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Introdução 

 Uma pesquisa é um pensamento reflexivo que visa a 

conhecer a realidade ou descobrir verdades parciais 

 

 Toda pesquisa exige o levantamento de dados de 

variadas fontes 
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Classificação 

 Documentação direta (pesquisa documental) 

 Levantamento de dados no local onde os fenômenos ocorrem 

 Pesquisa de campo e de laboratório (resultados de 

experimentos, questionários, observação, entrevista etc) 

 

 Documentação indireta (pesquisa bibliográfica) 

 Fontes de dados coletadas por outras pessoas 

 Colocar o pesquisador em contato com tudo o que foi escrito 

sobre determinado assunto 

 Uso de referências é obrigatório! 
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Fases 

 1. Escolha do tema 

 2. Identificação de obras relacionadas 

 3. Fichamento  

 4. Análise e interpretação 

 5. Redação 
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Fases 

 1. Escolha do tema 

 Assunto que se deseja provar ou desenvolver 

 Pode ser sugerido pelo orientador ou de iniciativa do estudante 

 Fatores internos 

 Afetividade com relação a um tema e/ou interesse pessoal 

 Compatibilidade do assunto com qualificações pessoais e formação 

(“não gosto de programar..”) 

 Fatores externos 

 Disponibilidade de tempo para realizar a pesquisa 

 Possibilidade de consultar especialistas para uma orientação 

adequada 
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Fases 

 1. Escolha do tema 

 Escolher o tema de acordo com a disponibilidade de tempo, 

recursos e qualificação 

 Não tentar “dominar o mundo”! 
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Fases 

 2. Identificação de obras relacionadas 

 Busca e seleção de obras relacionadas ao tema de modo a 

localizar e determinar as mais relevantes 
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Fases 

 3. Fichamento 

 Elaboração de fichas - pequenos documentos que identificam 

obras literárias 

 Identificar e recuperar obras 

 Conhecer o conteúdo 

 Fazer citações 

 Elaborar críticas 
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Fases 

 3. Fichamento 

 Ficha de citações 
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Fases 

 3. Fichamento 

 Ficha de resumo 
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Fases 

 4. Análise e interpretação 

 Leitura e crítica do material bibliográfico 

 

 Comprovar ou refutar hipóteses 

 

 

 5. Redação 
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Relevância e confiabilidade das 

referências 

 Dica 

 Muitas vezes vejo trabalhos que citam sites web por si só e a 

real fonte da referência é alguma conferência, tese ou periódico 

 

 De forma geral temos a seguinte ordem de confiabilidade / 

qualidade de referências 

 

 Periódicos, livros >  

    Conferências, teses, dissertações >  

        Simpósios, monografias > 

            Sites web e blogs (use com cautela!)  
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Leitura 

 Tipos de leitura 

 Scanning 

 Procura de certo tópico da obra utilizando o índice ou a leitura de 

alguns parágrafos visando a encontrar frase / palavras-chave 

 

 Do significado 

 Ampla visão do conteúdo. principalmente do que interessa, deixando 

de lado aspectos secundários, lendo tudo de uma vez sem voltar 

atrás   

 

 De estudo 

 Absorção mais completa do conteúdo e de todos os significados, 

devendo ler, reler e fazer resumos  
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Leitura 

 Recomendações gerais 

 Inicialmente, peça orientação dos professores das obras mais 

adequadas 

 

 Observar a data da publicação para certificar-se de que o 

conteúdo está atualizado 

 

 Começar pelo título, resumo e conclusão. Se de fato for de 

interesse ler o restante 
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Leitura 

 Recomendações gerais 

 Atenção – concentração na atividade para assimilação do texto 

 

 Intenção – ter um propósito claramente estabelecido 

 

 Espírito crítico – avaliação do texto e aceitação ou refutação das 

ideias 

 

 Síntese – resumo dos aspectos essenciais deixando de lado 

detalhes 

 

 Velocidade – deve-se ler o mais rápido possível com que se 

possa entender o que se lê 
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Principais Bases de Pesquisa 

 De modo geral, começar por algum mecanismo de 

busca (google, ask) é uma boa ideia 

 

 Porém, muitas vezes, os trabalhos estão disponíveis em bases 

de dados específicas que não são devidamente verificadas pelos 

mecanismos de busca! 

 

 Ou até mesmo o pdf do trabalho só está disponível em 

alguma(s) base(s) específica(s) 
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Principais Bases de Pesquisa 

 Google Schoolar http://scholar.google.com.br/ (RECOMENDO) 
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Principais Bases de Pesquisa 

 Portal CAPES www.periodicos.capes.gov.br 
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Principais Bases de Pesquisa 

 Science Direct http://www.sciencedirect.com/ (RECOMENDO) 
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Principais Bases de Pesquisa 

 Scielo http://www.scielo.br/scielo.php?lng=en 

 

20 

http://www.scielo.br/scielo.php?lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?lng=en


Principais Bases de Pesquisa 

 IEEE Explore http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 
(RECOMENDO) 
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Principais Bases de Pesquisa 

 IEEE Explore http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 
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Principais Bases de Pesquisa 

 ACM http://www.acm.org/ 
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Principais Bases de Pesquisa 

 Springer http://link.springer.com/ 
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