texto e estudos futuros: A contribuição pode descrever os critérios de análise e 
organização utilizados e como esses critérios auxiliaram na compreensão e organização do assunto. Deve-se 
ressaltar a contribuição da pesquisa para o meio acadêmico ou para o desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia. Os trabalhos futuros descrevem estudos que foram considerados interessantes após essa pesquisa 
inicial, mas que, por limitação de tempo ou interesse, não foram realizados nesse mesmo trabalho. 
Pode constar da conclusão uma recapitulação sintetizada dos capítulos e a autocrítica, onde se fará um 
balanço dos resultados obtidos pela pesquisa. 
 
Atenção! (BOOTH, 2005) 
Até mesmo uma conclusão complexa emprega os mesmos elementos da introdução. 
Certifique-se de que os termos-chave da conclusão coincidam com os da introdução. Se terminar a introdução 
com uma proposição principal, torne a declará-la mais completamente na conclusão. Assim, a primeira 
correspondência entre introdução e conclusão é como um eco – a conclusão ecoando termos-chave da 
introdução. Em resumo, pode-se estruturar a conclusão como um reflexo da introdução: 
 

Introdução Conclusão 

1 – Citação / fato de abertura 5 – Essência da solução 
2 – Contexto de pesquisas anteriores 4 – Maior significado / aplicação 
3 – Condição de ignorância 3 – O que ainda não é conhecido 
4 – Custo dessa ignorância 2 – Sugestão de novas pesquisas 
5 – Essência da solução 1 – Citação / fato de fechamento 
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ATIVIDADE 8: Título e Introdução 
 

Nome: __________________________________________________________________ 
 
Interesse (área geral de investigação): _________________________________________ 

Tópico (interesse particular dentro da área): ____________________________________ 

Especificação do tópico: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Título do projeto de pesquisa:  
Indica, mediante um título, o assunto do trabalho. É uma nomeação do tema da pesquisa. Pode-se distinguir o 
título geral do título técnico, este geralmente aparecendo como subtítulo que especifica a temática abordada, 
ao passo que o título geral indica mais genericamente o trabalho. 
 
Introdução:  
Em, aproximadamente 1 (uma) página, mostre claramente o propósito da pesquisa, fechando da abordagem do 
tema geral para a especificação do tópico. 
Inicie, abordando a área geral de investigação (área de interesse geral) 
Em seguida, fale sobre o tópico de interesse do projeto. 
Logo após, descreva sobre a especificação do tópico da pesquisa escolhido. 
Finalmente, indique o problema da pesquisa (atividade 1 – item 1) 
 
 
Título: 
 
 
Introdução: 
(Faça, no decorrer do texto, no mínimo, 2 citações bibliográficas, de autores diferentes – veja as normas da 
ABNT na aula 9) 
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ATIVIDADE 9: Formatação do projeto de pesquisa 
 

Nome: __________________________________________________________________ 
 
 
Siga a formatação indicada no exemplo da aula 4. 

 
 
Título: 
 
 
Introdução: (atividade 8) 

 
 
Objetivos: (atividade 5) 

Esta pesquisa tem como objetivo geral... (em forma de parágrafo) 
São objetivos específicos: 

§ (Listar em tópicos) 

 
 
Justificativa: (atividade 1 – item 3) 

 
 
Referencial teórico: (atividades 3 e 4) 
 

De acordo com cada objetivo específico, indique, no mínimo, 3 livros e 2 artigos que servirão de 
referenciais teóricos básicos para a sua pesquisa. Escreva a sinopse da cada livro e o resumo de cada artigo. 
(veja as atividades 2, 3 e 4 feitas) 

 
 
Metodologia (atividade 7) 

 
 
Cronograma (aula 18) 

 
 
Referências bibliográficas: (veja as normas da ABNT na aula 8) 
Liste, apenas, as obras citadas no texto do projeto 
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