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Aula 3 –  As etapas da pesquisa 

 Fontes de pesquisa
 Técnicas de leitura
 Interpretação de dados
 Técnicas de documentação 
 Redação científica
 Planejamento e gestão do tempo



Tema

Problema

Hipótese(s)

Objetivos

Justificativa

Referencial Teórico

Metodologia

Cronograma

O quê?

Resposta promissória

Para quê?

Bibliografia

Por quê?

Revisão da literatura

Como?

Quando?

Com quê?



Linhas  de Pesquisa para artigos  

Áreas de Concentração

• Inovação do Ensino Superior

• Práticas do Ensino Superior

• Tecnologia do Ensino Superior



Linhas  de Pesquisa para 
artigos  

Inovação do Ensino Superior

Propostas de elaboração e/ou reelaboração de 
projetos pedagógicos, disciplinas, ementas e 

conteúdos programáticos.



Linhas  de Pesquisa para 
artigos  

Prática do Ensino Superior

Propostas de viabilização e/ou renovação de 
práticas docentes que, refletindo os aspectos 

teóricos, contemplem: atualidade, ética, 
criatividade, pesquisa, criticidade e 

autonomia. 



Linhas  de Pesquisa para 
artigos  

Tecnologia do Ensino Superior

Propostas de viabilização e/ou renovação das 
tecnologias educacionais e da informática, 

dos multimeios auxiliares e das práticas 
docentes com o Livro-Texto. 
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Etapas da pesquisa científica

Escolha do tema de pesquisa

Elaboração do projeto de pesquisa

Busca de fontes e seleção de material

Leituras, fichamentos e análise dos dados

Elaboração do texto científico (redação e revisão)



Fontes de Pesquisa
 Primárias 
(coletadas em “primeira mão”, como pesquisa 
de campo, entrevistas, laboratório, etc.)

 Secundárias
(coletadas em relatórios, livros, revistas, 
jornais, fontes eletrônicas, etc.)

 Terciárias (citadas por outra pessoa)



Fontes de Pesquisa 
Quanto à forma de armazenamento:

 Impressos
(publicações, livros, teses, legislação, fotos, etc.)

 Meios magnéticos e eletrônicos
(vídeos, base de dados CD ROM, slides, websites, etc.)

 Reuniões científicas (congressos, jornadas, etc.)

 Notas de aula ou apostilas



Onde buscar material
Internet

- Site de busca  (www.scholar.google.com)

- Sites de periódicos e busca de artigos

- Sites institucionais (universidade, institutos e 
grupos de pesquisa)

-  Bancos de monografias e teses

- Editoras



Onde buscar material

 Biblioteca

 Livrarias

 Próprio livro (referências citadas pelo autor)

 Grupos de discussões e pesquisa

 Os “pares”



A pesquisa na internet

Refinamento da pesquisa 

Operadores Booleanos

• OR  - (União)
• AND - (Intersecção)
• AND NOT - (Exclusão)
• Aspas " " - (Frase)



Dicas para pesquisar na internet

OS PROBLEMAS MAIS FREQUENTES
 

 Resultados excessivos

* Importante: análise das fontes obtidas 

 Sem resultados ou poucos resultados



Técnicas de coleta de dados

 Entrevistas
(estruturadas / não-estruturadas / painel)

 Questionários
(questões abertas / dicotômicas / múltipla 
escolha)

 Formulários 

 Observação 



Análise dos dados
 Pesquisas quantitativas

- análise univariada
- análise bivariada
- análise multivariada

 Pesquisas qualitativas

- leitura e fichamentos
- distinguir “livro-objeto” e literatura sobre ele



Organização da leitura

Pré-leitura ou leitura seletiva (skimming)
(seleção e mapeamento)

 Leitura interpretativa
(análise textual e delimitação)

Leitura crítica ou reflexiva
(associação de idéias, autores e temas)



Estratégias de leitura
 Determinar os objetivos com a leitura

 Fazer leitura de contato (sem interrupção)

 Informe-se sobre o autor

 Fazer anotações sintéticas e esquematizar 
idéias principais.

 Distinguir hipóteses e problemas



Dica: como organizar a leitura de 
acordo com a estrutura do 

trabalho

Associar com o “esquema” ou “esqueleto” 
do trabalho, de acordo com o material 
selecionado, por tópicos



Título: Desemprego e Reestruturação Produtiva: impactos no 
mercado brasileiro a partir dos anos 90

INTRODUÇÃO 

1 A Revolução Tecnológica 
        1.1 Evolução da tecnologia e aspectos históricos
        1.2 Aplicações da tecnologia e desenvolvimento econômico

2  - A Reestruturação Produtiva no Brasil

2.1 – Conceitos sobre reestruturação produtiva
2.2 – Novos paradigmas produtivos e organizacionais

3 – Impactos para o emprego
    
CONSIDERAÇÕES FINAIS 



Sistematização do material

 Apontamentos e anotações

 Fichas de leitura

 Formato eletrônico (organização do material)



Técnicas de sistematização

 Fichamentos

 Resumos

 Resenhas



Fichamento

 Baseia na elaboração de “fichas” com dados 
essenciais do texto. Pode ser:

- Fichamento temático

- Fichamento de documentação bibliográfica

- Fichamento com citações



Resumos

  Envolve a compreensão do texto em sua 
estrutura original

  É uma síntese de idéias e não de palavras: 

a) assunto 

b) pergunta central / problemática 

c) resposta e argumentos do autor 



Resenha
 É uma apreciação breve de um livro ou de 
um escrito:

a) Apreciação: síntese das principais idéias e 
julgamento (científico). 

b) Breve: Elege um ou outro aspecto para 
análise mais aprofundada 

c) De um livro: ponto de partida é um livro 
(não um assunto ou um tema isolado)



Dicas para “fichar” um texto
1- Tenha a visão integral do texto.

2- Redija frases breves e objetivas.

3- Esquematize pela subordinação hierárquica 
(lógica dos argumentos)

5 - Acrescente as referências bibliográficas.

4- Acrescente suas observações pessoais.



Redação científica
A quem se dirige?

 Formalidade e impessoalidade (3a. pessoa)

 Objetividade (não valorativo)

 Informativa e técnica

 Clareza, inteligibilidade e vocabulário técnico

 Referências e plágio



Fraseologia acadêmica

 Períodos e parágrafos

 Essência X aparência

 Coerência

 Tempo verbal

 Repetição de palavras



Exemplo de “verborragia”

“Segundo dados recentes da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), estima-se que 
60% da população mundial não é 
fisicamente ativa o suficiente a fim de 
garantir os benefícios advindos dos 
exercícios físicos.”



Exemplo de “verborragia”

Agora mais simples:

“Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), 60% da população é sedentária.”



Redação científica
Evitar:

 Locuções
Ex.: Este artigo visa fazer uma análise

Clichês
Ex.: Via de regra, de mão beijada, etc.

Queímos 
Ex.: que é, que foi, que era, ...



Redação científica

• Simplicidade

• Concisão

• Harmonia

• Acuidade

• Persuasão

• Interesse 



Administração  do tempo e 
organização da pesquisa



Otimização do tempo

• O tempo é um recurso precioso e requer 
planejamento

• O gerenciamento do tempo proporciona 
melhor qualidade de vida.

• Identificar “ladrões” do tempo



Otimização do tempo

Trabalhar com prioridades: 

 Atividades urgentes

 Atividades importantes



Auto-diagnóstico
1 – Planeje a semana e atividades diárias

2 – “Paradinhas” e exercício físico

4 - O relógio é seu aliado: não o ignore!

5 - Transforme tarefas grandes e difíceis em menores

6 - Consuma informação seletivamente 

7 - Use a tecnologia para facilitar sua vida, mas 
cuidado com excessos



Mais que escassez de meios, há 
miséria de vontade. 

Para a obra científica, os meios são 
quase nada e o homem é quase tudo”

Ramón Y Cajal (1989)
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