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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino que, por sua vez, constitui uma das 

ações do Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-

teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profi ssional e Tecnológica (EPT) 

para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É nesse âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Se-

cretaria de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 

ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as 

Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 

regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografi ca ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profi ssional e o 

atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 

unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profi ssional qualifi cada – 

integradora do ensino médio e educação técnica, – que é capaz de promover o cidadão 

com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 

dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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e-Tec Brasil

Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, fi lmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e 

conferir o seu domínio do tema estudado. 
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e-Tec Brasil9

Palavra das professoras autoras

Olá, caro(a) aluno(a)! Iniciaremos nossa disciplina com uma abordagem de pas-

sos essenciais para a busca de conhecimento, entendimento do que seja uma 

ciência, aprendizado das etapas de uma pesquisa e para que vocês, alunos, 

possam torna-se bons pesquisadores. 

Trabalharemos temas relacionados ao desenvolvimento cognitivo de um pes-

quisador, o desenvolver de um saber cientifico, e focaremos nosso material 

para a caracterização de um ambiente de estudo, considerado adequado e, 

assim, multiplicando o resultado de uma leitura, e analisando a relação tempo 

disponível para o estudo e aproveitamento dele.

Ainda neste livro, você irar compreender como conduzir um experimento cientí-

fico com relação aos tipos de delineamentos e amostra, assim como estudará o 

cenário da pesquisa, analisando os resultados da investigação e estando ciente 

da importância das figuras na ilustração de um texto. Na última aula, conhecerá 

a importância da reação técnica, identificando as principais falhas em um texto, 

definindo as etapas da estrutura do trabalho e, finalmente, tornando-se capaz 

de elaborar diversos tipos de material para beneficiar sua pesquisa. 

Desejamos bons estudos a todos os alunos que tiverem acesso a este material!
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Apresentação da disciplina

A disciplina de Introdução à pesquisa é composta de cinco aulas.

Na Aula 1, conheceremos como as experiências de vida levam ao acúmulo do 

conhecimento e verifi car a importância da ciência para a construção do saber.

Já na Aula 2, defi niremos as características de um ambiente de estudo adequa-

do. Aprendendo a analisar a relação entre o tempo disponível para a leitura 

e a efi ciência desse processo. Você irá descrever as fases necessárias para 

uma leitura com qualidade e conhecer a importância do resumo e como as 

atividades de leitura no ensino superior desenvolvem a prática de retirar a 

essência de um texto informativo.

Na Aula 3, abordaremos a metodologia usada para uma pesquisa, conhecere-

mos os tipos de pesquisa e os métodos para alcançá-la. Vamos defi nir as etapas 

do projeto e aprender a analisar acerca da origem de um projeto de pesquisa 

e dos resultados obtidos.

Por sua vez, na Aula 4, compreenderemos como conduzir um experimento e 

saberemos analisar os resultados da pesquisa. 

Finalmente, na Aula 5, conheceremos a importância da reação técnica. Assim 

você identifi cará as principais falhas em um texto, defi nindo as etapas da 

estrutura do trabalho, tornando-se capaz de elaborar diversos tipos de material 

para benefi ciar sua pesquisa.
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Projeto instrucional

Disciplina: Introdução à pesquisa (carga horária total: 30h)

Ementa: A disciplina Introdução à pesquisa abrangera conteúdos referentes 

à formação do hábito e da organização da leitura. Pensamento e pesquisa 

científi ca e às normas para apresentação de trabalhos científi cos e de pesquisa. 

Aula Objetivos Material Carga horária

Aula 1 – Introdução ao 
conhecimento

- Definir o conceito de conhecimento.
- Entender como as experiências de vida levam ao acúmulo do conhecimento.
- Difundir os tipos de conhecimentos e as formas de apropriação.
- Verificar a importância da ciência para a construção de um saber.
- Reconhecer as etapas de uma pesquisa como elementos para o desenvolvi-

mento de um projeto científico.

Impresso 6h

Aula 2 – Características do 
ambiente de estudo

- Definir as características de um ambiente de estudo adequado.
- Analisar a relação entre o tempo disponível para a leitura e a eficiência 

desse processo.
- Descrever as fases necessárias para uma leitura com qualidade.
- Conhecer a importância do resumo e como as atividades de leitura no 

ensino superior desenvolvem a prática de retirar a essência de um texto 
informativo.

Impresso 6h

Aula 3 – Características da 
pesquisa científica

- Entender a metodologia usada para uma pesquisa.
- Conhecer os tipos de pesquisa e os métodos para alcançá-la.
- Definir as etapas do projeto de pesquisa.
- Analisar o entendimento do aluno acerca da origem de um projeto de 

pesquisa e dos resultados obtidos.

Impresso 6h

Aula 4 – Experimentos e 
análise dos resultados

- Compreender como conduzir um experimento. 
- Analisar os resultados da pesquisa. 
- Identificar a importância das figuras na ilustração de um texto.

Impresso 6h

Aula 5 – Redação técnica

- Conhecer a importância da reação técnica.
- Identificar as principais falhas em um texto.
- Definir as etapas da estrutura do trabalho.
- Elaborar diversos tipos de material para beneficiar sua pesquisa.

Impresso 6h
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e-Tec BrasilAula 1 - Introdução ao conhecimento 15

Aula 1 – Introdução ao conhecimento

Objetivos

Defi nir o conceito de conhecimento.

Entender como as experiências de vida levam ao acúmulo do 

conhecimento.

Difundir os tipos de conhecimentos e as formas de apropriação.

Verifi car a importância da ciência para a construção de um saber.

Reconhecer as etapas de uma pesquisa como elementos para 

o desenvolvimento de um projeto científi co.

1.1 O conhecimento e a pesquisa
Este material traz um conjunto de informações acerca de procedimentos para 

uma boa pesquisa, incluindo uma abordagem sobre o que é o conhecimento, e 

como adquirimos as experiências de vida. Ele discute, principalmente, técnicas 

para uma melhor concentração do pesquisador e um roteiro que orienta passo 

a passo sobre normas de metodologia científi ca.

Fonte: Freeimages. Adaptado por: Mauricio Oliveira Jr.
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Introdução a Pesquisae-Tec Brasil 16

1.2 Conhecimento ao longo da vida
Para Fioreze (2002), a vida de um ser humano é constituída de um eterno 

aprendizado. Começa na captação dos primeiros sons ou movimentos no 

útero materno, a observação dos sons, movimentos de objetos, sensação de 

conforto/desconforto e sabores do recém-nascido, os primeiros passos, as 

primeiras palavras, primeiras operações matemáticas já no ensino formal, a 

ânsia de enfrentar o processo seletivo para o ensino superior, a graduação, a 

pós-graduação, a vida profi ssional, o relacionamento social etc.

O conhecimento que cada pessoa vai adquirindo ao longo de sua existência 

pode ser classifi cado genericamente em cinco grandes grupos: empírico, 

científi co, fi losófi co, vulgar e teológico-religioso. Ele representa uma relação 

entre o sujeito (mente, consciência) e os fenômenos da realidade, aconteci-

mentos, objetos etc. 

1. Segundo o texto acima, em quais etapas de sua vida foi adquirindo 

conhecimento?

2. Sabemos que existem 5 grandes grupos de conhecimento científi co. 

Quais desses você considera mais adequado ao conhecimento construído 

em situações do dia a dia?

Intro_Pesq_LIVRO_Mau.indb   16Intro_Pesq_LIVRO_Mau.indb   16 08/01/15   16:1608/01/15   16:16



e-Tec BrasilAula 1 - Introdução ao conhecimento 17

Figura 1.1: Descobrindo novas ideias.
Fonte: Ilustrado por Mauricio Oliveira Jr.

Figura 1.2: Adquirindo experiências de vida.
Fonte: Freeimages.

Para se construir conhecimento parte-se de algo novo, da incorporação de um 

conceito ou um fenômeno qualquer, desde que seja original. As experiências 

de vida dão subsídio ao conhecimento. Podemos adquiri-las em nossas diversas 

atividades como: ler livros, artigos diversos, relacionamentos com a família, 

amigos, dia a dia no trabalho. Podemos dizer que todos os laços de vida em 

sociedade contribuem para o crescimento pessoal e para a formação de um 

sujeito com experiências diversas, contribuindo para um ser pensante e com 

certo conhecimento de mundo.

Segundo informações de TIPOS (2013), entre todos os animais, nós, os seres 

humanos, somos os únicos capazes de criar e transformar o conhecimento; 
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Introdução a Pesquisae-Tec Brasil 18

somos os únicos capazes de aplicar o que aprendemos, por diversos meios, 

numa situação de mudança do conhecimento; somos os únicos capazes de criar 

um sistema de símbolos, como a linguagem, e com ele registrar nossas próprias 

experiências e passar para outros seres humanos. Essa característica é o que nos 

permite dizer que somos diferentes dos gatos, dos cães, dos macacos e dos leões.

Ao criarmos esse sistema de símbolos, por meio da evolução da espécie hu-

mana, permitimo-nos também ao pensar e, por consequência, a ordenação e 

a previsão dos fenômenos que nos cerca.

Na elaboração do conhecimento, interagem três elementos-chave: sujeito, 

objeto, pensamento.

Quadro 1: Aquisição do conhecimento.

Conhecimento

Ação Assunto Resultado

Apreender 

Objeto 
Fenômeno 
Fato 
Campo
Ciência

Saber 
Verdade 
Teoria
Doutrina 
Erudição

Apropriar-se 

Assimilar 

Compreender

Conceber

Conhecer 

Desvendar

Interpretar 

Classifi car 

Organizar 

Fonte: Cás (2008).

Elaborem situações que envolvam a busca pelo conhecimento, incluindo os 

três elementos chaves: sujeito, objeto e pensamento.
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1.2.1 Tipos de conhecimento
Conhecimento empírico: é fundamentado apenas na experiência, observa-

ção ou repetição automática de uma ação. Só admite como conhecimento os 

resultados obtidos experimentalmente, sem relacioná-los com teorias ou leis. 

Por exemplo, uma pessoa pode observar outra fritando um ovo algumas vezes 

e repetir a mesma ação. A ela não interessa e nem importam outras variáveis 

envolvidas naquele processo, tais como a temperatura inicial do ovo, o ato de 

quebrá-lo, o aquecimento prévio da frigideira, a função da temperatura, do 

óleo e do tempo de fritura etc.

Segundo Cervo (2007), o homem comum constrói esse conhecimento no 

mundo exterior, convivendo com seus semelhantes, e parte da acumulação de 

experiências do cotidiano. É por meio da linguagem que os conhecimentos são 

transmitidos de uma pessoa a outra. Pelo conhecimento empírico, o homem 

simples conhece o fato e sua ordem aparente, feitos pelas circunstâncias da 

vida, pelas tradições, religiões.

Figura 1.3: A observação das ações do dia a dia.
Fonte: Markgraf-Ave/Pixabay; Flaticon.

Conhecimento científi co: é o tipo de conhecimento que exige demonstra-

ções das teorias e leis, submetendo-as a comprovações e testes. A ciência é 

o conhecimento das causas naturais e reais comprovadas. O conhecimento 

científi co não atinge simplesmente os fenômenos na sua manifestação global, 

mas as suas causas, caracterizando a capacidade de analisar, explicar, justifi car, 

induzir ou predizer eventos futuros.

O conhecimento científi co, também denominado de analítico, reduz o 

universo da ação, isolando as variáveis para tratá-las isoladamente, fora do 

contexto global.
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Para Cervo (2007), “este conhecimento vai além do empírico, procurando 

conhecer, além do fenômeno, suas causas e leis”.

Para Aristóteles, o conhecimento só se dá de maneira absoluta quando sa-

bemos qual a causa que produziu o fenômeno, o motivo pelo qual ele não 

pode ser de outro modo, é o saber através da demonstração. Antes a ciência 

era entendida como o resultado da demonstração e da experimentação, só 

aceitando o que fosse provado. Hoje a concepção de ciência é outra. Ela não 

é considerada como algo pronto, acabado ou defi nitivo. Não é a posse de 

verdades imutáveis. É entendida como uma busca constante de explicações e 

soluções, de revisão e reavaliação de seus resultados e tem a consciência clara 

de sua falibilidade e de seus limites.

Nessa busca tão rigorosa, a ciência pretende aproximar-se cada vez mais da 

verdade, através de métodos que proporcionem um controle, uma sistema-

tização, uma revisão e uma segurança maior do que possuem outras formas 

de saber não científi cas.

Figura 1.4: Conhecimento com base em experimentos.
Fonte: Freeimages. 

Conhecimento fi losófi co: procura conhecer as causas reais dos fenômenos, 

de maneira global, e não de maneira particular, como acontece no conheci-

mento científi co. Baseia-se nas causas profundas e remotas de todas as coisas, 

de forma universal. Esse tipo de conhecimento, também conhecido como 

sistêmico, faz uma interação simultânea entre as diversas variáveis ou elemen-

tos, para se ter uma percepção global de uma  ação, ou seja, preocupa-se com 

o conhecimento da fi nalidade da mesma.
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O conhecimento fi losófi co diferencia-se do científi co pelo objeto de investiga-

ção e pelo método. O objeto das ciências são os dados próximos, imediatos, 

perceptíveis pelos sentidos ou por instrumentos, pois, sendo de ordem ma-

terial e física, são por isso suscetíveis de experimentação (método científi co 

= experimental). O objeto da fi losofi a é constituído de realidades imediatas, 

imperceptíveis aos sentidos e que, por serem de ordem suprassensível, ultra-

passam a experiência (método racional).

Filosofar é interrogar. A interrogação parte da curiosidade e impulsiona o 

homem na busca pela revelação dos mistérios. Portanto, a tarefa principal 

da fi losofi a é a refl exão. A fi losofi a procura compreender a realidade em seu 

contexto mais universal. Não há soluções defi nitivas para grande número de 

questões. Entretanto, habilita o homem a fazer uso de suas faculdades para 

ver melhor o sentido da vida concreta.

Figura 1.5: Refl etir sobre os fenômenos.
Fonte: Freeimages.

Conhecimento vulgar: é o modo comum, espontâneo de aprender. É aque-

le que atinge os fatos sem lhes conhecer as causas. Todo ser humano, no 

decorrer de sua existência, vai acumulando conhecimento daquilo que viu 

pessoalmente, que ouviu, vai acumulando vivências, absorvendo tradições da 

coletividade, porém sem analisar suas procedências e sem conhecer seus fun-

damentos. É um conhecimento externo, superfi cial, e que procura, às vezes, 

dar explicações baseadas em palpites, experiência de vida, intuição. Como 

exemplo, podemos citar as sociedades indígenas ou algumas comunidades 

rurais desprovidas de escolas, em que as crianças vão aprendendo/fazendo 

com os jovens e estes com os adultos.

Intro_Pesq_LIVRO_Mau.indb   21Intro_Pesq_LIVRO_Mau.indb   21 08/01/15   16:1608/01/15   16:16



Introdução a Pesquisae-Tec Brasil 22

Figura 1.6: Tradições indígenas.
Fonte: SeCom/Agência de Notícias do Acre. Sob licença Creative Commons <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
br/deed.pt_BR>. Acesso em: 18 nov. 2014.

Figura 1.7: Agricultura de subsistência – métodos tradicionais de cultivo.
Fonte: Antônio Cruz/ABr. Sob licença Creative Commons <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.pt_BR>. 
Acesso em: 18 nov. 2014.

Conhecimento teológico-religioso: seus fundamentos são baseados em dog-

mas e ritos, aceitos pela fé, não podem ser provados e nem admitem críticas, pois 

são considerados a única fonte da verdade. A religião existe em todos os povos 

e baseia-se em textos sagrados. Veda para os hindus, Alcorão para os muçul-

manos, Talmud para os judeus e a Bíblia para os cristãos, que são interpretados 

por milhares de seitas religiosas, por profundos conhecedores e também por 

ignorantes. Ultimamente, muito tem sido discutido nos meios de comunicação 

sobre o caráter comercial utilizado por muitos segmentos religiosos.

Esse conhecimento revelado ocorre quando há algo oculto ou um mistério, 

alguém que o manifesta e pretende conhecê-lo. Aquele que manifesta o culto 

é o revelador. Pode ser o próprio homem ou Deus. Aquele que recebe a ma-

nifestação tem fé humana. A Fé teológica sempre está ligada a uma pessoa 

que revela Deus.
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Figura 1.8: Conhecimento construído pela fé – princípios religiosos.
Fonte: (a) Freeimages; (b) Amr Fayez/Wikimedia (CC BY 2.0); (c) BernardM; (d) Reuvenk/Wikimedia (CC BY 3.0).

1.3 A ciência e formulação de hipóteses
A ciência é baseada na relação entre causa e efeito de um fenômeno permitin-

do chegar a resultados mais exatos, verdadeiros, lógicos, desde que passe por 

testes experimentais. Para isso, são formuladas hipóteses prévias no intuito de 

achar as respostas para melhor explicar um fenômeno. 

Hipóteses

• Entende-se como uma declaração que antecipa a relação entre duas ou 

mais variáveis.

• Problema, pesquisa e hipóteses estão intimamente ligados.

• É uma resposta antecipada do pesquisador, que a deduziu da revisão 

bibliográfi ca.

• Nos estudos quantitativos, a hipótese pode ser colocada à prova para de-

terminar sua validade. Ela conduz a uma verifi cação empírica e torna-se 

importante para que a pesquisa apresente resultados úteis.

• A formulação de hipóteses deriva necessariamente do problema de pesquisa.

• É enunciada sob a forma de uma afi rmação, ainda que provisória, que o 

autor do trabalho está enunciando um conhecimento.

a

c

b

d
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• Hipótese é uma aposta que o pesquisador faz sobre os resultados prová-

veis de pesquisa.

• A elaboração do problema de pesquisa e o enunciado de hipótese pare-

cem próximos, mas a hipótese se caracteriza por apresentar uma força 

explicativa provisória, que será verifi cada no trabalho de campo.

• Quando se tratar de estudos quantitativos, o pesquisador deve formular 

hipóteses a serem comprovadas via testes estatísticos.

• Nos estudos qualitativos, a explicação da hipótese, segundo a compre-

ensão de alguns autores, não é obrigatória. Contudo, uma hipótese de 

pesquisa pode orientar a estrutura do trabalho.

1. Explique o que são as hipóteses de pesquisa.

2. As hipóteses dão subsídio para formulação de que?
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Figura 1.9: Fases do processo metodológico.
Fonte: Ilustrado por Mauricio Oliveira Jr.

A busca do conhecimento, ao longo da história da humanidade, sempre foi 

uma constante. A curiosidade de saber sobre o desconhecido; a necessidade 

de enfrentar os elementos da natureza e as intempéries; o desejo de enfrentar 

as incógnitas a respeito dos seres vivos e de si mesmo, a luta contra os medos; 

tem levado o homem a novas descobertas e conhecimentos (CÁS, 2008, p. 32).

O progresso científi co e o desenvolvimento tecnológico, em todos os setores, 

tem sido e continuarão sendo o resultado dos estudos realizados por cientistas 

que dedicam suas vidas a busca do conhecimento através de pesquisas. Por isso 

o conhecimento de metodologia da pesquisa científi ca é necessário não só no 

momento de montagem de um trabalho formal acadêmico (monografi as, dis-

sertações e teses), mas também na elaboração de qualquer pesquisa científi ca. 

É uma questão de postura acadêmica e de vida moderna. A universidade é o 

berço do saber. Nela estão sendo preparados os pesquisadores, que gerarão 

conhecimentos para os desafi os das novas gerações (CÁS, 2008, p. 33).

A pesquisa tem por objetivos estabelecer uma série de procedimentos para 

descobrir respostas para as indagações que existem no conhecimento humano. 

Para os que se submetem a pesquisar, há a necessidade de utilizar diversos 

conhecimentos teóricos e práticos, assim como da capacidade de manipular 

técnicas, conhecer ou descobrir os métodos para poder alcançar explicações 

para as questões formuladas. Para que o pesquisador obtenha uma melhor 

compreensão dos diversos fatores e elementos que infl uenciam em determi-

nado fenômeno, ele pode realizar uma pesquisa com abordagem qualitativa 

1 ?
FORMULAÇÃO
DO PROBLEMA

4

CONCLUSÕES

3

6

COLETA DE
DADOS E TESTES

REDAÇÃO
DOS DADOS

2

FORMULAÇÃO
DE HIPÓTESES

5

EXPLICAÇÕES
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ou quantitativa. A pesquisa qualitativa tem o objetivo de explicar determinado 

fato, sem medir unidades ou categorias homogêneas; a pesquisa quantitativa 

cuida de quantifi car opiniões, dados, informações, com a utilização de recursos 

e técnicas estatísticas, desde as mais simples, como percentagem, média, valor 

mais frequente, mediana e desvio padrão, até as de uso mais complexo, como 

coefi ciente de correlação, regressão etc.

Figura 1.10: Pensar e refl etir.
Fonte: Freeimages. 

Quais são as abordagens que um pesquisador pode ter de uma pesquisa e qual 

o objetivo da pesquisa quantitativa?
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Para Andrade (1999), a pesquisa é o conjunto de procedimentos sistemáticos 

baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para 

problemas propostos mediante a utilização de métodos científi cos.

Uma pesquisa pode ser motivada por razões de ordem intelectual ou de or-

dem prática. No primeiro caso, o objetivo é alcançar o saber para adquirir 

conhecimentos. Esse tipo de pesquisa contribui para o progresso da ciência. 

A segunda, que visa às aplicações práticas para atender as exigências da vida 

moderna, denomina-se pesquisa aplicada (ANDRADE, 1999, p. 104).

Elementos essenciais para um pesquisador iniciar sua pesquisa:

• usar a metodologia cientifi ca adequada para levantamento, organização 

e interpretação de dados;

• buscar a resposta ou a solução da situação problemática, do fenômeno 

ou da necessidade manifesta;

• ter interesse, competência, persistência e disposição para buscar e obter 

a resposta da dúvida;

• fazer leituras e estudos exaustivos sobre o assunto escolhido e descrevê-

-lo em sua forma essencial;

• ter acesso a recursos de toda ordem como equipamentos, fontes atuali-

zadas e consistentes e material necessário à pesquisa;

• ter tempo disponível para o desenvolvimento da pesquisa;

• partir de uma dúvida, de um problema, de um fenômeno ou de uma 

necessidade.
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Veja a seguir exemplos de problemas de pesquisa:

1. Por que as margens dos rios estão poluídas?

Figura 1.11: Rios poluídos.
Fonte: Isaac Daniel. Sob licença Creative Commons <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.pt_BR>; Meg and 
Rahul. Sob licença Creative Commons <http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pt_BR>; Acesso em: 19 nov. 2014.

2. Por que os hospitais públicos não suprem a demanda de atendimento 

para a população necessitada?

Figura 1.12: Situação de descaso nos corredores dos hospitais públicos.
Fonte: Antônio Cruz/ABr. Sob licença Creative Commons <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.pt_BR>. 
Acesso em: 19 nov. 2014.
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3. Por que o aumento do cultivo da soja pode causar mais desmatamentos?

Figura 1.13: Retirada de madeira visando à expansão de terras para soja.
Fonte: Wilson Dias/ABr. Sob licença Creative Commons <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.pt_BR>; 
Roosevelt Pinheiro/ABr. Sob licença Creative Commons <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pt_BR>; Acesso 
em: 19 nov. 2014.

Caro(a) leitor(a), devemos lembrar de que uma pesquisa requer do “estudante 

pesquisador” muita organização, disciplina, um bom cronograma para exe-

cução de suas etapas, incluindo desde a parte teórica (referencial bibliográ-

fi co) até os dados de campo. E acima de tudo, vontade de contribuir para a 

sociedade com algo que possa inovar, trazer a redução de uma problemática 

recorrente e, assim, desenvolver projetos que possam auxiliar os representantes 

da sociedade (nossos governantes!).

 “Um acadêmico consciente tem noção dos desafi os que deve enfrentar na 

busca da verdade. O importante é seguir um caminho com orientação especi-

fi ca e segura” (CÁS, 2008, p. 34).

Podemos falar ainda nas qualidades intelectuais e sociais do pesquisado:

Quadro 1.2: Qualidades do pesquisador

Conhecimento do assunto

Atitude autocorretiva

Curiosidade

Criatividade

Integridade intelectual

Sensibilidade social

Imaginação disciplinada

Perseverança e paciência

Confi ança na experiência

Fonte: CÁS (2008).
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1.3.1 Variáveis
 A variável refere-se ao fenômeno a ser pesquisado. Pode denominar-se de 

variável o campo de variação de cada tipo de dado a ser pesquisado.

A limitação do raciocínio humano para apreender a totalidade faz com que 

estejamos sempre fragmentando a realidade, escolhendo aspectos dela (vari-

áveis) para tentar entender algo sobre ela.

Este é um procedimento quase inato do ser humano. Quando a criança “frag-

menta” o brinquedo de natal que você acabou de presenteá-la, ela o faz por 

curiosidade de saber como é aquilo.

Assim, se você escolheu como objeto de análise a “gestão de recursos hídricos 

na região metropolitana de SP”, você cumpriu a primeira parte do procedi-

mento defi nindo seu universo analítico. 

Ao responder “o que será analisado”, você começa a cumprir o segundo passo 

da análise. Como podemos dizer 50 milhões de coisas sobre esse tema, você 

terá de escolher alguns aspectos (variáveis) para entender “como funciona 

a gestão da água em São Paulo”. Essas variáveis podem ser, por exemplo: 

efi ciência (se atende a todos, se há desperdício); impactos; participação po-

pular, enfi m, as variáveis serão escolhidas de acordo com os objetivos de sua 

pesquisa. Cada variável será um capítulo da sua pesquisa. Ao dissertar sobre 

cada variável, você vai sempre tentar relacioná-las (há impacto porque não é 

efi ciente; é efi ciente porque tem participação popular e, portanto, não tem 

impactos...) e chegar a alguma conclusão (3º passo, síntese). 

Um trabalho científi co é decorrente de pesquisas e deve ser elaborado den-

tro dos paradigmas metodológicos. O nível e a qualidade de sua produção 

revelam a excelência ou não do seu autor ou da sua instituição a qual está 

vinculado. O progresso científi co e tecnológico chegou ao estágio atual 

graças aos trabalhos científi cos dos acadêmicos e dos pesquisadores. A 

ciência evolui na produção das pesquisas efetivadas nas mais diversas áreas 

do saber. Embora os conhecimentos alcançados tenham chegado a um 

nível extraordinário, ainda resta muito por fazer na busca do bem-estar, 

da saúde, do desenvolvimento do progresso, sócio-econômico, da paz da 

educação, e da alimentação, da humanidade. Muitos trabalhos foram pro-

duzidos para a destruição da vida na terra. É hora de o homem pensar 

antes de cometer ou de continuar cometendo crimes de lesa-humanidade. 

O progresso científi co continua sendo um dos grandes desafi os para o ho-

mem.  E a preparação para isso é fundamental (CÁS, 2008, p. 49).
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Atividade 05 - Como as variáveis contribuem para a formulação de um pro-

jeto de pesquisa?

Resumo

Nesta aula, você viu que cabe a cada estudante, em seu papel de pesquisa-

dor, seguir as normas para se chegar uma pesquisa séria e com credibilidade. 

É responsabilidade do(a) aluno(a) estabelecer um tema de seu interesse, buscar 

o conhecimento necessário para o desenvolvimento do projeto, e estabelecer 

etapas da pesquisa. Sendo importante acreditar em seu tema, ser criativo e, 

acima de tudo, usar a metodologia científi ca adequada para levantamento de 

dados, organização e interpretação dos mesmos.

Atividades de aprendizagem:

1. Como construímos o conhecimento?

2. Quais são os elementos-chave na elaboração do conhecimento?

3. Explique como acontece o conhecimento empírico e cite uma situação 

em que você acredita ter construído esse tipo de conhecimento.

4. Explique sobre o conhecimento científi co e como é considerada a ciência 

hoje.
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Aula 2 – Características
do ambiente de estudo

Objetivos 

Defi nir as características de um ambiente de estudo adequado.

Analisar a relação entre o tempo disponível para a leitura e a efi ciência 

desse processo.

Descrever as fases necessárias para uma leitura com qualidade.

Conhecer a importância do resumo e como as atividades de leitura 

no ensino superior desenvolvem a prática de retirar a essência de um 

texto informativo.

2.1 O ambiente de estudo adequado
Este material tem por objetivo discutir a estrutura de um ambiente adequado 

de estudo, mostrando de que forma podemos tornar um lugar mais propício 

à leitura, como racionalizar o tempo e tornar a leitura mais efi ciente. Nesse 

sentido, não basta ler vários textos, mas sim ter paciência e concentração 

para entendê-los e para construir um olhar crítico sobre ele. Além disso, um 

pesquisador, ao iniciar seu acervo de material bibliográfi co, deve antes saber 

procurar cada artigo ou livro, ou seja, montar um esquema de otimização do 

tempo e separação daquilo que tem relação com o seu tema de pesquisa.

O ambiente de estudo é fator determinante para os resultados de uma boa 

leitura e para que o momento de estudo torne-se mais produtivo. Escolher o 

local ideal faz parte de um conjunto de orientações consideradas importantes 

nas etapas de um processo de aprendizagem. Na maioria das vezes, devido 

à correria do dia a dia, não encontramos tempo e muito menos um local 

silencioso e arejado para sentarmos e iniciarmos os nossos estudos. Em outros 

momentos, a leitura é realizada, mas não da forma adequada, de maneira 

que seja possível entender melhor o conteúdo e fi xar as informações lidas, 

desenvolvendo um maior domínio cognitivo sobre o tema estudado.
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Figura 2.1: Biblioteca.
Fonte: Xavier Caballe. Sob licença Creative Commons <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pt_BR>. 
Acesso em: 19 nov. 2014.

1. O que é necessário para que o estudo torne-se mais produtivo?

2. Como a utilização do tempo interfere no resultado da leitura e na assimi-

lação do conhecimento?

Segundo Fioreze (2002), preferencialmente, a leitura deve ser realizada em 

ambiente espaçoso, bem arejado (principalmente para fumantes), bem ilumina-

do, silencioso e confortável.  Se a luz for artifi cial, ela deve ser difusa, e o foco 

vir de cima e da esquerda de quem lê; deve-se evitar sombras sobre o texto, 

assim como a incidência do foco nos olhos do leitor. No momento de iniciar os 

estudos, a escolha do assento também é importante, pois este deve fazer com 

que sua coluna vertebral permaneça ereta e não envergada; o leitor deve sentar-

-se confortável e não estudar em pé ou deitado.  O material como papel, lápis, 

borracha, bloco de anotações, dicionários, deve estar bem próximo do leitor.  
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Figura 2.2: Maneiras erradas de iniciar um estudo.
Fonte: Ilustrado por Mauricio Oliveira Jr.

1. Descreva as caraterísticas de um ambiente de estudo com elementos fun-

damentais para um bom resultado da leitura.

2. Cite maneiras erradas de estudarmos. 

3. Quais as providencias para iniciar os estudos?
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Figura 2.3: A biblioteca é um local ideal para o estudo.
Fonte: Raycojimenezg. Sob licença Creative Commons <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pt_BR>. 
Acesso em: 19 nov. 2014.

2.1.1 Tempo para estudar
A organização do tempo não é uma tarefa fácil, pois tempo para estudo signi-

fi ca o seu aproveitamento racional. Nem sempre quando estamos diante de um 

livro ou um computador estamos alcançando um momento de concentração, 

além do que são muitas as infl uências ao nosso redor e até mesmo a internet, 

com seu universo de informações e entretenimento, vem distrair. A rotina de 

estudo requer o estudo extra sala de aula, daí a necessidade de encontrar horas 

a mais. No caso daqueles que trabalham o dia todo, o tempo é ainda mais 

valioso, pois muitas vezes o que resta é aquele tempinho no intervalo para o 

almoço ou mesmo uma leitura durante o deslocamento de um lugar para outro.

Figura 2.4: O tempo.
Fonte: : Michael Himbeault. Sob licença Creative Commons <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pt_BR>. 
Acesso em: 19 nov. 2014.
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Há estudantes que têm atividades no mercado de trabalho o dia todo, realizam 

um curso noturno e têm melhor aproveitamento que outros discentes cuja 

única atividade é estudar, às vezes em um curso de meio período.

É realmente necessário estabelecer o uso racional do tempo!

O tempo para o estudo existe, porém, na maioria das vezes, temos de deixar 

de lado outras atividades que nos tomam parte de algumas horas do dia.  

Esse novo tempo pode ser fruto daquela uma hora de sono a menos, redução 

das conversas com os amigos ao telefone; aquela novelinha deixada de lado; 

aquele fi m de semana sacrifi cado, substituindo uma praia, uma partida de 

futebol, uma ida ao shopping, um cinema deixado para depois, entre outras. 

Se cada pessoa começar a anotar diariamente esses pequenos intervalos de 

tempo disponíveis, ao fi nal de uma semana, fi cará surpreso com o resultado 

obtido. Basta procurar e racionalizar as atividades cotidianas que o tempo 

aparecerá. Dez minutos pode ser um tempo muito pequeno para uma seção 

de leitura, porém quem sabe ler, dominar algumas técnicas, terá as condições 

necessárias, pois este é um tempo extremamente valioso (FIOREZE, 2002, p. 19).

Figura 2.5: Tipos de lazer.
Fonte: Freeimages. 
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2.1.2 Importância e efi ciência da leitura
A leitura é, sem dúvida, o principal fator que nos leva ao aprimoramento 

do conhecimento. É importante uma leitura, não somente pela obrigação de 

estudar e passar de ano, mas para obtermos o bom hábito de ler sem cobrança 

e sim por gostar e por querer o conhecimento de muitos outros assuntos 

e, assim, estarmos sempre atualizados com as notícias e novidades que nos 

cercam diariamente. E olhe que são muitas! Até mesmo uma imagem pode 

nos dar um leque de informações. 

A charge abaixo traz uma crítica sobre o nível de violência encontrado em algu-

mas escolas de nosso país, sendo cada dia mais comum problemas de ordem 

educacional. Atualmente, há alunos que não possuem o menor compromisso 

com a escola ao qual está vinculado. E como explicar isso? Essa é uma questão 

bem mais polêmica, pois requer um entendimento do histórico social, familiar 

e econômico de um aluno. Não podemos concluir que um aluno torna-se 

violento por consequência das difi culdades econômicas ou por falta de apoio 

familiar, pois esses são sim fatores que contribuem, mas nem sempre são os 

que determinam a mudança de comportamento de um jovem. Aqui, cabe um 

estudo mais profundo e com caráter analítico da questão.

Figura 2.6: Cena de violência na escola.
Fonte: Ilustrado por Mauricio Oliveira Jr.

Para Fioreze (2002), a leitura é, sem dúvida, a principal fonte de conhecimentos 

para o aprendizado. As informações obtidas em sala de aula devem servir como 

diretrizes para o aprofundamento do conhecimento. Uma leitura prévia sobre 

o tema que será discutido na sala de aula certamente facilitará ao discente 

entender melhor a exposição daquele tema, inclusive fornecendo elementos 

para facilitar questionamentos ao professor.
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1. O que nos leva ao aprimoramento do conhecimento?

2. Como a sala de aula contribui no aprendizado?

Figura 2.7: Revista Nova Escola.

Ao longo do nosso desenvolvimento intelectual, quanto mais lemos, mais nos 

tornamos conhecedores do mundo, ampliamos nosso universo de curiosidades 

e de sabedoria. Desse modo, falamos de leituras não somente do material 

indicado pelo professor, mas de materiais extras como: ler uma reportagem, 

um artigo científi co, um livro, assinar uma revista com temáticas sobre po-

lítica, economia, educação, cultura, novas tecnologias ou até mesmo uma 

revista para o entretenimento pessoal, também contribui para ampliar nosso 

vocabulário e nossa escrita. E nesse processo cabe ressaltar que a escrita é 

primordialmente atrelada à bagagem de leitura e estudo. Não escreveremos 

bem se não tivermos em mente informações já adquiridas.
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Quando o assunto é um texto técnico, objeto de tema de pesquisa, a 

leitura exige cuidados redobrados. Alguns lêem tão devagar que não 

conseguem ter uma visão global do artigo; outros lêem tão rápido que 

“passam por cima” de pormenores. A velocidade ideal de leitura de-

pende do grau de conhecimento prévio do tema, e da capacidade de 

concentração do leitor (FIOREZE, 2002, p. 22).

Para Andrade (1999), as fi nalidades da leitura mantêm estrita correlação com 

as suas diversas modalidades. Nem sempre se utiliza a leitura com o objetivo 

específi co de adquirir conhecimentos. Neste particular, deve-se observar que 

a leitura pode ser casual, espontânea, quase um refl exo, como no caso dos 

anúncios, cartazes, outdoors. Pode-se buscar simplesmente o lazer ou o entre-

tenimento através da leitura de livros e revistas. Geralmente, observa-se certa 

diferença entre a maneira de se ler jornais, revistas e livros. Enquanto a leitura 

de jornais e revistas tende a ser mais rápida e superfi cial, quando se trata de um 

livro, mesmo que se busque apenas o lazer, a leitura em geral é mais atenta.

A leitura pode ter como fi nalidade a informação sobre fatos ou notícias, com 

ou sem o objetivo da aquisição de conhecimentos. Fez-se, neste caso, a distin-

ção entre leitura informativa, mais ligada à cultura geral, e a formativa, relacio-

nada com a construção ou ampliação de conhecimentos. Outra fi nalidade, não 

menos importante, é a distração, o entretenimento (ANDRADE, 1999, p. 19).

Figura 2.8: Atualizar-se em um mundo global. 
Fonte: Ilustrado por Mauricio Oliveira Jr.

Devemos lembrar que os meios de comunicação são cada vez mais dinâmicos 

e interativos! O que verifi camos é uma dependência de um mundo informa-

tizado e conectado, em que a Internet é uma das ferramentas de controle. 
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A sociedade é cada vez mais dependente de redes sociais, de noticiários, 

de estar sempre atualizada.  Um ritmo que muitas vezes não atinge todo o 

público, por uma grande parcela da população ser ainda carente de recursos 

para este fi m.

Essa rapidez nos meios de adquirir conhecimento gera uma sociedade cada 

vez mais dependente e que caminha para padrões de uma “homogeneização 

cultural”, ou seja, existe um modismo de gosto musical, fi lmes e assuntos do 

momento que se espalham de forma acelerada pelo mundo. Excluindo, aos 

poucos, aqueles que não alcançam a conjuntura socioeconômica da época e 

muito menos a dinâmica de tantas informações.

O processo de aprendizagem é diferente para cada estudante, pois o modo de 

entendimento de uma pessoa é bem diferente da outra, isso depende do grau 

cultural das mesmas. Um quadro de arte, ou uma música clássica, considerados 

obras importantes, pode não ter signifi cado nenhum para algumas pessoas, en-

quanto que para outras, despertam todo o sentimento de admiração e emoção.

A leitura e o desenvolver de um gosto por assuntos variados é algo fundamen-

tal para a busca do conhecimento. É preciso gostar e ler com paciência. Não 

existirá um bom pesquisador se não, antes for, um bom leitor. E no momento 

em que este for pensar no tema de pesquisa para seu projeto, vai ter um maior 

subsídio de ideias e bibliografi as.

2.1.3 Selecionar o que ler
Para Fioreze (2002), na busca por uma leitura mais signifi cativa, o título do 

trabalho e as palavras-chave são fundamentais para localizar o trabalho. Uma 

vez localizado, uma leitura rápida do resumo (ou abstract) deve indicar se 

o artigo merece ser lido ou descartado. Se ele merecer ser lido, uma leitura 

rápida deve indicar se ele merece ser fotocopiado, gravado em arquivo ou 

impresso para uma posterior leitura, mais pormenorizada.  Se não fi zermos 

isso, corremos o risco de ao fi nal da leitura verifi carmos que aquele artigo não 

serve para nossa pesquisa e foi apenas perda de tempo.

Para Fioreze (2002), a leitura do mesmo texto deve ser repetida, agora subli-

nhando-se as ideias principais ou inovações, ou preferencialmente ao sublinha-

mento, utilizar um lápis marcador de texto, de cor amarela ou verde claro 
aguado. A cor clara é importante para não desviar a concentração em leituras 

posteriores, e também para o caso de o texto necessitar ser fotocopiado, não 

esconder a parte marcada.
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Figura 2.9: Elementos facilitadores da leitura.
Fonte: Freeimages.com. 

1. O que o aluno deve observar para defi nir se o artigo científi co deve 

ou não ser lido?

2. Em que infl uencia as cores das canetas marca textos?

Intro_Pesq_LIVRO_Mau.indb   42Intro_Pesq_LIVRO_Mau.indb   42 08/01/15   16:1708/01/15   16:17



e-Tec BrasilAula 2 – Características do ambiente de estudo 43

No momento da leitura marque com o lápis somente aquela palavra ou trecho 

que achar importante, isso evita a marcação de frases não signifi cativas para 

o seu trabalho de pesquisa.  Marque depois de ter lido o texto mais de uma 

vez, pois assim você terá um melhor aproveitamento da leitura. Separe em seu 

ambiente de leitura canetas de cores diferentes para organizar as frases impor-

tantes e assim terá um novo texto resumido e mais fácil de uma análise crítica.

Quando estiver marcando um texto, tenha em mente que você deverá voltar 

a ler as partes destacadas, após ter lido algumas dezenas de outros artigos. O 

que estiver marcado deve ser sufi ciente para que de imediato você relembre 

do conteúdo desse artigo (FIOREZE, 2002, p. 24). 

Para a compreensão de um texto é preciso levar em conta o processo de 

interação e a ideologia. Por um lado, há um interlocutor constituído no ato 

da escrita (leitor virtual), por outro, há o leitor real. Há, portanto, um debate 

de ideias, um jogo entre o leitor virtual e o real. A leitura consiste, portanto, 

em um momento crítico da constituição do texto: momento de interação. Os 

interlocutores identifi cam-se como interlocutores e como tais desencadeiam 

o processo de signifi cação do texto (MEDEIROS, 2004, p. 69).

Figura 2.10: Revista Nova Escola.
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Reportagem
Por Rodrigo Ratier (rodrigo.ratier@fvc.org.br) - Foto: Sérgio Scripilliti

Para Isabel Solé, a leitura exige motivação, objeti-

vos claros e estratégias.

Para a especialista, o professor ajuda a formar leito-

res competentes ao apresentar, discutir e exercitar 

as principais ações para a interpretação.

ISABEL SOLÉ “O ensino das estratégias de leitura ajuda o aluno a utilizar seu 

conhecimento, a realizar inferências e a esclarecer o que não sabe.”

Coube à espanhola Isabel Solé, professora do departamento de Psicologia 

Evolutiva e da Educação na Universidade de Barcelona, na Espanha, trazer a 

discussão para as salas de aula. Publicado originalmente em 1992, seu livro 

Estratégias de Leitura esmiúça o papel do professor na formação de leitores 

competentes. 

Hoje em dia, o que signifi ca ler com competência?
ISABEL - Quando o objetivo é aprender, isso signifi ca, em primeiro lugar, ler 

para poder se guiar num mundo em que há tanta informação que às vezes não 

sabemos nem por onde começar. Em segundo lugar, signifi ca não fi car apenas 

no que dizem os textos, mas incorporar o que eles trazem para transformar 

nosso próprio conhecimento. Pode-se ler de forma superfi cial, mas também 

pode-se interrogar o texto, deixar que ele proponha novas dúvidas, questione 

idéias prévias e nos leve a pensar de outro modo. 

Ensinar a ler é uma tarefa de todas as disciplinas? 
ISABEL - Sim. Não apenas para aprender, mas também para pensar. A leitura 

não é só um meio de adquirir informação: ela também nos torna mais críticos 

e capazes de considerar diferentes perspectivas. Isso necessita de uma interven-

ção específi ca. Se eu, leitora experiente, leio um texto fi losófi co, provavelmente 

terei difi culdades, pois não estou familiarizada com esse material. É preciso 

planejar estratégias específi cas para ensinar os alunos a lidar com as tarefas 

de leitura dentro de cada disciplina. 

Como é possível motivar os alunos para a leitura? 
ISABEL - Uma boa forma de um docente fomentar a leitura é mostrar o gosto 

por ela – quer dizer, comentar sobre os livros preferidos, recomendar títulos, 
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levar um exemplar para si mesmo quando as crianças forem à biblioteca. Os 

estudantes devem encontrar bons modelos de leitor na escola, especialmente 

aqueles que não possuem isso em casa. 

E como despertar o interesse para a leitura para aprender?
ISABEL  - O fundamental é que os alunos compreendam que, se estão envolvi-

dos em um projeto de construção de conhecimento ou de busca e elaboração 

de informações, é para cobrir uma necessidade de saber. Muitas vezes, o 

problema é que eles não sabem bem o que estão fazendo. Nesse caso, é 

natural que o grau de participação seja o mínimo necessário para cumprir a 

tarefa. Quando os objetivos de leitura são claros, é mais fácil estar disposto a 

consultar textos ou a procurar algo numa enciclopédia. 

Se pudesse modifi car algum ponto em seu livro, qual seria?
ISABEL  - Eu insistiria muito mais na conexão profunda que existe entre leitura 

e escrita quando o objetivo é aprender. Essa tarefa híbrida entre a leitura e a 

elaboração do que se lê por meio de resumos, sínteses e notas tem um impacto 

muito importante na aprendizagem. Algo que tenho visto nas investigações 

mais recentes do grupo de pesquisa de que faço parte é que muitos alunos, 

quando têm de fazer um resumo depois de ler, cumprem a tarefa sem voltar 

ao texto original para ver se o que se destacou é fi el ao que se leu. Creio que é 

preciso romper com a sequência “primeiro ler depois escrever”. Em vez disso, 

é melhor pensar que se faz uma leitura já com o propósito de escrever, num 

processo que envolve a revisão do escrito. 

Exemplo de trecho marcado no texto:

Conexão profunda que existe entre leitura e escrita!

2.2 Fases da leitura informativa
Para se chegar a uma leitura mais interativa, em que o conhecimento de certo 

assunto fi que por mais tempo em nossa mente, sendo assimilado aos poucos, 

temos que escolher um padrão de leitura, ou seja, uma fase que melhor ex-

presse o conteúdo do material lido.
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a) Leitura de reconhecimento ou pré-leitura: a fi nalidade é dar uma 

visão global do assunto, ao mesmo tempo que permite ao leitor verifi car 

a existência ou não de informações úteis para o seu objetivo específi co. 

b) Leitura seletiva: seu objetivo é a seleção das informações que interes-

sam a elaboração do trabalho em perspectiva.

c) Leitura crítica ou refl exiva: exige estudo, compreensão dos signifi ca-

dos. A refl exão realiza-se através da análise, comparação, diferenciação e 

julgamento das ideias contidas no texto.

d) Leitura interpretativa: mais complexa, compreende três etapas:

1. procura-se saber o que realmente o autor afi rma, quais os dados e 

informações que oferece;

2. correlacionam-se as afi rmativas do autor com os problemas para os 

quais se está procurando uma solução;

3. julga-se o material coletado em função do critério de verdade.

Para Medeiros (2004), na interação do leitor com o texto podem ocorrer 

variadas leituras, com signifi cados diferentes, pode ocorrer um simples re-

conhecimento de um sentido único até leituras que permitam uma variação 

de sentidos de maneira bastante ampla. Para ampliar o vocabulário, ele reco-

menda: a valorização do dicionário, o emprego de palavras novas e a análise 

de palavras. Se o contexto e a análise das palavras não explicam o signifi cado, 

corre-se ao dicionário, lembrando que é preciso ler a palavra até o fi nal dela e 

escolher uma acepção que se encaixa no contexto em que ela aparece.

Figura 2.11: O dicionário como consulta.
Fonte: Dr. Marcus Gossler. Sob licença Creative Commons <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pt_BR>. 
Acesso em: 19 nov. 2014.
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2.2.1 Procedimentos para um resumo
Um bom resumo parte da separação de ideias principais, de uma leitura inicial 

e de uma releitura, agrupando-as em um texto menor que vai servir para uma 

compreensão mais direta do que foi lido. O aluno deve organizar bem as ideias 

e lembrar: o que está escrito não é uma verdade fi nal. O aluno pode e deve ser 

crítico e questionar. E quando for usar o conteúdo deste resumo nos trabalhos, 

deve colocar os nomes dos autores que o escreveram (referências bibliográfi cas).

Para o pesquisador, o resumo é um instrumento de trabalho. Um resumo 

pode ter variadas formas: apresentar apenas um sumário das ideias do autor, 

narrar as mais signifi cativas, condensar o conteúdo de tal modo que dispense 

a leitura do texto original. 

Figura 2.12: Questionando.
Fonte: Markgraf-Ave/Pixabay.

Para Medeiros (2004), o resumo é uma apresentação sintética e seletiva das 

ideias de um texto, ressaltando a progressão e a articulação delas. Nele devem 

aparecer as principais ideias do autor. O resumo abrevia o tempo dos pesqui-

sadores; difunde informações de tal modo que pode infl uenciar e estimular a 

consulta do texto completo. Em sua elaboração, devem-se destacar, quanto 

ao conteúdo: 

• o assunto do texto;

• o objetivo do texto;

• a articulação das ideias;

• as conclusões do autor do texto objeto do resumo.

Intro_Pesq_LIVRO_Mau.indb   47Intro_Pesq_LIVRO_Mau.indb   47 08/01/15   16:1708/01/15   16:17



Introdução a Pesquisae-Tec Brasil 48

Formalmente, o redator do resumo deve atentar para alguns procedimentos:

• ser redigido em linguagem objetiva;

• evitar a repetição de frases inteiras do original;

• respeitar a ordem em que as ideias ou fatos são apresentados;

• deve ser compreensível por si mesmo.

Segundo Fioreze (2002), isso permitirá, posteriormente, que você redija a es-

sência do conteúdo dos artigos em uma ordem lógica de desenvolvimento do 

tema. O resumo deve ser preferencialmente feito com suas próprias palavras 

e não uma simples cópia de trechos dos artigos. 

Figura 2.13: Pensando e entendendo.
Fonte: Freeimages.

2.2.2 Aprendizagem no ensino superior
No ensino superior conhecemos um novo universo. São novos meios de so-

cialização, professores com seus currículos e perfi s diferenciados e inúmeras 

disciplinas que, na maioria das vezes, não compreendemos de imediato como 

vamos aplicá-las no futuro. E muitas realmente nem utilizamos! Já outras 

usamos em situações que nem esperávamos! É nesse novo universo que o 

aluno precisa rever seu conceito de estudo e de futuro profi ssional, pois não 
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adianta estar em uma universidade se não estiver disposto a aprender. O perfi l 

físico estrutural da sala assemelha-se com o tradicional, porém novos laços se 

formam na relação aluno-professor e colegas de sala. Pois é daqui que sairá um 

bom ou mau profi ssional. Isso depende muito do empenho pessoal de cada 

aluno. E do trajeto que fi zer durante anos de faculdade.

Segundo Booth (2005), o ingresso no curso superior implica uma mudan-

ça substantiva na formação como professores e alunos devem conduzir os 

processos de ensino e de aprendizagem. Mudança muito mais de grau do 

que de natureza, pois todo ensino e toda aprendizagem, em qualquer nível e 

modalidade, depende das mesmas condições. No entanto, embora sendo essas 

condições comuns a todo ato de ensino/ aprendizagem, a sua implementa-

ção no ensino superior precisa ser intencionalmente assumida e efetivamente 

praticada, sob pena de se comprometer o processo, fazendo-o perder sua 

consciência e efi cácia. 

Resumo 

Um ambiente adequado de estudo envolve fatores não somente da estrutura 

física do local, mas da intencionalidade de cada aluno enquanto pesquisador, 

pois a compreensão de um texto parte antes da concentração e do interesse 

no assunto.  Não é proveitoso estar diante de uma leitura e não ter gosto por 

ela, não ter curiosidade em descobrir a fi nalidade daquele tema e como ele 

vai servir para sua pesquisa. Portanto, a essência da leitura está na junção de 

fatores que envolvem a capacidade de uma compreensão não superfi cial dos 

assuntos, pois somente assim o pesquisador terá subsídio para uma discussão.
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Atividade Aprendizagem:

1. Com base na leitura do texto, descreva como é seu ambiente de estudo 

e de que forma você organiza seu tempo.

2. Como deve ser uma leitura efi ciente?

3. Quanto ao conteúdo de um texto, o que devemos observar ao fazermos 

um resumo? 

4. Fazendo uma leitura visual e analítica da charge abaixo, o que você 

compreende?

Fonte: Ilustrado por Mauricio Oliveira Jr.
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Aula 3 – Características
da pesquisa científi ca 

Objetivos

Entender a metodologia usada para uma pesquisa.

Conhecer os tipos de pesquisa e os métodos para alcançá-la.

Defi nir as etapas do projeto de pesquisa.

Analisar o entendimento do aluno acerca da origem de um projeto 

de pesquisa e dos resultados obtidos.

3.1 Rumo a uma metodologia científi ca
Esta parte do material tem por objetivo trazer etapas que devem ser seguidas 

na elaboração de um projeto de pesquisa. Agora vem uma parte mais prática 

e direta da disciplina técnicas de pesquisa. Tomamos cuidado em organizar de 

forma sequencial os passos para a produção do projeto, mostrando o caminho 

para um embasamento teórico, a formulação de hipóteses e a importância da 

negação ou confi rmação, fazendo testes para se chegar a um resultado nos 

modelos de uma pesquisa científi ca.

Ciência signifi ca conhecimento, porém nem todos os tipos de conhecimento 

pertencem à ciência, como por exemplo, o senso comum, o chamado conhe-

cimento vulgar ou conhecimento popular.

Segundo Fioreze (2002), a ciência é o estudo desenvolvido com critérios me-

todológicos, das relações entre causa e efeitos de um fenômeno, com que 

permite se chegar a um conjunto de conclusões exatas, verdadeiras, lógicas, 

demonstráveis por meio de testes experimentais.
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Figura 3.1: Descobrindo a ciência.
Fonte: Ilustrado por Mauricio Oliveira Jr.

A ciência busca a explicação para fenômenos diversos, por meio de uma 

investigação crítica que forneça respostas confi áveis. Deve ser baseada na ob-

servação sistemática dos fatos por intermédio da análise e da experimentação. 

Os resultados passam, então, a ser avaliados universalmente. Na ciência, a 

hipótese, que é uma suposição preliminar, é criada inicialmente para explicar 

um fenômeno. A partir daí, deve ser testada em condições controladas. Os 

resultados desses testes devem ser provados e repetidos antes de se formar 

uma teoria. Uma vez considerada uma teoria sólida, ela deve ser testada 

repetidas vezes por outros pesquisadores, obtendo-se sempre os mesmos 

resultados. Então a ciência:

Trata-se do estudo, com critérios metodológicos, das relações existen-

tes entre causa e efeito de um fenômeno qualquer no qual o estudioso 

se propõe a demonstrar a verdade dos fatos e suas aplicações práticas. 

É uma forma de conhecimento sistemático, dos fenômenos da natu-

reza, dos fenômenos sociais, dos fenômenos biológicos, matemáticos, 

físicos e químicos, para se chegar a um conjunto de conclusões ver-

dadeiras, lógicas, exatas, demonstráveis por meio da pesquisa e dos 

testes (OLIVEIRA, 2002, p. 47).

A ciência busca explicação para diversos fenômenos. Então, todas as respostas 

encontradas em um experimento devem ser confi áveis? Qual o seu ponto de 

vista sobre essa questão? 
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Metodologia científi ca
é um conjunto de abordagens, 
técnicas e processos utilizados 
pela ciência para formular e 
resolver problemas de aquisição 
objetiva do conhecimento de 
uma maneira sistemática.
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O conceito de metodologia signifi ca um caminho, um percurso baseado na 

ciência para se chegar a uma solução, ou seja, vai do conhecimento à ação e 

vice-versa. Assim poderíamos ilustrar melhor essa ideia, dizendo que a meto-

dologia cria a ciência que cria a metodologia.

O método (metodologia) é o conjunto de processos pelos quais se torna pos-

sível desenvolverem procedimentos que permitam alcançar um determinado 

objetivo. Mesmo que a solução de um problema seja casual, o método cien-

tífi co é utilizado para descrevê-lo de modo ordenado, para expor sua solução 

de modo que possa ser compreendido e repetido por outros pesquisadores.

O método se faz acompanhar pela técnica, que é o suporte físico, os instru-

mentos utilizados para se chegar a um determinado resultado. A técnica é 

a parte material utilizada no processo. Entende-se que a pesquisa científi ca 

deva ser um trabalho de caráter mais teórico, mais inovador, enquanto que a 

pesquisa tecnológica tem um caráter mais prático, mais aplicável.

A tecnologia, utilizando-se dos conhecimentos disponíveis, inclusive dos cientí-

fi cos, busca planejar processos de transformação e linhas de ação que tenham 

um caráter prático.

O método é o encaminhamento da busca, contestar à obtenção de um resultado 

ao acaso, o que leva ao fato de que antes de se desenvolver o método, é preciso 

estabelecer objetivos a ser alcançados. Dessa maneira, o método leva a:

• apresentar um tema de estudos;

• enunciar o problema a ser resolvido;

• rever o que já foi publicado a respeito do assunto;

• formular hipóteses do mesmo;

• observar e fazer experimentos;

• analisar os dados obtidos;

• tirar conclusões;

• relatar todo o processo.
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Figura 3.2: Ciência e tecnologia.
Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento/SP. Sob licença Creative Commons <http://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/2.0/deed.pt_BR>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Para Lakatos e Marconi (2003), o método é o conjunto das atividades siste-

máticas 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.

Quais as etapas na elaboração do método de pesquisa? 

3.2 O que é pesquisa?
Pesquisa signifi ca, de forma mais simples, procurar respostas para indagações 

propostas. É a realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida 

e redigida de acordo com as normas da metodologia consagradas pela ciência. 

A pesquisa é uma atividade voltada para solução de problemas através do em-

prego de processos científi cos. É um conjunto de procedimentos sistemáticos 

baseados no raciocínio lógico que tem por objetivo encontrar soluções para os 

problemas propostos mediante o emprego de métodos científi cos.
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Figura 3.3: Pesquisa.
Fonte: LouAnna/Pixabay.

A pesquisa tem algumas fi nalidades diferenciadas, ela pode ser pesquisa 
pura (básica), ou seja, a satisfação do desejo de adquirir conhecimentos sem 

que haja uma aplicação prática prevista. Há, ainda, a pesquisa aplicada, em 

que os conhecimentos adquiridos são utilizados para aplicação prática e são 

voltados para a solução de problemas concretos da vida moderna.

3.2.1 Objetivos da pesquisa
Estabelecer uma série de procedimentos para descobrir respostas para as 

indagações que existem no conhecimento humano. Há a necessidade de uti-

lizar diversos conhecimentos teóricos e práticos, assim como a capacidade de 

manipular técnicas, conhecer ou descobrir os métodos para que seja possível 

alcançar explicações para as questões formuladas.

Para que o pesquisador obtenha uma melhor compreensão dos diversos 

fatores e elementos que infl uenciam em determinado fenômeno, ele pode 

realizar uma pesquisa com abordagem qualitativa ou quantitativa. A pesquisa 

qualitativa tem o objetivo de explicar determinado fato sem medir unidades 

ou categorias homogêneas; a pesquisa quantitativa cuida de quantifi car opi-

niões, dados, informações com a utilização de recursos e técnicas estatísticas, 

desde as mais simples, como percentagem, média, valor mais frequente, 

mediana e desvio padrão, até as de uso mais complexo, como coefi ciente 

de correlação, regressão etc.
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3.2.2 Modalidades de pesquisa
O termo “pesquisa” pode ser empregado para uma série de áreas e fi nalidades, 

tais como pesquisa experimental, bibliográfi ca, documental, de laboratório, 

de campo, estatística, de avaliação, censo, entrevista, histórica, de mercado, 

opinião pública, por telefone, de avaliação de um produto. Dessa forma, para 

cada tipo de pesquisa será utilizada uma metodologia adequada,  as principais 

modalidades de pesquisa são:

• Exploratória – seu objetivo é a caracterização inicial do problema, sua 

classifi cação e sua defi nição. Constitui o primeiro estágio de toda pesqui-

sa científi ca.

• Teórica – tem como objetivo ampliar generalizações, defi nir leis mais am-

plas, estruturar sistemas e modelos teóricos, relacionar e enfeixar hipóteses.

• Aplicada – tem como objetivo investigar, comprovar ou rejeitar hipóte-

ses sugeridas pelos modelos teóricos.

• Pesquisa de campo – é a observação dos fatos tal como ocorrem. Não 

permite isolar e controlar as variáveis, mas perceber e estudar as relações 

estabelecidas.

• Experimental – objetiva criar condições para interferir no aparecimento 

ou na modifi cação dos fatos para poder explicar o que ocorre com fenô-

menos correlacionados.

• Bibliográfi ca – recupera o conhecimento científi co acumulado sobre 

um problema.

Explique um dos tipos de modalidade de pesquisa. Comente sobre as fi nalida-

des em que pode ser empregado o termo pesquisa.
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3.2.3 Tipo de pesquisa: quanto aos objetivos
Vamos, agora, entender quais os tipos de pesquisa mais usados e os campos de 

atuação. São tipos que representam signifi cados de acordo com o objeto a ser 

pesquisado e que possuem métodos próprios e coletas de dados diferenciados.

• Pesquisa exploratória: proporcionar maior familiaridade com o proble-

ma, levantamento bibliográfi co ou entrevistas e pesquisa bibliográfi ca ou 

estudo de caso.

• Pesquisa descritiva: fatos são observados, registrados, analisados, classi-

fi cados e interpretados sem interferência do pesquisador. Uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados (questionário e observação sistemática).

• Pesquisa explicativa: identifi car fatores determinantes para a ocorrên-

cia dos fenômenos; ciências naturais – método experimental; ciências 

sociais – método observacional.

3.2.4 Métodos científi cos
Os métodos científi cos não são menos importantes. Vamos falar daqueles 

usados para a investigação de um problema de pesquisa em que o pesquisador, 

no momento de estudar um dado fenômeno, parte de uma relação entre: uma 

verdade particular e uma verdade geral.

• Método indutivo: processo mental que, partindo de dados particulares, 

sufi cientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal não 

contida nas partes examinadas. Esse método realiza-se em três etapas: 

1. Observação dos fenômenos 

2. Hipótese 

3. Experimentação e constatação de que a hipótese levantada, para ex-

plicar o fato observado, é confi rmada pela experimentação e transfor-

mada em teoria ou lei.

DADOS PARTICULARES
CONSTATADOS

INFERÊNCIA

VERDADE GERAL
OU UNIVERSAL
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Exemplos

Observo que Helena, Vitor e Nice são mortais. Então verifi co a relação entre 

ser homem e ser mortal, logo generalizo: “todos os homens são mortais”.

Observo que todos os cães que foram observados tinham um coração, logo 

todos os cães têm um coração.

• Método dedutivo: descobre uma verdade a partir de outras verdades 

que já conhecemos. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclu-

são deve ser verdadeira. Toda a informação ou conteúdo factual da 

conclusão já estava, pelo menos implicitamente, nas premissas. Requer 

argumentos condicionais válidos, afi rmação do antecedente e negação 

do consequente.

 Exemplos

 Se a água ferver, então a temperatura alcança 100 °C.

– A temperatura não alcançou 100 °C.

– Então a água não ferverá.

Se Alex tirar nota inferior a 5, será reprovado.

– Alex tirou nota inferior a 5.

– Alex será reprovado.

Entendemos que a ciência é constituída de um conhecimento racional, metódico 

e sistemático, capaz de ser submetido à verifi cação, buscado através de métodos 

e técnicas diversas, ou seja, por passos nos quais se descobrem novas relações 

entre fenômenos que interessam a um determinado ramo científi co ou aspectos 

ainda não revelados de um determinado fenômeno (GALLIANO, 1986, p. 28).

Assim, para se obter resultados esperados, seguindo um objetivo previamente 

defi nido, é necessários seguir etapas, uma ordem sistemática.
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Para Oliveira (2002, p. 63), os métodos indutivo e dedutivo se complementam, 

não são métodos isolados de raciocínio de pesquisa. A conclusão estabelecida 

pela indução pode servir de principio – premissa maior para a dedução, mas a 

conclusão da dedução pode também servir de principio da indução seguinte 

– premissa menor e assim sucessivamente.

3.2.5 A construção de um projeto de pesquisa
Para escolha de um projeto de pesquisa é de suma importância um tema 

apropriado que envolva uma discussão interessante para a sociedade. Uma 

pesquisa é a realização de uma investigação previamente planejada e desen-

volvida utilizando as metodologias apropriadas para o tema, tendo como base 

o tipo de tarefa e os resultados pretendidos na resolução de um problema. O 

tema é a designação do problema e da área de conhecimento.

Para um estudante que almeja trabalhar com pesquisa, mas que ainda não tem 

um tema formulado e encontra-se meio perdido com relação à escolha deste, 

é  interessante que procure um professor orientador,  o qual normalmente já 

tem algumas ideias de pesquisa e sabe temáticas que seriam mais adequadas 

ao perfi l do estudante e mais viáveis para expandir os muros da universidade 

e contribuir para resolver problemas da sociedade. 

A relação com o orientador deve ser amigável, respeitosa e deve ser envolvida 

por pensamentos compatíveis no momento de discutir o melhor caminho para 

a pesquisa cientifi ca.  Manter um fl uxo contínuo de encontros com o orien-

tador e boas discussões a respeito de indicação de leituras e sugestões para 

melhorar a pesquisa é essencial para o desenvolver do projeto.

Figura 3.4: A pesquisa e o resultado.
Fonte: Surrey County Council. Sob licença Creative Commons <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.
pt_BR>; Dennis Bratland. Sob licença Creative Commons <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pt_BR>; 
Acesso em: 20 nov. 2014.
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É importante lembrar que o estudante, seja de mestrado ou doutorado, deve 

gostar do tema escolhido, deve ter afi nidade e condições físicas e mentais 

para realizar as etapas de pesquisa, pois é um trabalho cansativo e demorado, 

que requer paciência, dias de dedicação e minuciosa busca por resultados 

que possam caminhar com as hipóteses sugeridas e, assim, proporcionar 

embasamento para discussão dos resultados. Finalmente, na seleção do 

tema é essencial que sejam analisadas as condições para que o mesmo seja 

trabalhado. Quando a pesquisa envolve parte experimental há que se ter 

certeza de disponibilidade de matéria-prima e também condições materiais 

para a realização da mesma.

3.2.5.1 Pesquisa bibliográfi ca
Após a escolha do tema, o pesquisador deve partir para uma coletânea de 

bibliografi as que possam nortear a pesquisa. O primeiro passo é procurar tra-

balhos já desenvolvidos e publicados com a mesma temática ou outras seme-

lhantes. Desse modo, justifi car a temática e buscar o embasamento teórico da 

mesma. O segundo passo é: escolher fontes de pesquisa seguras, sites ofi ciais; 

sites das bibliotecas das universidades; revistas eletrônicas especializadas e de 

importância na área trabalhada; anais de congressos e a escolha de bons livros 

para deles colher o embasamento teórico através de citações relevantes para 

pesquisa. Lembrando que o pesquisador tem agora a árdua tarefa de ler e ler 

cada vez mais.  Deve procurar um lugar agradável e tranquilo para estudar, 

talvez uma biblioteca ou outro lugar que seja um ambiente calmo e sossegado.  

E por último, após a leitura e a boa assimilação do conteúdo, o pesquisador 

deve fazer resumos e fi chamentos, contendo trechos relevantes.

No momento da busca por bibliografi as na área de pesquisa, é importante 

considerar uma cronologia quanto às informações, partindo de trabalhos mais 

antigos, no caso, de dissertações ou teses já publicadas e buscando referências 

mais atuais que possam subsidiar a organização das ideias do pesquisador. 

Nesse sentido, mesmo não sendo obrigatório um recorte temporal com datas fi -

xadas para a pesquisa é essencial uma organização da evolução do pensamento.

Por exemplo: estamos pesquisando a degradação da mata ciliar (vegetação 

das margens) de um rio, mesmo que o foco da pesquisa não seja uma análise 

temporal de quando começou a degradação até os dias atuais, é interessante 

deixarmos claros os fatores que causarão a interferência no equilíbrio desse 

sistema ambiental; quais as consequências decorrentes e quais as soluções que 

podem ser trabalhadas para amenizar esses impactos. Desse modo, aos poucos, 

a própria organização da pesquisa mostra-se uma leitura sequencial dos fatos.
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A leitura de novas bibliografi as facilita a comparação de informações para 

comprovar a existência ou não de uma hipótese que é ou foi objeto de estudo 

de outros pesquisadores, de maneira que a partir dali o pesquisador passa a ter 

uma série de informações com a fi nalidade de elaborar seu projeto de pesquisa.

3.2.5.2 Formulação de hipóteses
Após a fase de leitura de trabalhos diversos sobre o tema selecionado, o passo 

seguinte é uma refl exão sobre o mesmo e o levantamento de hipótese(s) de 

resultados possíveis de serem obtidos através de um trabalho de pesquisa.

A hipótese é uma resposta antecipada do pesquisador que a deduziu na revisão 

bibliográfi ca. Entende-se como uma declaração que antecipa a relação entre 

duas ou mais variáveis. A sua formulação deriva-se do problema de pesquisa.  A 

hipótese é um enunciado de soluções estabelecidas provisoriamente, que deve 

ser investigada e provada. É ela que fi xa as diretrizes para a ordem e fi nalidade de 

todo o processo de experimentação. A partir da hipótese é que são estabelecidas 

as metas e os passos a serem desenvolvidos na experimentação do trabalho de 

pesquisa, de forma a evitar dispersão e focalizar a metodologia de pesquisa. 

3.2.5.3 Testes iniciais
No caso de temáticas pouco estudadas, em que a fonte de bibliografi as é 

escassa, ou quase inexistente, é de suma importância alguns procedimentos 

como: fazer testes preliminares para se observar o comportamento daquela 

matéria-prima e as variáveis geradas, separando dados e amostras. Assim, 

os testes elaborados farão parte da discussão dos resultados e fornecerão 

elementos para elaboração do projeto fi nal de pesquisa.

Resumo

A elaboração de um projeto de pesquisa perpassa por etapas de cunho teóri-

co e prático, sendo importante observar problemas de pesquisa que estejam 

diante das necessidades da sociedade. Pois cabe ao pesquisador desenvolver 

assuntos que possam melhorar a qualidade de vida da comunidade e que 

envolvam problemáticas recorrentes. O pesquisador deve investigar as hipóte-

ses tomando por base um método escolhido. Para que ocorra a evolução da 

ciência, a pesquisa deve ser confi ável, baseada em padrões técnicos e fontes de 

pesquisa seguras. Dessa forma, a metodologia científi ca traz normas e passos 

para estruturar um projeto de pesquisa de acordo com as temáticas escolhidas.
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Atividade de aprendizagem

Agora vamos responder algumas atividades relacionadas com o texto!

1. Cite e comente algumas etapas da metodologia científi ca que fazem par-

te da produção de um projeto de pesquisa.

2. Explique o que você entendeu na relação entre os objetivos de pesquisa e 

a formulação de um método mais adequado para a sua realização.

3. O que é uma pesquisa? Elabore um tema de pesquisa e descreva de que 

forma o assunto pode trazer benefícios para uma sociedade. 
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Aula 4 – Experimentos e análise
dos resultados

Objetivos

Compreender como conduzir um experimento. 

Analisar os resultados da pesquisa. 

Identifi car a importância das fi guras na ilustração de um texto.

4.1 Experimentos e análise dos resultados
De acordo com Fioreze (2003), torna-se importante estabelecer a metodo-

logia e montado o experimento com todos os recursos matérias necessário 

à disposição, a etapa seguinte é a experimentação propriamente dita. Na 

direção dessa fase, o pesquisador deve ser cuidadoso para a boa condução 

do trabalho, tendo sempre em mente o que pretende fazer com os resultados 

obtidos, dependendo da fi nalidade do experimento, avaliar a necessidade e 

precisão das variáveis obtidas.

Devemos obter conhecimentos sobre:

ÉTICA, dentre os aspectos relevantes a considerar, quando ao trabalho científi co 

envolver a participação de seres humanos, precisamos levar em consideração o 

conhecimento dos riscos potenciais pela participação; garantia de participação 

anônima e voluntária; proteção da privacidade do indivíduo e a confi dencialida-

de das informações; consentimento das informações e alguns trabalhos devem 

ser aprovados pela comissão de ética da instituição de pesquisa.
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Figura 4.1: Ética na pesquisa.
Fonte: Freeimages.com.

4.1.1 Conduções do experimento
Torna-se importante compreender que um experimento é composto de várias 

fases, dentre elas podemos destacar:

• Tipo de delineamento: assinala a estratégia empregada para controlar 

as variáveis em uma investigação. Assim, reuni os procedimentos, prede-

terminados pelo pesquisador, para incluir-se no projeto de pesquisa. 

• Cenário da pesquisa: trata-se do contexto espaço-tempo em que a pes-

quisa se desenrolou e deve fazer parte da seção de método do artigo. A 

descrição de locais e datas das coletas de dados ajuda o leitor a se posi-

cionar e permite a generalização dos resultados. 

• Seleção dos participantes para o estudo: é necessário para experi-

mentos que envolvem a coleta de dados por meio de um questionário 

investigativo. Dessa forma, torna-se mais fácil obter melhores dados em 

grupo restrito, no qual se possa controlar o procedimento de coleta e 

conseguir maior colaboração das pessoas, do que estender a coleta de 

dados a toda população.

• Tipos de amostras: o conhecido do universo a ser amostrado (ou seja, 

o objeto do estudo), escolhe-se a melhor maneira para selecionar os par-

ticipantes da amostragem.  Logo, o procedimento de amostragem fará 

parte do relato da investigação. Há duas formas de escolher amostras 

para estudo, esse processo dependerá das unidades a serem ou não sele-

cionadas de maneira probabilística (aleatória ou ao acaso).
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Muitos são os problemas ao se trabalhar tanto com toda a população como 

com parte dela. Esses problemas, se não levados em conta adequadamente, 

resultam em erros nas frequências obtidas, seja por subestimar os valores ou 

ainda por superestimá-los.

• Coleta de dados para a pesquisa: a coleta de dados é a fase da pes-

quisa em que se investiga a realidade e se obtêm dados pela aplicação 

de técnicas. Em pesquisas de campo, é comum o uso de questionário e 

entrevistas. A escolha do instrumento de pesquisa, porém, estar sujei-

to ao tipo de informação que se deseja obter ou do objeto de estudo 

(BARROS; LEHFELD, 2010, p. 105).

• Qualidade dos dados e resultados da pesquisa: torna-se importan-

te perceber que podem existir muitos problemas na obtenção das in-

formações durante um experimento. Erros, se presentes, irão alterar as 

estimativas de frequências, seja para mais ou para menos, afastando-se 

muitas vezes do objetivo do estudo. Por isso, ter entendimento sobre o 

assunto é essencial, pois durante a pesquisa pode ocorrer empolgação, 

fator que irá interferir no resultado fi nal. Sendo assim, a busca por ob-

jetividade é essencial.

• Etiologia dos erros na coleta de dados: os erros na coleta de dados 

podem ser reunidos em três categorias relacionadas, respectivamente, às 

pessoas envolvidas no processo (seja o observador, seja o observado) os 

instrumentos usados na aferição e as circunstâncias em que a coleta é fei-

ta. Em cada caso, existe a possibilidade de erro. No relato da investigação, 

o autor descreve como buscou prevenir ou neutralizar as principais causas 

de erro, o que permite o leitor avaliar se tal objetivo foi alcançado. Assim, 

é importante perceber que embora não possa detalhar tudo, o texto não 

deve deixar dúvidas quanto aos procedimentos básicos adotados.

Intro_Pesq_LIVRO_Mau.indb   65Intro_Pesq_LIVRO_Mau.indb   65 08/01/15   16:1708/01/15   16:17



Introdução a Pesquisae-Tec Brasil 66

Figura 4.2: Entrevista.
Fonte: Ibrahim Adabara/Pixabay.

Segundo Dencker (2000), as entrevistas podem ser estruturadas, cons-

tituídas de perguntas defi nidas, ou semiestruturadas, permitindo uma 

maior liberdade ao pesquisador. Dessa forma, optando por uma ou 

outra, alguns procedimentos se apresentam como indispensáveis. Ob-

serve alguns: (DUARTE, 2014, [documento online, não paginado]).

Para que todas as informações, no momento da entrevista, sejam devidamente 

colhidas, faz-se necessário um plano estratégico, que envolverá aspectos como:

• a pessoa que será entrevistada deve possuir o conhecimento necessário, de 

modo a satisfazer as “exigências” (vistas no bom sentido) do pesquisador;

• as perguntas precisam ser previamente elaboradas, levando em conside-

ração a ordem em que elas devem ocorrer durante a entrevista;

• uma espécie de “pré-teste” funciona como um procedimento bastante 

efi caz. Para tanto, sugere-se que a entrevista seja feita primeiramente 

com outra pessoa, no intento de detectar o posicionamento crítico do 

entrevistado acerca dos pontos abordados, haja vista que sugestões de 

melhoria são sempre bem-vindas; 

• a data da entrevista deverá ser marcada com antecedência e a situação 

na qual ela se realizará deve ser discreta;
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• não é bom deixar que o entrevistado fi que esperando pela “próxima 

pergunta”, por isso é recomendável que as anotações sejam registradas 

à medida que ele responde;

• caso opte pelo uso do gravador, lembre-se de pedir uma prévia autoriza-

ção, haja vista que tal procedimento pode causar certa inibição;

• a boa relação entre entrevistado e entrevistador é fator indispensável. 

Para tanto, procure não demonstrar insegurança ou admiração diante 

do entrevistado;

• outro aspecto, também de total relevância, é a objetividade por parte do 

entrevistador. Assim sendo, procure ser o mais objetivo possível, tendo 

em vista não tornar o procedimento cansativo, ou muito longo;

• para não deixar que o entrevistado se sinta falando sozinho, procure 

encorajá-lo durante as respostas;

• mesmo que o gravador tenha sido utilizado, é sempre bom fazer o relatório 

com antecedência, de modo a não deixar que nada “passe em branco”.

 Duarte, 2014, [documento on-line, não paginado].

• Métodos estatísticos: a estatística ocupa importância cada vez maior 

na vida moderna. Os dados colhidos pela pesquisa encontram-se na for-

ma “bruta”, necessitando da utilização da estatística para seu arranjo, 

análise e compreensão. 

Figura 4.3: Estatística.
Fonte: Freeimages.com. 
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“O objetivo da ciência é substituir as aparências por fatos e as impressões por 

demonstrações”. 

François Magendie, 1783-1855, fi siologista Francês.

4.1.2  Análise dos resultados
Para que serve os resultados?

São os dados originais obtidos e sintetizados pelo autor, com o intuito de 

fornecer resposta à questão que motivou a investigação. Os principais achados 

são apresentados e acompanhados do respectivo tratamento estatístico, se 

dele houver necessidade. 

O que deve apresentar as informações do experimento?

Os dados coletados em uma investigação referem-se, principalmente, a três 

conjuntos de informação:

• as características da amostra de participantes no estudo;

• a variável ou variáveis principais da pesquisa; por exemplo, uso de con-

servantes e suas complicações na indústria de panifi cação;

• as demais variáveis, sejam as que representam desfechos secundários ou 

as que têm de ser consideradas na análise dos dados. 

De acordo com Lakatos (2001), a apresentação das informações do expe-

rimento corresponde à parte mais importante do relatório. É aqui que são 

transcritos os resultados, agora sob forma de evidências para a confi rmação 

ou a refutação das hipóteses. Quando os dados são irrelevantes, inconclusivos 

e insufi cientes, não se deve nem confi rmar nem refutar a hipótese, e tal fato 

deve ser apontado, nesse ponto, não apenas sob o ângulo da análise estatís-

tica, mas também correlacionado com a hipótese enunciada.

A regra principal na apresentação dos resultados em artigos científi cos é mes-

clar com sabedoria texto, tabelas e fi guras. Como essa regra tem pouca utili-

dade para escritores iniciantes, três princípios listados a seguir são essenciais:
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• apresentar os resultados em sequência lógica nos textos e nas ilustrações;

• enfatizar ou resumir apenas observações importantes e não repetir, no 

texto, todas as informações das tabelas ou ilustrações;

• indicar, sempre que apropriado, a signifi cância estatística dos resultados.

4.1.3 Preparação de tabelas
Para que serve as tabelas?

As tabelas têm a propriedade de resumir importantes informações que, de outra 

forma, seriam difíceis de redigir ou tornariam a leitura cansativa. Ainda, concor-

rem para simplifi car o texto que, de outra maneira, conteria excesso de números 

e de explicações. No caso das tabelas, elas são utilizadas para apresentar:

• dados para os quais os valores precisos são a informação de maior im-

portância, as fi guras são mais bem utilizadas para realçar tendência ou 

relação entre eventos; se os valores serão utilizados por outros pesqui-

sadores, por exemplo, como parte de meta-análise, o uso de tabela é 

preferível, pois fornece números exatos;

•  grande quantidade de valores numéricos ou informações muito comple-

xas para serem descritas no texto ou mostradas em fi guras.

Estrutura da tabela

A tabela é composta por três partes:

• parte superior, reservada ao título, um bom título para qualquer tabela 

será aquele que fornece ao leitor um rápido e claro entendimento do seu 

conteúdo. Dessa forma, esse deve ser autoexplicativo;

• centro ou corpo, para abrigar dados e termos necessários a sua com-

preensão; trata-se do local destinado aos dados numéricos e aos termos 

necessários a sua compreensão. Na parte superior, encontra-se o cabe-

çalho, no qual se localizam os termos que informam o conteúdo das 

colunas e as unidades de medidas empregadas. A primeira coluna (colu-

na indicativa) mostra o que está contido nas linhas. Nas demais, abaixo 
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do cabeçalho, encontram-se os dados numéricos, palavras, siglas e sinais 

que deverão ser usados, como dois pontos, três pontos; 

• rodapé, que contém informações adicionais. Após a linha horizontal de 

fechamento do centro da tabela, encontra-se o local para incluir expli-

cação adicional. Assim, as notas de rodapé são utilizadas para tornar a 

tabela autoexplicativa.

“Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir”.

Seneca, fi lósofo Romano, nascido em Córdoba, Espanha 4-65 d.C

Figura 4.4: Exemplo de uma tabela.
Fonte: Opcassio. 

4.2  Estrutura de uma fi gura
Uma fi gura é composta por duas partes. Em posição proeminente encontra-

-se o corpo, nesse consta o que deve ser mostrado, o fl uxograma, o mapa, 

o gráfi co de tendência ou qualquer outra coisa que se queira exibir. Na parte 

inferior está situado o título, acompanhado das informações complementares 

que tornam a fi gura autoexplicativa.
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4.2.1 Tipos de fi gura
Há muitas maneiras de expor os resultados das investigações sob a forma de 

fi guras. Por esse motivo, abordaremos, sucintamente, fl uxogramas e mapas 

para dedicarmos a maior parte do capítulo aos gráfi cos, devido à relevância 

que assumem na comunicação científi ca. 

4.2.1.1 Fluxograma
Um fl uxograma é utilizado com o propósito de detalhar procedimentos ou 

roteiros que, de outras formas, seriam difíceis de redigir. Esse é o caso do re-

gistro gráfi co do fl uxo de participantes em uma pesquisa. Em muitas situações, 

uma fi gura desse tipo também é utilizada, como no processo de análise de 

decisão clínica, para especifi car diagnósticos e conduta terapêutica. Há, ainda, 

fl uxogramas bastante elaborados, pois incluem símbolos e desenhos estilizados 

para representar informações de natureza diversifi cada. 

Figura 4.5: Fluxograma. 
Fonte: Thiago Albernaz. Sob licença Creative Commons <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pt_BR>. 
Acesso em: 20 nov. 2014.

4.2.1.2 Mapas
Mapas são empregados para informar a distribuição espacial das doenças, 

óbitos, fatores de risco, unidades de saúde e outros eventos de interesse, seja 

com propósitos descritivos ou analíticos. Destarte, o campo da cartografi a 

computadorizada está em franco desenvolvimento. Os programas gráfi cos 

para computador, os chamados sistemas de informações geográfi cos (SIG) ou 

análise espacial em saúde, são cada vez mais acessíveis e tendem a fazer com 

que o uso de mapas, na literatura científi ca, seja estimulado. 
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Figura 4.6: Mapa.
Fonte: Adauto Harley/SEDIS.

4.2.1.3 Gráfi cos
A representação gráfi ca é empregada principalmente para mostrar a evolução 

ou relação entre dados. O seu extenso uso de comunicação científi ca advém 

da utilidade em transmitir, diretamente, a mensagem à mente do leitor. De 

acordo com PEREIRA (2012).

Figura 4.7: Gráfi co.
Fonte: Picaballo.
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Resumo

A presente aula expôs a seção de resultados, assim abordou-se o que apresen-

tar em sequência e como fazê-lo. Nesta seção, abordamos as instruções para 

preparação de tabelas e gráfi cos. Observamos que as fi guras constituem meio 

efi ciente de resumir informações e valorizar relatos de investigação. Por isso, 

saber compô-las e utilizá-las é um misto de aprendizado e arte.

Atividade de aprendizagem

1. Quais as métodos de conduzir um experimento?

2. No seu ponto de vista, qual a importância da ética para um trabalho 

científi co?

3. Para que serve os resultados de um experimento?

4. Procure na biblioteca artigos científi cos e selecione exemplos de tabelas 

e gráfi cos.

5. Procure trabalhos em que o pesquisador utilizou questionário investi-

gativo.
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Aula 5 – Redação técnica 

Objetivos 

Conhecer a importância da reação técnica.

Identifi car as principais falhas em um texto.

Defi nir as etapas da estrutura do trabalho.

Elaborar diversos tipos de material para benefi ciar sua pesquisa.

5.1 Redação
A redação do trabalho científi co consiste na expressão, por escrito, dos re-

sultados da investigação. Trata-se de uma exposição bem fundamentada do 

material obtido da pesquisa, estruturado, analisado, interpretado e elaborado 

de forma objetiva, clara e precisa. Independentemente do tipo de divulgação 

(escrita ou oral), o pesquisador precisa escrever de forma ordenada e clara os 

resultados obtidos em sua pesquisa. A efi ciência de um trabalho de pesquisa 

depende tanto da qualidade do trabalho executado, quanto da habilidade de 

fazer com que as pessoas o entendam (FIOREZE, 2002).

Escrever é um momento de refl exão, que favorece a compreensão e o aperfei-

çoamento pessoal. No entanto, é tarefa para ser aprendida e exercida.

Veja, a seguir, algumas sugestões para desenvolver uma redação de acordo 

com Pereira (2012).

• Um caminho para melhorar a redação é o hábito da leitura. Um escritor 

se faz com treino e determinação.

• O artigo publicado refl ete as características do autor e da instituição que 

ele representa. Fazer o melhor para si mesmo e sua instituição é subme-

ter para publicação somente os bons artigos científi cos.
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Para que um relato seja efi ciente, é de fundamental importância que tudo seja 

anotado nos mínimos detalhes durante seu desenvolvimento. Os pesquisadores 

iniciantes, em muitas situações, desprezam detalhes por achar que não tem im-

portância, porém estes podem ser essenciais na análise dos resultados obtidos.

Devemos evitar erros comuns de redação de acordo com a literatura 

consultada.

• Os erros de concordância são frequentes quando o sujeito da frase é 

extenso. Ex.: Severo e colaboradores (1970) afi rmou [...]. O ideal seria 

“afi rmaram”.

• Pontuação é um erro muito encontrado quando o sujeito da frase é 

extenso. Os erros mais comuns são colocação de vírgulas fora de local ou 

falta delas no local apropriado. Ex.: Uma outra pesquisa sobre perda au-

ditiva induzida pelo ruído, encontrou [...]. Neste caso não deveria haver 

vírgula após ruído, pois não se separa sujeito do verbo.

• Tempo verbal inadequado é muito encontrado em artigos recusados 

para publicação. O relato do que se fez, sobre método e resultados, é 

inadequadamente redigido no presente. Deve ser no passado.

• Letra maiúscula no meio da frase, sem razão aparente, é outro erro 

muito visto.  Palavras comuns não devem ser iniciadas com letras mai-

úsculas, no meio da frase. Ex.: "A queixa de Lombalgias e o diagnóstico 

de Câncer de Pele [...]". As palavras “lombalgias”, “câncer” e “pele” 

deveriam estar com letras minúsculas.

• Grafi a é um tópico que não admite erros, eles são inaceitáveis. Isto sig-

nifi ca falta de revisão e cuidado do autor com o que escreve. O uso de 

processadores de texto auxilia o autor a corrigi-los.

• Repetição das mesmas palavras no texto, próximas umas das outras, 

indicam limitação de vocabulário ou descuido na revisão, o que deve ser 

evitado. Começar os parágrafos com a mesma estrutura de frase ou as 

mesmas palavras também não é boa técnica. 
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Figura 5.1: Redação. 
Fonte: Freeimages.com.

Na redação, devem-se observar três aspectos básicos: conteúdo, forma e cor-

reção. Estes elementos devem ser dispostos de forma harmoniosa.  O texto 

deve ser impessoal, redigido na terceira pessoa, de preferência na voz passiva, 

tal como: “no presente trabalho”, e não “ no meu trabalho”; “ foi concluído 

que”, e não “ minhas conclusões” ou “concluímos que” (Figura 5.1).

5.2 Linguagem técnica
A linguagem utilizada deve ser objetiva e precisa. Evite ao máximo expressões 

como “possivelmente”, ou “é provável que”. Caso elas sejam inevitáveis, o que 

geralmente ocorre quando seus resultados não foram os esperados, ou então 

quando não estão de acordo com os de outros autores, é importante deixar 

claro a necessidade de trabalhos complementares (MARCONI; LAKATOS, 2008).

No que se refere à redação de texto técnico, torna-se relevante que o aluno 

leve em consideração as seguintes recomendações:

• evitar períodos longos, alterando a extensão das frases;

• prevenir períodos excessivamente reduzidos que prejudiquem a apresen-

tação da ideia;

• não utilizar parágrafos com apenas uma frase;

• importante realizar uma revisão do trabalho.
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Figura 5.2: Linguagem técnica.
Fonte: Freeimages.com.

O trabalho técnico pode apresentar resultados diferentes de outros autores, 

e você encontra-se confi ante no encontrado em sua pesquisa, mostre com 

elegância a diferença, sem menosprezar o trabalho alheio. 

A clareza da redação, principalmente no desenvolvimento do tema, é de funda-

mental importância para o seu entendimento. O principal objetivo de um texto 

técnico é mostrar honestamente o que se fez. Desse modo, os leitores fi cam 

satisfeitos quando se encontram com texto elegante, que retrata fi elmente a 

investigação cientifi ca.

Figura 5.3: Texto.
Fonte: Freeimages.com. 
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Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem 

o ofi cio. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na 

beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam 

a torcer. Colocam anil e sabão e torcem uma, duas vezes. Depois enxáguam, 

dão mais uma molhada, agora jogando água com a mão. Batem o pano na 

laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra, torcem até não 

pingar do pano uma só gota. Somente depois ter feito tudo isso, é que elas 

dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se 
mete a escrever devia fazer a mesma coisa.

Graciliano Ramos 1892-1952, escritor brasileiro.

De acordo com Pereira (2012), uma ótima sugestão para os iniciantes é utilizar 

um esboço do texto, que consiste em duas etapas. 

• Tempestade de ideias: consiste em registrar todas as ideias, por escrito, 

na medida em que surgem. É importante realizar as anotações sempre 

que nos lembrarmos de algo importante do trabalho científi co. Esta téc-

nica é denominada brainstorming (tempestade cerebral).

• Organização dos tópicos: nesta etapa refaz-se o texto e organizam-

-se os tópicos anotados, agrupam-se os itens que apresentem relação 

entre si e elimina-se o que prece fora de propósito ou não essencial. 

Escolhem-se critérios para ordenar as anotações, assim como: cronologia 

dos acontecimentos; problema e solução; causa e efeito; comparação e 

contraste; enumeração e explicação. 

Subdividir o assunto constitui estratégia efi ciente de redação. Se um esboço 

tiver sido preparado, cada parte dele poderá ser desenvolvida separadamente. 

Esse procedimento facilita a composição do trabalho e a mudança de assunto 

de um local para outro na busca de melhor sequência de apresentação, e a 

inserção de novas frases e tópicos no texto.

Baseado no que foi exposto no texto acima, faça uma redação sobre a impor-

tância do Técnico em Agroindústria para a economia do nosso estado.
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5.3 Estrutura do trabalho
Os principais trabalhos científi cos e acadêmicos são: fi chamento, resumo, 

resenha, artigo científi co (paper), monografi a, dissertação e tese. 

Dependendo da fi nalidade, sua estrutura terá formato diferente. Para nosso 

objetivo, discutiremos somente resumo, artigo científi co (paper) e Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC), importante para este curso. Qualquer trabalho, 

entretanto, é constituído de três partes principais: introdução, desenvolvimento 

e conclusão(ões).

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT <www.abnt.org.br> tem 

diversos regulamentos sobre as estruturas de trabalhos científi cos, sendo 

as principais:

NBR6023 – agosto 2002 (referências): estabelece os elementos e a ordem de 

cada um na lista de referências, assim como convenções para sua transcrição.

NBR10520 – agosto 2002 (citações): regras para documentos que apresentam 

citações.

NBR14724 – agosto 2002 (trabalhos acadêmicos): especifi ca as normas gerais 

para elaboração de trabalhos acadêmicos (teses, dissertação e outros), visando 

sua apresentação à instituição.

5.3.1 Resumo
De acordo com as normas da ABNT NBR 6028 (2003), um resumo é uma sequ-

ência de frases resumidas e objetivas, escritas em um único parágrafo e com no 

máximo 500 palavras, indica apenas os pontos principais do documento, não 

apresentando dados qualitativos. Mas, na prática, o resumo é feito na língua 

portuguesa em artigos, papers, monografi as, dissertações e teses (Figura 5.4).

No resumo, devem ser contemplados: a natureza do problema estudado, 

material e métodos utilizados, os resultados mais signifi cativos e as principais 

conclusões. Redigir o resumo, de maneira preferencial, na terceira pessoa do 

singular com verbo na voz ativa na fonte doze (12).

5.3.2 Artigo científi co
Os artigos científi cos são trabalhos apresentados em periódicos e/ou em anais 

de reuniões acadêmicas e científi cas, como jornadas, encontros, seminários, 

congressos, simpósios etc. Normalmente anunciam resultados parciais ou par-

tes de pesquisas, já que se limitam a um determinado número de páginas. Em 
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geral, os artigos são partes de monografi as, dissertações, teses ou relatórios 

de pesquisas. Tornam-se uma forma de comunicação ofi cial de pesquisas e 

descoberta. É por meio dos artigos que os pesquisadores informam à comu-

nidade cientifi ca as suas pesquisas e conclusões. 

A NBR 6022 (2003) estabelece um sistema para apresentação dos elementos 

que constituem o artigo em publicação periódica cientifi ca impressa, as instru-

ções e os órgãos acadêmicos e científi cos, defi ne os conteúdos e a formatação 

dos artigos a serem publicados.

Independentemente das exigências de cada revista, em geral, nos artigos é 

estabelecido, logo na primeira página: titulo do artigo, autor(es) com a ti-

tulação, endereço eletrônico e instituição onde trabalha, resumo e abstract 
(normalmente com no máximo 200 palavras) em língua portuguesa e, às 

vezes, em língua estrangeira e seguido de palavras chaves (key-words), três 

a cinco palavras.  Alguns periódicos ainda exigem a data, com mês e ano da 

publicação. O desenvolvimento do artigo pode destacar: introdução (seguido 

de objetivos), metodologia, resultado e discussão, conclusões ou considerações 

fi nais e referências bibliográfi cas (Figura 5.5).

Pesquise em uma biblioteca um artigo científi co sobre o assunto diretamente 

relacionado com uma disciplina que esteja estudando.

"A simplicidade é o último degrau da sabedoria".

Vitor Hugo, 1802-1885, escritor francês.
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5.3.3 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
De acordo com Medeiros (2004), denomina-se dissertativo todo texto que 

apresenta um juízo valorativo sobre um fato, um acontecimento, ou uma 

opinião sobre objeto ou ação, ou uma visão subjetiva sobre o assunto.

Todo o texto é composto de introdução, desenvolvimento e conclusão. Para 

a NBR 14724 (2005), a estrutura da tese, dissertação, de um trabalho acadê-

mico ou trabalho de conclusão de curso compreende; elementos pré-textuais, 

elementos textuais e pós-textuais. Com a fi nalidade de orientar o leitor, vários 

autores idealizaram a disposição dos elementos e os sequenciaram para facilitar 

a compreensão do acadêmico (Quadro 5.1).

Quadro 5.1: Elementos de um trabalho acadêmico.

ESTRUTURA ELEMENTO

Pré-textuais

Capa (obrigatória) (instituição de ensino, título e subtítulo se houver autor, local e data).
Lombada (opcional).
Folha de rosto (obrigatória) (nome do autor, título e subtítulo se houver (de acordo com a 
NBR14724: 2005, deve ser evidenciada a sua subordinação o título principal, precedido de 
dois pontos.)

Natureza (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso).
Objetivo (aprovação em disciplina, grau pretendido), nome da instituição a que é 
submetido, área de concentração, nome do orientador, local da instituição onde deve ser 
apresentado, ano.
Verso da folha de rosto (“deve conter a fi cha catalográfi ca, conforme o código de catalo-
gação anglo-americano vigente“ (NBR 14724; 2005));
Errata (opcional);
Folha de aprovação (obrigatório);
Dedicatória e Agradecimentos (opcional);
Resumo na língua vernáculo e em língua estrangeira (obrigatório);
Lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas (opcional);
Sumário (obrigatório). 

Textuais 

Introdução: objeto (problema, hipótese, variáveis), objetivo, tema, delimitação do tema, 
justifi cativa, metodologia, embasamento teórico (teoria de base).
Desenvolvimento: revisão da literatura, apresentação dos dados e sua análise.
Conclusão 

Pós-textuais Referências (obrigatório), glossário, apêndice, anexo (opcional).

Fonte: Medeiros (2004).

5.3.3.1 Elementos pré-textuais
Na parte pré-textual de um TCC devem estar contidos elementos obrigatórios 

e opcionais do trabalho. Essas informações devem ser descritas de forma or-

denada, em conformidade com as exigências e a Figura 5.4. 
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• Capa: é a proteção externa do trabalho, sobre a qual se transmitem as 

informações indispensáveis à sua identifi cação. 

 – Nome da instituição e do curso

 – Titulo do trabalho (fonte: 14)

 – Nome do(s) autor(es) (fonte:14)

 – Grau pretendido (fonte: 12)

 – Instituição à qual é submetido

 – Indicação de volume, se houver mais de um

 – Local (cidade) e ano (fonte: 12) 

Figura 5.4: Modelo de capa.
Fonte: Adaptado de Pereira (2012).

• Folha de rosto: é uma parte obrigatória do trabalho, na qual o autor 

descreve os elementos fundamentais à identifi cação do mesmo. A folha 

de rosto é constituída de:

 – Nome completo do(s) autor(es) 

 – Título principal do trabalho

 – Subtítulo: se houver, deve ser evidenciada a sua subordinação ao títu-

lo principal e ser precedido de dois pontos

 – Natureza do trabalho (TCC, dissertação ou tese)

 – Grau pretendido (bacharel, mestre ou doutor) ou diploma de espe-

cialista

 – Nome da instituição à qual é submetido

 – Nome do orientador e, se houver, do coorientador

 – Local e ano da entrega.

12 cm

3,5 cm

2,5 cm

4 cm ou
16 espaços

2,5 cm

Universidade de Brasília
Faculdade de Economia, Administração,
Contabilidade, Ciência da Informação
e Documentação.
Programa de pós-graduação e Administração
Doutorado em Administração

OS REFLEXOS DO ACORDO DE BASILÉIA NO
SISTEMA BANCÁRIO BRASILEIRO

BRAITNER MATIAS-PEREIRA

Brasília
2010
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Figura 5.5: Modelo de folha de rosto.
Fonte: Adaptado de Pereira (2012).

• Verso da folha de rosto (fi cha catalográfi ca): deve localizar-se na 

parte inferior do verso da página de rosto. Nesta fi cha, o autor faz a des-

crição técnica do documento de acordo com o código anglo-americano 

(fonte 10). A defi nição dos assuntos deve ser feita pelo autor, com a 

participação do orientador (Figura 5.6).

Figura 5.6: Modelo de verso da folha de rosto.
Fonte: Adaptado de Pereira (2012).

• Dedicatória (opcional): nesta página o autor registra suas homenagens 

ou indica as pessoas a quem dedica seu trabalho.

12 cm

3,5 cm
ou 4 espaços
duplos

2,5 cm

4 cm ou
16 espaços

2,5 cm

OS REFLEXOS DO ACORDO DE BASILÉIA NO
SISTEMA BANCÁRIO BRASILEIRO

BRAITNER MATIAS-PEREIRA

Trabalho de Conclusão de Curso de
Doutorado em Administração da
Universidade de Brasília, apresentado
como requisito para a obtenção do
título de doutor em administração.

Brasília
2010

2,5 cm

4 cm ou
16 espaços

2,5 cm

S586a      Silva, Fábio Adriano Santos e.
         Apicultura / Fábio Adriano Santos e Silva, Laurielson Chaves
Alencar. – Floriano : EDUFPI, 2014.

        211 p. : il. – (Técnico em Agropecuária)

        Livro elaborado em parceria entre o Colégio Técnico de Floriano da
        Universidade Federal do Piauí (UFPI) e a Universidade Federal do
        Rio Grande do Norte (UFRN) para o Sistema Escola Técnica Aberta –
        e-Tec Brasil.

        ISBN 978-85-7463-787-7

        1. Apicultura. 2. Agropecuária. I. Alencar, Laurielson Chaves.
II. Título. III. Série.

                                                                                                      CDD 638.1
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• Agradecimentos (opcional): o autor agradece à(s) pessoa(s) e/ou 

instituição(ões) que tenha(m) contribuído de maneira relevante para a 

elaboração do trabalho.

• Epígrafe (opcional): nesse elemento, o autor faz uma citação, seguida 

de indicação de autoria, relacionada com a matéria tratada no corpo do 

trabalho. A função da epigrafe é provocar a refl exão sobre o tema antes 

da leitura da obra ou do capítulo que as sucede (PEREIRA, 2012).

• Resumo: aborda uma apresentação concisa dos aspectos mais impor-

tantes de um texto, ou seja, deve apresentar-se como uma síntese ob-

jetiva e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho. Deve constar 

do resumo: a natureza do problema estudado, material e métodos uti-

lizados, os resultados mais signifi cativos e as principais conclusões. O 

resumo deve ser redigido, de maneira preferencial, na terceira pessoa 

do singular com o verbo na voz ativa, em parágrafo único e conter no 

máximo 500 palavras (fonte 12).

• Resumo em língua estrangeira: a tradução do resumo para idioma de 

publicação internacional é um elemento essencial e obrigatório. Inglês é 

a mais comum, porém espanhol, francês, italiano e até alemão também 

são utilizadas. Normalmente, só em dissertação, teses e artigos científi -

cos é exigido o resumo em língua estrangeira. Em trabalhos de TCC não 

é necessário. O tamanho da fonte é 12.

• Lista de ilustração: é um elemento opcional elaborado segundo a or-

dem das ilustrações que aparecem no texto. Cada ilustração deve ser 

identifi cada por um número e uma expressão designativa, bem como 

número da página em que se encontra.  As listas podem ser de fi guras, 

quadros, tabelas e mapas.

• Lista de tabelas, abreviaturas, siglas, símbolos e traduções: no 

que se refere às tabelas, essa folha só deve existir caso a monografi a 

possua mais de dez tabelas, caso contrário, devem aparecer no sumário 

geral. Abreviaturas, siglas, símbolos e traduções elemento opcional 

dependendo das características da monografi a, pode ser de forma se-

parada: lista de abreviaturas (deve ser em ordem alfabética), lista de si-

glas, lista de símbolos ou de traduções. Só se deve separar caso existam 

mais de dez itens de cada, caso contrário, faz-se em uma única folha. 

O tamanho da fonte é 12.
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• Sumário compreende uma lista que reúne as principais divisões de um 

texto; partes, capítulos, seções, subseções, orientando-se pela ordem em 

que aparecem no texto. Caso exista mais de um volume, em cada um 

deles deve constar o sumário completo do trabalho (NBR 6027, 2003). 

De acordo com a NBR 6022 (2003), é recomendável que o autor utilize o 

sistema de numeração progressiva para numerar as divisões e subdivisões 

do trabalho com, no máximo, cinco seções e seis algarismos.

1. Quais são as margens mais comumente utilizadas em uma monografi a?

2. Qual o formato de papel estabelecida pela NBR 14724 (2005) para a 

realização de um trabalho cientifi co?

3. Qual o tamanho da fonte que deve ser empregada na digitação do tex-

to? Como proceder com relação às citações diretas?
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5.3.3.2 Elementos textuais 
Nessas folhas, o texto da monografi a ou TCC é desenvolvido. A partir da 

primeira folha, que aparece a numeração das páginas, colocadas no canto 

superior direito. Antes do desenvolvimento do primeiro capítulo, faz-se uma 

introdução, de forma que os leitores possam entender o que é e como foi feito.

• Introdução: é a parte inicial do texto, devendo incluir informações sobre 

a natureza e a importância do problema, sua relação com outros estu-

dos realizados sobre o mesmo assunto, motivos que levaram o autor a 

realizar o trabalho, as principais conclusões do trabalho ou pesquisa e, 

fi nalmente, apresentação resumida do conteúdo de cada capitulo, bem 

como suas limitações e objetivos. As principais características são a brevi-

dade e o uso de uma única pessoa gramatical, apenas (terceira pessoa).

• Justifi cativa: é onde são citadas quais as justifi cativas para a escolha e a 

pesquisa do tema. Quais benefícios e vantagens este trabalho ou pesqui-

sa podem proporcionar à sociedade? Justifi cativas econômicas, sociais e 

ambientais são comuns e apreciadas.

• Objetivo: fazer referência aos objetivos gerais e específi cos da pesquisa. 

Detalha-se o que se quer provar ou mostrar, citando as questões de estu-

do e limitação da pesquisa. Apresenta-se o problema central da pesquisa, 

que será resolvido com o detalhamento da monografi a ou TCC.

• Revisão da literatura: citam-se os principais autores utilizados, quais 

pesquisas semelhantes existem e os pontos importantes das principais re-

ferências bibliográfi cas utilizadas. Devem ser utilizados livros, trabalhos, 

pesquisas e publicações sobre o tema escolhido ou correspondente.

• Metodologia: resumem-se qual o caminho e os instrumentos para se 

concluir os objetivos e resolver o problema. Nesse segmento, são defi -

nidos o tipo e as fontes de pesquisa, a coleta e a análise dos dados e a 

análise dos resultados. É muito comum, em alguns cursos, que o aluno 

já trabalhe na área que está estudando e almeje fazer a sua pesquisa e 

escrever a monografi a exatamente sobre o que ele faz, principalmente 

citando problemas do cotidiano do seu ambiente de estudo. 

A metodologia deve necessariamente: apontar os instrumentos de pesquisa 

utilizados (observação, questionário, entrevista etc.; mostrar como os dados 

foram tratados e como foram analisados; apresentar todas as especifi cações 
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técnicas, matérias e dos equipamentos empregados, indicar como foi selecio-

nada a amostra e qual o seu percentual em relação à população estudada.

• Resultados (análise e discussão): nesse elemento são descritos anali-

ticamente os dados levantados, por meio de uma exposição sobre o que 

foi observado e desenvolvido na pesquisa. A descrição pode ter o apoio 

de recursos estatísticos, tabelas e gráfi cos, elaborados no decorrer da 

tabulação dos dados. Na análise e discussão, os resultados estabelecem 

as relações entre os dados obtidos, o problema da pesquisa e o embasa-

mento teórico dado na revisão da literatura. Os resultados podem estar 

divididos por tópicos com títulos logicamente ordenados. 

• Conclusão: é a parte fi nal do texto, em que se busca recapitular de forma 

sintética os resultados da pesquisa. A conclusão fundamenta-se no pró-

prio texto, divulgar de forma ordenada os pontos essenciais resultantes 

da monografi a ou TCC, podendo ainda constar propostas e sugestões do 

autor, decorrentes da pesquisa elaborada. É na conclusão, portanto, que 

o pesquisador apresenta a síntese interpretativa dos principais assuntos 

usados e é onde será mostrado se os objetivos foram atingidos e se a(s) 

hipótese(s) foi (foram) confi rmada(s) ou rejeitada(s).

“Seria útil que o leitor fosse mais particularmente informado”.

René Descartes, 1596-1650, fi lósofo francês.

1. Quais são os componentes de capa e folha de rosto?

2. Quais os componentes de uma folha de aprovação?
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5.3.3.3 Elementos pós-textuais
Referências adequadamente escolhidas dão credibilidade ao trabalho de TCC. 

Componente obrigatório que deve ser elaborado segundo as normas da NBR 

6023 (2002) (transcrição dos elementos na lista) e NBR 10520 (2002) (chamada 

da referência no texto), de acordo com esta norma, o nome dessa lista de 

informação é referências e não mais bibliografi a.

Para que servem as referências bibliográfi cas? 

Indicar a fonte de informação utilizada pelo autor; situar o trabalho no conjun-

to de obras sobre o assunto; fornecer suporte às afi rmações contidas no texto; 

dar o crédito a quem merece, sobre ideias encontradas, alegações; possibilitar 

que o leitor localize a obra e se aprofunde no estudo da matéria.

Nos trabalhos acadêmicos, a referência pode aparecer: em nota de rodapé ou 

no fi nal do texto; começando os resumos ou resenhas.

De acordo com as normas técnicas, não devem ser numeradas e são ordena-

das por ordem alfabética dos autores. Nos casos em que houver um mesmo 

autor (ou autores) com mais de uma obra, fazer referência aos seus livros e 

depois os artigos, sendo que os livros e os artigos são ordenados pela data de 

publicação, da mais antiga para a mais atual. O nome do autor aparece na 

primeira referência e, nas demais, o nome é substituído por um traço contínuo 

equivalente a seis sublinhadas. 

Nas referências, primeiro citam-se os livros e os artigos individuais e, em se-

guida, os em coautoria. Em relação à apresentação no texto, estas devem ser 

alinhadas à esquerda, pulando-se um espaço entre uma e outra. Devem ser 

digitadas em letras tamanho 12 e o espaço entre as linhas é simples (no texto 

da monografi a, o espaço recomendado é de 1,5).

As referências são compostas por elementos fundamentais e complementares. 

Os essenciais (que tem de aparecer em todas as referencias) são autor(es), 

título, edição (a 1º edição é omitida), local, editora e data de publicação. Os 

elementos complementares variam conforme a referência e podem ser, por 

exemplo, o número do ISBN, o número de páginas, as páginas consultadas etc. 

(ABRANTES, 2011).

As citações em língua portuguesa, os meses do ano são abreviados usando-se 

as três primeiras letras (minúsculas) e um ponto: jan./fev./mar./ etc. Exceto 
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o mês de maio, que é grafado “maio”. Com os idiomas: espanhol, italiano, 

francês, inglês e alemão deve ser consultada a norma ABNT NBR 6023 anexo A. 

Os termos vinculados: Filho, Neto e Júnior não são sobrenome, mas com-

plementares. Exemplos: Paulo Renato da Silva Júnior é referenciado como 

SILVA JÚNIOR, José Paulo da Paixão Filho; PAIXÃO FILHO, Pedro Paulo da 

Silva Neto; SILVA NETO.

Vamos detalhar algumas formas e tipos de referências, devendo-se ressaltar 

as sutilezas e as particularidades no uso de letras maiúsculas (caixa alta), letras 

minúsculas, ponto, vírgula, dois pontos etc.

• Referências de livros aparecem da seguinte forma: sobrenome do(s) 

autor(es) em letra maiúscula, vírgula e o nome. Os títulos dos livros des-

tacados ou em negrito ou em itálico ou em grifo, com a primeira letra do 

título em maiúscula seguida de dois pontos para escrever o subtítulo (se 

houver) em minúsculo e sem destaque. Local da edição seguido de dois 

pontos, o nome da editora seguido de vírgula e o ano da publicação.

• Livros com apenas um autor: 

RIBEIRO, Antônio José. Monografi as ou cópias? como conduzir pesquisas. 

3. ed. Lisboa: Companhia dos livros, 2005.

• Livros com dois e três autores: aparecem os nomes na ordem citada 

na capa do livro e separados por ponto e vírgula e um espaço. 

DINSMORE, Paul Campbell; SILVEIRA NETO, Fernando Henrique da. Gerencia-
mento de projetos: como gerenciar seu projeto com qualidade, dentro do 

prazo e custos previstos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. 

MOURA, Maria Lucia Seidl de; FERREIRA, Maria Cristina; PAINE, Patrícia 

Ann. Manual de elaboração de projetos de pesquisa. Rio de Janeiro: 

EdUERJ, 1998.
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• Livros com mais de três autores: coloca-se o nome do autor que apa-

rece em primeiro lugar na capa, seguido da expressão latina et al (o ter-

mo completo é et alii).

BIALOSKORSKI NETO, Sigisundo et al. Política institucional de monitora-
mento da autogestão das cooperativas do estado de São Paulo: uma 

proposta preliminar de metodologia, pesquisa e implementação. Resultados 

da primeira fase. 2. ed. Ribeirão Preto, SP: Gráfi ca Canavaci Ltad., 2000.

• Livros com vários autores e coordenador (es) ou organizador(es): co-

loca-se o nome do(s) autor(es) que organizou(aram) ou coordenou(aram), 

seguido de expressão típica entre parênteses,(Org.),(Coord.).

HENRIQUES, Claudio Cezar; SIMÕES, Darcília  Marindir P. (Org.). A redação de 
trabalhos acadêmicos: teoria e prática. 3. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2004.

• Livros consultados em meio eletrônico: 

ALVES, Castro. Navio Negreiro. [S.1]: Virtual Books, 2000. Disponível em: 

<http:// www.terra.com.br/ virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.

htm>. Acesso em: 10 jan. 2002, 16:30:30.

• Referências de periódicos (como um todo): algumas vezes, também 

são utilizados periódicos na sua totalidade (a exemplo de livros), como 

fontes de pesquisa. Os elementos essenciais são título, local de publica-

ção, editora, data ou datas de início e encerramento da publicação (se 

for o caso). Quando houver, acrescentam-se elementos complementares. 

Veja o exemplo a seguir:

BOLETIM GEOGRÁFICO. Rio de janeiro: IBGE, 1943-1978. Trimestral.

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939-. Trimestral. 

Absorveu Boletim Geográfi co, do IBGE. Índice acumulado, 1939-1983. ISSN 

0034-723X.

SÃO PAULO MEDICAL JOURNAL. São Paulo: Associação Paulista de Medicina, 

1941-. Bimensal. ISSN 0035-0362.
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• Artigos em periódicos (journals) revistas científi cas, revistas aca-
dêmicas e boletins:

ABRANCHES, Sérgio. Bravo Brasil. Veja, edição 1771, ano 35, nº39, p.114, 2 

out. 2002.

ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de. A democracia sobreviveu. Folha de São 
Paulo, 29 set. 2002, p. A3. 

• Referências de monografi as (dissertação, teses e trabalhos 
acadêmicos)

A forma de referência é nome do autor, título destacado, subtítulo (se houver) 

sem destaque, ano de publicação (ano da aprovação), número de folhas, tipo 

de trabalho (dissertação, tese, trabalho de conclusão de curso etc.) com a área 

de pesquisa, unidade de ensino e nome da instituição (por extenso) em que a 

monografi a foi desenvolvida e a cidade.

ALENTEJO, Eduardo. Catalogação de postais. 1999. Trabalho apresentado 

como requisito parcial para aprovação na Disciplina Catalogação III, Escola 

de Biblioteconomia, Universidade do Rio de Janeiro = UNIRIO, Rio de Janeiro.

CORDEIRO, Ana Cristina da Mota. Análise do método de gerência de proje-
tos de arquitetura aplicada aos edifícios residenciais multipavimentares, 
na cidade do Rio de Janeiro. 2005. 167f. Tese (Doutorado em Engenharia de 

Produção) – Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia – 

COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro.

GOMES, Lauro Carlos Bronzoni. A infl uência do Exame Nacional de Cursos 
– E.N.C. no ensino da Ciência da Administração: a construção do perfi l cur-

ricular do administrador formado pela Faculdade Béthencourt da Silva. 2003. 

105f. Dissertação (Mestrado em Ciências Pedagógicas) – Instituto Superior de 

Estudos Pedagógicos – ISEP, Rio de Janeiro. 

• Referência de mensagem eletrônica (e-mail)

Em se tratando de referência para uma pesquisa científi ca, só se justifi ca uma 

mensagem recebida de um professor ou pesquisador ou uma instituição. Não 

se pode referenciar qualquer mensagem recebida. 

Intro_Pesq_LIVRO_Mau.indb   92Intro_Pesq_LIVRO_Mau.indb   92 08/01/15   16:1708/01/15   16:17



e-Tec BrasilAula 5 - Redação técnica 93

ALMEIDA, M.P.S. Fichas para MARC [mensagem pessoal]. Mensagem rece-

bida por mtmendes@uol.com.br em 12 jan. 2002.

5.3.3.4 Glossário
É uma lista de expressões técnicas acompanhadas das defi nições, elemento 

opcional.

5.3.3.5 Apêndice
Texto produzido pelo próprio autor, exposto depois das referências e glossário. 

Segundo NBR 14724 (2002), consiste em um texto ou documento elaborado 

pelo próprio autor a fi m de complementar sua argumentação, sem prejuízo do 

trabalho. São identifi cados por letras maiúsculas contínuas (A,B,....), travessão 

(–) e pelos respectivos títulos.

APÊNDICE A –

APÊNDICE B –

5.3.3.6 Anexos
São textos não elaborados pelo autor, mas que servem como ilustração para 

sua exposição e argumentação. É colocado ao fi nal do trabalho, após as refe-

rências e glossário. Os anexos são identifi cados por letras maiúsculas, travessão 

e respectivos títulos.

Anexo A – Legislação

Anexo B – Boletins do Governo.

5.3.3.7 Índice
Consiste numa lista de declarações constantes do texto, ordenadas, em geral, 

alfabeticamente, que remete a lugares específi cos do texto. É elemento opcio-

nal que deve ser elaborado segundo a NBR 6034 (2004). 

1. De que é composto um sumário?

2. Que são apêndices e anexos? De exemplos

3. Quais os elementos de uma referência bibliográfi ca? Cite as NBR que 

orientam as referências.
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Resumo 

Nesta aula, foram abordados diversos aspectos concernentes à elaboração de 

uma redação técnica e os elementos do trabalho de monografi a e TCC. Assim 

como aspectos para a preparação da lista de referências, oferecendo uma visão 

de conjunto da estrutura de um trabalho de conclusão de curso.
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Currículo das professoras autoras

HELÂNIA PEREIRA DA SILVA possui graduação em Geografia licenciatura, 

e mestrado na área da Geografia Física. Ambos pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Atuou em cursos de Educação a Distância pela Sedis – 

UFRN e atualmente, pelo programa ETEC – Escola Agrícola de Jundiaí. Atuou 

como professora da rede privada de disciplinas de cursos técnicos na área 

de Meio Ambiente, e Metodologia científica, consecutivamente, pela Escola 

Politécnica do Nordeste, e pelo CTAD. Além, de experiências no PRONATEC, 

com a disciplina Relacionamento interpessoal.  Possui ainda, experiências na 
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professora de Geografia do Instituto Federal do RN – IFRN, sendo também 
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TEREZA CRISTINA DE FARIAS SILVA RIBEIRO possui graduação, mestrado 

e doutorado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de 

Pernambuco. Atualmente é Professora da Universidade Potiguar – UNP do 

Curso de Medicina Veterinária. Atua no Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC da UFRN na Escola Agrícola de Jundiaí 
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Segurança do Trabalho na Indústria e Curso Técnico em Agroindústria e 

Curso Técnico de Segurança do Trabalho. Possui experiência em Medicina 

Veterinária Preventiva, Inspeção de Produtos de Origem Animal e Produção 

Animal, com ênfase em Sanidade Animal onde atuou como diretora Técnica 
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pesquisa em epidemiologia e controle de infecções parasitárias.
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