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Apresentação

Prezado(a) aluno(a)!

Seja bem-vindo(a) à unidade curricular de Metodologia da Pesquisa, que 

possui como objetivo principal iniciar os alunos do Curso de Pós-graduação 

em Ensino de Ciências (lato sensu), modalidade a distância, do Instituto Fe-

deral de Santa Catarina, na abordagem dos aspectos teóricos e práticos no 

processo de construção da ciência e da pesquisa.

Você encontrará, neste volume, ferramentas que viabilizem a elabo-

ração de projetos de pesquisa e trabalhos acadêmicos, facilitando o estudo 

de problemas inerentes a esta área do conhecimento. 

Para isso, desenvolveremos alguns conceitos e ideias referentes à 

metodologia da pesquisa, suas etapas e instruções, seguindo a linha de 

vários escritores renomados na área, para auxiliar você na produção de sua 

monografi a. Conversaremos, ainda, a respeito de aspectos relacionados à 

linguagem a ser utilizada na apresentação da escrita, bem como sua for-

matação estrutural de acordo com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT).

Esta unidade curricular está orientada para permitir que você, caro 

aluno, como pesquisador, alcance o seu propósito de investigação de forma 

adequada, com o rigor ético e científi co exigido pelos programas de Pós-

graduação de instituições de nível superior. Nosso propósito é o de ajudá-lo 

a refl etir e instigá-lo a um novo olhar sobre o mundo que irá investigar, par-

tindo de sua inquietação científi ca, estimulada pela curiosidade, criatividade 

e determinação, que certamente você terá.

Seja criativo e inovador em suas pesquisas e tenha um ótimo percurso 

nesse caminho!

Um abraço,
Professora Cláudia R. Silveira
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Ícones e legendas

Glossário
A presença deste ícone representa a explicação de um termo utilizado durante o 

texto da unidade.

Lembre-se
A presença deste ícone ao lado do texto indicará que naquele trecho demarcado 

deve ser enfatizada a compreensão do estudante.

Saiba mais
O professor colocará este item na coluna de indexação sempre que sugerir ao 

estudante um texto complementar ou acrescentar uma informação importante 

sobre o assunto que faz parte da unidade.

Link de hipertexto
Se no texto da unidade aparecer uma palavra grifada  em cor, acompanhada do ícone da 

seta, no espaço lateral da página, será apresentado um conteúdo específi co relativo à expressão 

destacada.

Destaque
paralelo

Destaque de texto

A presença do retângulo com fundo colorido indicará trechos im-

portantes do texto, destacados para maior fi xação do conteúdo.

O texto apresentado neste 

tipo de box pode conter 

qualquer tipo de informação 

relevante e pode vir ou não 

acompanhado por um dos 

ícones ao lado.

Assim, desta forma, serão 

apresentados os conteú-

dos relacionados à palavra 

destacada.

Para refl etir
Quando o autor desejar que o estudante responda a um questionamento ou realize 

uma atividade de aproximação do contexto no qual vive ou participa.





1
Unidade

Pesquisa, ciência 
e conhecimento 
científi co
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Ao fi nal do estudo desta unidade, você deverá:

 diferenciar as concepções de ciência;
 compreender os tipos de conhecimentos científi cos;
 entender o signifi cado de metodologia científi ca;
 classifi car os diferentes métodos de pesquisa.

Competências
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1 Pesquisa, ciência e 
conhecimento científico

Prezado(a) estudante,

Nesta primeira unidade você terá uma visão geral da importância da metodo-

logia científica para a elaboração de pesquisas. Serão abordados, ainda, fatos 

ligados à produção do conhecimento, bem como as concepções de ciência, 

seus conceitos e interpretações e sua relação com a pesquisa científica.

1.1 Ciência
1.1.1 Definição

A necessidade de respostas a questões referentes aos problemas do dia 

a dia do homem levou-o à busca do conhecimento. Muitas vezes, algumas 

dessas respostas eram dadas com base na mitologia. Mas, tempos depois, 

quando o homem começa a questionar essas respostas, busca explicações 

mais plausíveis a partir da razão, excluindo suas crenças religiosas e suas 

emoções, passando a obter respostas mais realistas, mais concretas e, por 

isso, bem aceitas pela sociedade. Essa nova forma de pensar abriu as portas 

para a ciência, e sua tentativa de explicar os fenômenos a partir da razão foi 

a largada inicial para se fazer ciência. 

Segundo o Dicionário Aurélio (2005), ciência é o termo derivado 

do latim scientia que, por sua vez, origina-se do termo scire, que significa 

conhecer, aprender. Logo, ciência é uma forma de explicar e conhecer o 

universo físico e social. 

A literatura tem discutido muito esse conceito.

Ander-Egg (1978 apud Appolinário, 2009, p. 42) define ciência como 

“o conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos me-

todicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos 

da mesma natureza.” 
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Karl Popper (1974, p. 27), filósofo da ciência, indica que:

um cientista, seja teórico ou experimental, formula 
enunciados e verifica-os um a um. No campo das ci-
ências empíricas, ele formula hipóteses e submete-os 
a teste, confrontando-os com a experiência, através 
de recursos de observação e experimentação.

Conhecimento empírico é aquele que provém da experiência 

cotidiana, do senso comum. É considerado a primeira forma de conhe-

cimento do homem. Ele é assistemático e ametódico (APPOLINÁRIO, 

2009, p. 52)

Portanto, a ciência é uma forma de abordagem do mundo empíri-

co, o mundo que é experimentado no dia a dia do homem. Repare que 

o conhecimento científico nasce a partir da busca de explicações para os 

acontecimentos da vida comum. Porém, as informações empíricas rara-

mente aparecem confirmadas pelos “porquês” dos fatos e isso dificulta sua 

comprovação objetiva. O desejo de se obter essas explicações sistemáticas 

é que produz a ciência.

1.1.2 Critérios da ciência
Segundo Demo (1980), a ciência deve seguir alguns critérios que dizem 

respeito à forma e ao conteúdo da produção científica. São eles:

a   coerência: apresenta argumentação estruturada e ausência de 

contradições;

b   consistência: possui a capacidade de resistir a argumentações 

contrárias;

c   originalidade: busca o novo, e não a repetitividade;

d   objetivação: tenta reproduzir, ler e compreender a realidade assim 

como ela é e não conforme os princípios do pesquisador.
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1.1.3 Classifi cação e divisão da ciência
A ciência pode ser dividida em diversos ramos de estudos e ciências 

específi cas. A Figura 1 ilustra essa divisão:

CIÊNCIAS

FORMAIS

FACTUAIS

Lógica
Matemática

NATURAIS

SOCIAIS

Física
Química

Biologia e
outras

Antropologia 
Direito

Economia
Política

Psicologia
Sociologia

FIGURA 1 - Classifi cação da ciência
Fonte: Adaptado de Marconi e Lakatos (2003, p. 81)

1.2 Conhecimento científi co e outros 
tipos de conhecimento

O conhecimento científi co difere do saber popular (também deno-

minado de senso comum) não pelo conteúdo em si, mas pela forma, modo 

ou métodos utilizados para o “conhecer”.

Imagine a seguinte situação: uma pessoa que vive na roça sabe que 

sua lavoura, se não for irrigada naturalmente pela água da chuva, precisará de 

uma determinada quantidade de água para não morrer. Isso é um conheci-

mento verdadeiro, porém não científi co. Já conhecer a natureza dos vegetais, 

sua composição, seu ciclo de desenvolvimento e as particularidades que 

distinguem uma espécie da outra constituem o conhecimento científi co. 

Com isso, queremos dizer que a ciência não é o único caminho de 

acesso ao saber. Os teóricos indicam que são quatro os tipos de conheci-

mento. São eles: empírico, fi losófi co, religioso e científi co.
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  Conhecimento empírico: segundo Cervo e Bervian (2002, p. 8), o 

conhecimento empírico (chamado também de vulgar ou de senso 

comum) “é o conhecimento do povo, obtido ao acaso, após ensaios e 

tentativas que resultam em erros e acertos”. Ele é obtido sem método 

de investigação ou verificação sistemática, ou, ainda, transmitido de 

geração a geração ou fazer parte das tradições da coletividade, por 

isso, carece de caráter científico.

  Conhecimento filosófico: esse tipo de conhecimento compreende os 

estudos da relação do homem com seu dia a dia, preocupando-se com 

as especulações dessas relações. É um tipo de conhecimento que está 

sempre em transformação, em virtude de a Filosofia não possuir uma 

verdade fechada. Seus estudos são reflexivos e críticos e são baseados no 

uso da razão para chegar a determinadas conclusões sobre os fatos.

  Conhecimento religioso: é o tipo de conhecimento que se preocu-

pa com verdades absolutas explicadas a partir da fé. Nele, acredita-

se que o conhecimento é explicado pelas divindades, ou seja, pela 

religião, e, partindo da religião, obtém-se que os valores religiosos 

são incontestáveis, indiscutíveis. O sagrado é explicado por si só. 

  Conhecimento científico: como explicamos mais acima, o conhe-

cimento científico é aquele que ultrapassa os limites do empirismo 

e procura conhecer não só o fenômeno em si, mas suas causas e 

leis. Ele é passível de verificação e investigação e usa métodos para 

encontrar respostas a partir da comprovação de leis que regem a 

relação entre o sujeito e a realidade.

Nesse sentido, o conhecimento deve ser:

  Objetivo - porque descreve a realidade independente dos caprichos 

do pesquisador.

  Racional - porque se vale, sobretudo, da razão e não da sensação 

ou impressões, para chegar a seus resultados.

  Sistemático - porque se preocupa em construir sistemas de ideias 

organizadas racionalmente e em incluir os conhecimentos parciais 

em totalidades cada vez mais amplas.
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  Geral - porque seu interesse se dirige fundamentalmente à elabo-

ração de leis e normas gerais, que explicam todos os fenômenos 

de certo tipo.

  Verificável - porque sempre possibilita demonstrar a veracidade 

das informações.

  Falível - porque ao contrário de outros sistemas de conhecimento ela-

borados pelo homem, reconhece sua própria capacidade de errar.

Observe, agora, no Quadro 1 os quatro tipos de conhecimento:

QUADRO 1 – Os quatro tipos de conhecimento
Conhecimento Popular Conhecimento Científico

Valorativo
Reflexivo
Assistemático
Verificável
Falível
Inexato

Real (factual)
Contingente
Sistemático
Verificável
Falível
Aproximadamente exato

Conhecimento Filosófico Conhecimento Religioso

Valorativo
Racional
Sistemático
Não verificável
Infalível
Exato

Valorativo
Inspiracional
Sistemático
Não verificável
Infalível
Exato

Fonte: (TRUJILLO, 1974, p. 11, adaptado)

Agora que já sabemos o que é ciência e quais são os conhecimentos 

científicos, vamos estudar a metodologia e a pesquisa científica.

1.3 Introdução à metodologia da pesquisa
A palavra metodologia vem do grego meta, que significa ao largo; 

odos, caminho; logos, estudo. Consiste, portanto, em um estudo crítico e 

analítico dos métodos de investigação. É uma série de procedimentos que 

auxiliam na busca do conhecimento.

Portanto, cuidado para não se equivocar, pois existem conceitos 

errôneos sobre o que seja a metodologia. Quer ver um exemplo? Muitas 

pessoas acreditam que a metodologia é aquela disciplina chata que se 
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ocupa de um conjunto de normas utilizadas para a formatação de um 

trabalho científico (como capa, folha de rosto, paginação, tipo de letra, 

etc.). Atenção! Isso não é metodologia. Quem trata de uniformização dos 

trabalhos acadêmicos é a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

de onde extraímos normas de artigos científicos, formatação de trabalhos, 

referências, citações e outros. Também a metodologia não é um conjun-

to de regras fixas para a elaboração de trabalhos acadêmicos, pois todo 

trabalho possui uma especificidade e, portanto, segue uma metodologia 

diferente. O que existe, na verdade, é uma série de procedimentos que 

poderão, em dados momentos, seguir um caminho comum a outro, mas 

nunca totalmente igual.

Agora que você já sabe o que não é metodologia, fica mais fácil 

assimilar seu conceito.

Metodologia é o estudo de diversos métodos científicos  existentes; 

é o caminho percorrido pelo pensamento e a prática na busca da realida-

de. Está, portanto, relacionada à teoria. A pesquisa, porém, compreende 

a atividade básica da ciência, que trata de questionar e construir uma 

realidade. A pesquisa trabalha diretamente com o pensamento e a ação; 

para a formulação de um problema, por exemplo, a primeira base que 

se tem é a vida prática e só depois parte-se para a abordagem intelec-

tual. Isso prova que as investigações científicas estão relacionadas com 

interesses e circunstâncias socialmente condicionados.

1.3.1 Métodos de pesquisa
Um conhecimento, para ser considerado científico, precisa possuir como 

característica fundamental a sua verificabilidade, ou seja, é necessário que o 

pesquisador consiga determinar os métodos que o possibilitaram chegar a esse 

conhecimento. Em outras palavras, é preciso conseguir identificar as técnicas 

que o fizeram chegar até determinado resultado. Dessa forma, Gil (2009, p. 

8) define o método como sendo “o caminho para se chegar a determinado 

fim.” E define, ainda, o método científico como “o conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento.”

Método: I. Sequência lógica 

de procedimentos que se 

deve seguir para a consecu-

ção de um objetivo. II. Parte 

de um trabalho científico no 

qual se descreve o método 

utilizado (p. ex., quem são 

e como foram selecionados 

os sujeitos, como e através 

de quais instrumentos os 

dados foram coletados, 

etc. (APPOLINÁRIO, 2009, 

p. 132)
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O método é, pois, fundamental para o desenvolvimento de uma pes-

quisa. Cabe ao pesquisador determinar qual deles utilizá-lo em seu trabalho. 

Para isso, ele deve observar alguns elementos, como:

a  a natureza do objeto de pesquisa;

b  os recursos materiais disponíveis;

c  o nível de abrangência do estudo; e

d  sobretudo, o pesquisador.

Gil (2009), que adotou um sistema de classificação muito parecido 

com o de outros autores como Trujillo Ferrari (1982) e Lakatos (1992), 

indica que há dois grandes grupos: os métodos de abordagem, que 

proporcionam as bases lógicas da investigação científica; e os métodos 

de procedimentos, que esclarecem acerca dos procedimentos técnicos 

a serem empregados.

 Métodos de abordagem
Os métodos de abordagem trabalham os procedimentos lógicos 

que devem ser seguidos no processo de investigação científica dos fatos da 

natureza e da sociedade. A partir dele, o pesquisador é capaz de delimitar o 

alcance de sua investigação, das regras de explicação dos fatos e da validade 

de suas generalizações.

A este grupo, pertencem os seguintes métodos: dedutivo, indutivo, 

hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. 

a  Método dedutivo (Racionalismo)

A dedução é semelhante à indução, porém ela parte do geral para o 

particular. É uma forma de raciocínio que apresenta verdades particulares 

contidas em verdades universais. É o método proposto pelos racionalistas 

Descartes, Spinoza, Leibniz, os quais acreditavam que somente a razão é 

capaz de levar ao verdadeiro conhecimento.

Usa o silogismo, construção lógica para, a partir de duas premissas, 

retirar uma terceira, logicamente decorrente das duas primeiras, denominada 

de conclusão (GIL, 2009; LAKATOS; MARCONI, 1993).
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A dedução conduz o pesquisador do conhecido ao desconhecido 

com pouca margem de erro. No entanto, seu alcance é limitado, porque a 

conclusão não pode fugir do conteúdo das premissas. Esse tipo de método 

possui aplicação maior nas ciências Física e Matemática.

Um exemplo clássico de raciocínio dedutivo é:

Todo homem é mortal .....................(premissa maior)

Pedro é homem ....................................(premissa menor)

Logo, Pedro é mortal .........................(conclusão)

b  Método indutivo (Empirismo) 

Esse método foi proposto pelos empiristas Bacon, Hobbes, Locke e 

Hume, os quais consideram que o conhecimento é fundamentado exclusi-

vamente na experiência, sem levar em conta os princípios preestabelecidos 

(GIL, 2009; LAKATOS; MARCONI, 1993).

A indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo 

de dados particulares, suficientemente constatados, nós chegamos a uma 

verdade geral ou universal que não estava contida nas partes examinadas 

(ocorre aqui o contrário ao método dedutivo).

Por exemplo: 

Antônio é mortal.

João é mortal.

Paulo é mortal

...

Carlos é mortal.

Ora, Antônio, João, Paulo... e Carlos são homens.

Logo, (todos) os homens são mortais.

Ou ainda:

Todas as baleias são mamíferos.

Alguns animais são baleias.

Logo, alguns animais são mamíferos.
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Não se pode esquecer que são elementos fundamentais para toda 

indução:

  Observação dos fenômenos.

  Descoberta da relação entre eles.

  Generalização da relação (tornar geral aquela observação).

De acordo com Gil (2009), as conclusões obtidas por meio desse método 

correspondem a uma verdade não contida nas premissas consideradas (ao con-

trário do método dedutivo). Dessa forma, chega-se a conclusões que são apenas 

prováveis (ao contrário da dedução em que se chegam a conclusões verdadeiras, 

uma vez que são baseadas em premissas igualmente verdadeiras).

c  Método hipotético-dedutivo

Este método foi definido por Karl Popper e consiste na adoção da 

seguinte linha de raciocínio: 

Quando os conhecimentos disponíveis sobre deter-
minado assunto são insuficientes para a explicação 
de um fenômeno, surge o problema. Para tentar 
explicar as dificuldades expressas no problema, são 
formuladas conjecturas ou hipóteses. Das hipóteses 
formuladas, deduzem-se consequências que deverão 
ser testadas ou falseadas. Falsear significa tornar 
falsas as consequências deduzidas das hipóteses. 
Enquanto no método dedutivo se procura a todo 
custo confirmar a hipótese, no método hipotético-
dedutivo, ao contrário, procuram-se evidências 
empíricas para derrubá-la (GIL, 2009, p. 12).

Esse método é considerado lógico por excelência; é muito usado no 

campo das pesquisas das ciências naturais porque sempre está relacionado 

com a experimentação. Veja um exemplo: para a realização de uma pesquisa, 

antes de se formular uma hipótese, o pesquisador deve ter uma pergunta, 

um problema de pesquisa. A hipótese é a resposta provisória para essa 

questão. Por exemplo:
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Questão

Uma mulher que está com muitos enjoos e constantemente tonta.

Hipótese 1: Ela pode estar grávida.

Hipótese 2: Ela pode ter comido algo que prejudicou seu estômago.

Hipótese 3: Ela pode estar com labirintite.

Enfi m, diversas outras hipóteses poderiam ser lançadas, porém isso 

não quer dizer que todas sejam verdadeiras. É preciso pesquisar para se ter 

realmente certeza da causa daqueles sintomas. No fi nal, será visto se as hi-

póteses se confi rmam ou não. E é aí que esse método se difere do indutivo, 

pois ele não se limita à generalização empírica das observações realizadas; 

a partir dele, pode-se chegar à construção de teorias e leis.

d  Método dialético

Este método tem seu fundamento nas teorias do fi lósofo alemão 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), nas quais as contradições se 

transcendem dando origem a novas contradições que passam a requerer 

solução. A dialética busca a compreensão do processo histórico das mudan-

ças e dos confl itos sociais e investiga a realidade.

O método dialético, de acordo com Gil (1987, p. 32 apud Andrade, 

2001), observa os seguintes princípios:

  Princípio da unidade e luta dos contrários – todos os objetos e 

fenômenos possuem seus opostos; esses opostos não se mantêm 

lado a lado, mas lutam entre si. A luta dos opostos constitui a fonte 

do desenvolvimento da realidade.

  Princípio da transformação das mudanças quantitativas em 

qualitativas – no processo de desenvolvimento, as mudanças 

quantitativas (em números, em quantidade) geram mudanças 

qualitativas (em qualidade).

  Princípio da negação da negação – o desenvolvimento se processa 

em espiral, havendo, nos diversos estágios, repetições de estágios 

anteriores.

Dialética

I. Na Grécia Antiga, a arte da 

argumentação, do diálogo 

e da retórica. II. Contem-

poraneamente, o termo 

diz respeito a qualquer 

raciocínio que leve em 

consideração a natureza 

contraditória e antinômica 

da realidade (APPOLINÁ-

RIO, 2009, p. 63).
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Portanto, pode-se concluir que o método dialético é contrário a todo conhe-

cimento rígido: tudo está sempre em constante mudança, em transformação.

e  Método fenomenológico

Este método preocupa-se com a descrição direta da experiência tal como 

ela é, ou seja, mostra o que é dado e esclarece esse dado. Não explica mediante 

leis nem deduz a partir de princípios, mas considera imediatamente o que está 

presente à consciência, o objeto. O fato é que ele está ali e isso basta. O que 

interessa é aquilo que é sabido, colocado em dúvida, amado, odiado, etc. 

O intento da fenomenologia é, pois, o de proporcio-
nar uma descrição direta da experiência tal como 
ela é, sem nenhuma consideração acerca de sua 
gênese psicológica e das explicações causais que os 
especialistas podem dar (GIL, 2009, p. 14).

O método fenomenológico é pouco usado em pesquisa social. Contudo, 

seu uso pode enriquecer a pesquisa. A reflexão fenomenológica poderá auxiliar 

o pesquisador na formulação de problemas, na construção de hipóteses e na 

definição de conceitos com vistas à fundamentação teórica da pesquisa.

 Métodos de procedimentos
De acordo com Gil (2009), os métodos de procedimentos proporcio-

nam ao pesquisador os meios técnicos adequados para garantir a objetivi-

dade e a precisão dos fatos no estudo das ciências sociais, além de fornecer 

a orientação necessária ao desenvolvimento de uma investigação científica. 

Assim, os principais métodos utilizados são: experimental, observacional, 

comparativo, estatístico, clínico e monográfico.

a  Método experimental

  submete os objetos de estudo à influência de certas variáveis 

para observar os resultados que a variável produz no objeto;

  permite que o investigador controle a situação;

  é usado nas ciências naturais.
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b  Método observacional

  é o mais utilizado nas ciências sociais;

  é considerado o mais primitivo e o mais impreciso;

  o investigador apenas observa o que acontece(u).

c  Método comparativo

  é o mais utilizado nas ciências sociais;

  realiza comparações com a intenção de verificar semelhanças e 

explicar divergências.

d  Método estatístico

  possui fundamento na utilização da teoria estatística das pro-

babilidades;

  caracteriza-se por apresentar razoável grau de precisão, por isso 

é muito usado nas pesquisas quantitativas;

  fornece considerável reforço às conclusões obtidas, sobretudo 

mediante a experimentação e a observação.

e  Método clínico

  é o mais utilizado na pesquisa psicológica;

  apoia-se em casos particulares e individuais e envolve experi-

ências subjetivas.

f  Método monográfico (ou estudo de caso)

  parte do princípio de que a partir do estudo aprofundado de um caso 

pode obter generalizações, ou seja, esse caso pode ser representativo 

de uma realidade de grupos, profissões, indivíduos, etc;

  são exemplos desse tipo de estudo: monografias regionais, rurais 

ou até urbanas.
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Prezado(a) estudante,

Nesta unidade, você estudou que a ciência é uma maneira de compre-

ender e analisar o mundo empírico, a partir de um conjunto de procedimentos 

que o tornam racional, sistemático e verifi cável. Também viu que a ciência não 

é a única forma de conhecimento verdadeiro; há diversas formas de conheci-

mento, desde o popular, passando pela religiosidade, pela fi losofi a até chegar 

ao conhecimento científi co, o qual exige formulações claras e precisas para 

que considere as questões verdadeiras. Finalmente, viu que a metodologia é o 

estudo de uma série de procedimentos que o auxiliarão na busca da realidade, 

e esses procedimentos são traduzidos como métodos científi cos.

Na próxima unidade vamos conhecer os tipos de pesquisas existentes 

para você sistematizar melhor seu trabalho.

Síntese





2
Unidade

A pesquisa e suas 
classifi cações
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Com o estudo desta unidade, você será capaz de:

  entender o que signifi ca realizar uma pesquisa científi ca;
  classifi car os diferentes tipos de pesquisa.

Competências
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Prezado(a) aluno(a),

A unidade 2 mostra a você qual o conceito de pesquisa científica, de acordo com 

autores renomados, bem como os principais tipos de pesquisas por que você po-

derá optar para realizar a sua investigação científica e concluir a sua monografia.

2.1 O que é pesquisa?
A busca pelo conhecimento, movida 

pela curiosidade, leva o homem a pesquisar. 

Uma pesquisa é o conjunto de procedi-

mentos sistemáticos que possui como foco 

a geração de novos conhecimentos ou a 

reflexão/refutação sobre conhecimentos já 

existentes. Tais procedimentos são realizados com 

base no raciocínio lógico e visam encontrar soluções para 

problemas sugeridos, a partir da utilização de métodos científicos.

O profissional da pesquisa chama-se pesquisador. E para ser um bom 

pesquisador, segundo Eco (1988), é preciso ter como requisitos básicos: a 

curiosidade intelectual, o entusiasmo, a independência, a capacidade de 

trabalho e a ambição acadêmica ou profissional, bem como paciência e 

muita determinação.

Mas, o que é pesquisa? 

Repare que todos os autores apontam, de uma forma ou de outra, 

seu caráter racional predominante.

Para Lakatos e Marconi (2001, p. 43),

2 A pesquisa e suas 
classificações
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a pesquisa pode ser considerada um procedimento 
formal com método de pensamento reflexivo que 
requer um tratamento científico e se constitui no 
caminho para se conhecer a realidade ou para 
descobrir verdades parciais. Significa muito mais do 
que apenas procurar a verdade: é encontrar respos-
tas para questões propostas, utilizando métodos 
científicos. Especificamente é um procedimento 
reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite 
descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em 
qualquer campo de conhecimento.

Minayo (1993, p. 23) indica que a pesquisa é uma

atividade básica das ciências na sua indagação e 
descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática 
teórica de constante busca que define um processo 
intrinsecamente inacabado e permanente. É uma 
atividade de aproximação sucessiva da realidade 
que nunca se esgota, fazendo uma combinação 
particular entre teoria e dados.

Segundo Cervo & Bervian (1983, p. 50), “a pesquisa é uma atividade voltada 

para a solução de problemas, através do emprego de processos científicos”.

Para Gil (2009, p. 26), a pesquisa é o “procedimento racional e siste-

mático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que 

são propostos”.

A lista de conceitos poderia ser imensa, pois são diversos os autores 

que trabalham nessa linha, mas esses conceitos serviriam apenas para 

acrescentar detalhes ao que parece bem evidente: a ideia de um conjunto 

de procedimentos racionais que utiliza métodos científicos. 

2.2 Tipos de pesquisa
Há variadas formas de classificação das pesquisas. No entanto, as 

formas mais clássicas a determinam quanto à natureza, aos objetivos, à 

abordagem do problema, às fontes de informação e aos procedimentos.
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a  Pesquisa quanto à natureza

Do ponto de vista da sua natureza, de acordo com Silva e Menezes 

(2005, p. 20), a pesquisa pode ser: Básica ou Aplicada.

  Pesquisa Básica: visa a gerar conhecimentos novos úteis para o 

avanço da ciência sem aplicação prática prevista. Não objetiva à 

aplicabilidade imediata.

  Pesquisa Aplicada: visa a gerar conhecimentos para aplicação prá-

tica e dirigida à solução de problemas específicos. Objetiva resolver 

um problema concreto e imediato da sociedade.

b  Pesquisa quanto aos objetivos

Quanto aos objetivos, de acordo com Santos (2000), Andrade (2001) e Gil 

(2002), as pesquisas se classificam em: Exploratória, Descritiva ou Explicativa.

  Pesquisa Exploratória: de acordo com Andrade (2001), “é o primeiro 

passo de todo trabalho científico.” Isso porque ela assume um cará-

ter de pesquisa bibliográfica e/ou estudo de caso, proporcionando 

maior conhecimento sobre o assunto, facilita na delimitação do 

tema, ajuda a formular o problema de pesquisa, bem como seus 

objetivos e, ainda, na construção de hipóteses. Trabalha com entre-

vistas e análises de exemplos que estimulem a compreensão.

  Pesquisa Descritiva: nesse tipo de pesquisa, o pesquisador 

limita-se a descrever e interpretar a realidade, sem nela interferir; 

não estabelece causalidade. Opõe-se à pesquisa experimental 

(APPOLINÁRIO, 2009). Por assumir forma de Levantamento, é uti-

lizada em pesquisas de opinião, mercadológicas, levantamentos 

socioeconômicos e psicossociais. Trabalha muito com a coleta de 

dados, a qual é realizada, principalmente, a partir de questionários 

e da observação sistemática. 

  Pesquisa Explicativa: esse tipo de pesquisa visa a aprofundar o 

conhecimento da realidade, explicando o porquê, a razão das coisas. 

De acordo com Gil (2002), quando realizada nas ciências naturais, 

utiliza o método experimental, já quando utilizada nas ciências 

sociais, requer o uso do método observacional.



36 - Curso de Especialização em Ensino de Ciências

c  Pesquisa quanto à abordagem do problema

De acordo com Silva e Menezes (2005), quanto à abordagem do proble-

ma, a pesquisa assume um caráter qualitativo ou quantitativo. É válido observar, 

porém, que atualmente muitos trabalhos abordam esses dois tipos juntos, 

pois, de acordo com Minayo (1994, p. 22), “o conjunto de dados qualitativos 

e quantitativos, porém, não se opõem. Ao contrário, se complementam, pois 

a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer 

dicotomia”. 

  Pesquisa Quantitativa: é o tipo de pesquisa que considera que tudo 

pode ser quantificável. Essa modalidade de pesquisa utiliza medidas 

numéricas para trabalhar conceitos científicos e hipóteses ou busca 

padrões numéricos relacionados a conceitos cotidianos. A pesquisa 

quantitativa utiliza, portanto, a descrição matemática como lingua-

gem (daí trabalhar com dados estatísticos, porcentagem, etc.).

  Pesquisa Qualitativa: e acordo com Appolinário (2009, p. 155), é a 

“modalidade de pesquisa na qual os dados são coletados através de 

interações sociais e analisados subjetivamente pelo pesquisador 

[...] Ou seja, é a interpretação subjetiva do fato.” Esse tipo de pesquisa 

não trabalha com dados estatísticos. 

Segundo Minayo (1994), a investigação qualitativa pode ser caracte-

rizada com base em cinco grandes características: 

1. Na investigação qualitativa, a fonte direta de dados 
é o ambiente natural, constituindo o investigador o 
instrumento principal. O significado pode ser perdido se 
for retirado do contexto o ato, a palavra ou o gesto.
2. A investigação qualitativa é descritiva. Há uma ênfase 
às palavras e imagens.
3. Os investigadores interessam-se mais pelo processo 
do que pelos resultados ou produtos
4. Os investigadores tendem a analisar os seus dados 
de forma indutiva (do particular para o geral), ou seja, 
da raiz prática para o topo teórico.
5. O significado é de importância vital na investigação 
qualitativa. É o outro que adquire destaque, com os 
significados que atribui ou percepções/representações 
que elabora. (MINAYO, 1994, p. 23)
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Não se esqueça!

A pesquisa qualitativa contempla:

  descrições detalhadas de fenômenos, comportamentos;

  citações diretas de pessoas sobre suas experiências;

  trechos de documentos, registros, correspondências;

  gravações ou transcrições de entrevistas e discursos;

  dados com maior riqueza de detalhes e profundidade;

  associada a dados qualitativos, abordagem interpretativa e não 

experimental, análise de caso ou conteúdo.

A pesquisa quantitativa contempla:

  coleta de dados estatísticos;

  comprovação de teorias, hipóteses e modelos preconcebidos;

  possibilidade de medidas quantifi cáveis em amostras de uma 

população;

  maior objetividade;

  associada a dados quantitativos, abordagem positivista e experi-

mental e análise estatística.

d  Pesquisa quanto às fontes de informação

Segundo Santos (2000), de acordo com o ambiente em que as pes-

quisas são realizadas, elas podem ser classifi cadas em: Campo, Laboratório 

ou Bibliográfi ca.

  Pesquisa de Campo: refere-se à coleta de dados no local natural 

em que os fatos acontecem.

  Pesquisa de Laboratório: consiste na reprodução artifi cial e con-

trolada do fato em laboratório, permitindo descrição e análise das 

informações obtidas.

  Bibiográfi ca: é a coleta de informações em materiais impressos ou 

publicados na mídia.
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e  Pesquisa em relação aos procedimentos técnicos

Segundo Gil (2002), em relação aos procedimentos técnicos para a 

coleta de dados, as pesquisas se classificam em: Bibliográfica, Documental, 

Experimental, Estudo de Caso, Levantamento, Estudo de Campo, Estudo de 

caso, Pesquisa-Ação e Pesquisa Participante.

  Pesquisa Bibliográfica: é a pesquisa realizada a partir de material 

já publicado, como livros, revistas, artigos, etc. Esse tipo de pesquisa 

está presente em todos os trabalhos acadêmicos, uma vez que traz 

a base teórica que garante o cientificismo dos mesmos.

  Pesquisa Documental: é o tipo de pesquisa elaborada a partir de 

materiais que ainda não receberam um tratamento analítico (por 

exemplo: documentos de arquivos públicos ou privados, cartas, 

diários, prontuários médicos, relatórios, etc.).

  Pesquisa Experimental: como o próprio nome já diz, são pesquisas 

que trabalham com experimentos (erros e acertos na tentativa de 

testar hipóteses). Ela tanto pode ser aplicada em laboratório como 

em campo. Assim, determina-se um objeto de estudo, selecionam-

se as variáveis que poderiam influenciá-lo, definem-se as formas 

de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no 

objeto (GIL, 2002).

  Estudo de Caso: estudo que se caracteriza pela pesquisa com um úni-

co sujeito (uma pessoa, uma empresa, uma cidade, um evento, etc.) de 

maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento.

  Levantamento: quando a pesquisa envolve a interrogação direta 

das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer.

  Estudo de Campo: quando a pesquisa é realizada em campo aberto, 

junto à natureza ou à sociedade. Nesse tipo de pesquisa, normalmen-

te, usa-se a observação direta das atividades do objeto estudado e 

de entrevistas que levem ao maior conhecimento dos fatos.

  Pesquisa-Ação: é o tipo de pesquisa aplicada que possui como 

objetivo a resolução de algum problema coletivo, a partir da ação, 

no qual o pesquisador e o(s) sujeito(s) da pesquisa(s) estejam en-

volvidos de modo participativo e cooperativo.

  Pesquisa Participante: Esse tipo de pesquisa se desenvolve a 
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partir da interação entre pesquisadores e membros das situações 

investigadas. O que a difere da pesquisa-ação é o fato de ela ter 

como propósito a inserção da ciência popular na produção do 

conhecimento científico.
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Caro(a) estudante,

Nesta unidade, você verifi cou que pesquisa científi ca é a realização 

concreta de uma investigação planejada e desenvolvida de acordo com as 

normas consagradas pela metodologia científi ca. Você constatou também que 

existem várias formas de classifi car as pesquisas, levando-se em consideração 

vários aspectos: quanto à natureza, aos objetivos, à forma de abordagem 

do problema, às fontes de informação e aos procedimentos técnicos.

Na próxima unidade, vamos estudar que, após escolhido o tipo de pes-

quisa que iremos realizar, é necessário que sistematizemos nossos estudos, 

seguindo determinadas etapas a fi m de cumpri-las com excelência.

Vamos adiante!

Síntese



3
Unidade

A pesquisa 
científi ca
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Ao fi nal desta unidade, você deverá:

  identifi car a importância da estrutura das etapas de uma 
pesquisa;

  conhecer detalhadamente os processos de execução de 
uma pesquisa.

Competências
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Caro (a) estudante,

A unidade 3 mostra a você as etapas básicas para o desenvolvimento e a con-

solidação de uma pesquisa científica. Faz, também, uma abordagem sobre os 

processos de execução que você precisa conhecer para tornar mais sistemática 

sua investigação para o trabalho final do curso.

3.1 Introdução
Vimos até agora que a pesquisa científica deve ser vista como um 

procedimento racional e sistemático. Para sua efetivação, é necessário que uti-

lizemos os procedimentos científicos adequados (métodos e técnicas). Assim, 

estaremos empregando a ciência com o rigor formal, garantia de um trabalho 

que propõe segurança e legitimidade às informações descobertas.

Neste momento, é fundamental que você perceba que sua monografia 

é o relatório final de uma pesquisa científica e que essa pesquisa deve estar 

criteriosamente planejada e aprovada antes de ser realizada. 

Mas, para que você realize a pesquisa, é necessário passar por três 

momentos que estão diretamente relacionados: o planejamento, a exe-

cução e a redação final.

No primeiro momento, a fase preparatória, é preciso decidir pela escolha 

do assunto a ser investigado, delimitar o tema, a problemática de pesquisa, 

os instrumentos de coleta de dados e a forma como esses dados serão ana-

lisados. Tudo isso será colocado em um documento chamado projeto de 

pesquisa .

O segundo momento da pesquisa corresponde à execução do projeto, 

ou seja, quando você começa a trabalhar em seu campo de pesquisa e a 

realizar entrevistas, questionários, observações, levantamentos de material, 

3 A pesquisa científica

Esta modalidade de tra-

balho será abordada na 

Unidade 4.
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bibliografia, etc. Após o levantamento, tem início a análise e interpretação 

desses dados.

Enfim, a última fase da pesquisa diz respeito à redação do trabalho em 

si. É o momento em que o pesquisador expõe os resultados de sua pesquisa 

à comunidade científica. Tais resultados, em nosso caso, serão expressos na 

forma de uma monografia.

3.2 As etapas de uma pesquisa
Para sistematizar melhor ainda nosso trabalho, é necessário seguirmos 

uma ordem a qual constituirá a sequência de nosso trabalho final de pesquisa 

(a monografia). O quadro 2 traz uma síntese dessas etapas:
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Escolha do assunto

Defi nição do tema
Delimitação do tema

Formulação 
do problema

Construção de 
hipóteses

Levantamento 
bibliográfi co

Justifi cativa

Objetivos:
Geral e Específi cos

Defi nição da 
metodologia

Coleta de dados

Análise dos dados

A comunicação 
da pesquisa

Apresentação

QUADRO 2 – Etapas da pesquisa científi ca
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3.2.1 Escolha do assunto e delimitação do tema
O primeiro passo para a realização da pesquisa é a escolha do assunto 

e do tema a ser investigado. O assunto se refere a uma área do 

conhecimento (LUCKESI et al., 1986), e portanto é 

mais amplo; já o tema é mais específico, retirado 

do próprio assunto. O tema de uma pesquisa 

pode ser qualquer assunto que precise de 

melhores definições, clareza e precisão do 

que já foi escrito sobre ele. Evite apenas 

escolher algo sobre o qual já se falou muito. 

A criatividade é fundamental para o sucesso de 

sua monografia. O Quadro 3 mostra exemplos de 

assuntos (mais geral) e de temas (mais específico).

QUADRO 3 – Exemplos de assuntos e temas de pesquisa
ASSUNTO TEMA

Tipos de energia Energias renováveis

Doenças Câncer

Hidrostática Pressão

O ensino da Matemática Matemática no Ensino Médio

A escolha do tema é uma das partes mais difíceis do processo, pois 

se trata do foco a ser seguido em sua investigação, em um universo muito 

amplo de ideias. Além disso, você precisa tomar alguns cuidados: antes de 

tudo, é preciso se certificar de que o tema é viável de ser desenvolvido e se 

existe uma bibliografia acessível, já que o trabalho acadêmico exige uma 

base literária; é importante verificar também a relevância do tema e se é 

possível desenvolvê-lo dentro do prazo dado pelo curso para fazer a sua 

monografia. Isso é importantíssimo!

Escolhido o tema, você deve partir para a delimitação desse tema, 

pois ele ainda está muito amplo para começar a investigação. Veja exemplos 

no Quadro 4.
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QUADRO 4 – Exemplos de assuntos, tema e delimitação do tema
ASSUNTO TEMA DELIMITAÇÃO

Tipos de energia Energias renováveis Energia eólica

Doenças Câncer Câncer de pele

Hidrostática Pressão Medida da pressão arterial

O ensino da Matemática Matemática no Ensino Médio Geometria espacial

Delimitar o tema significa selecionar um tópico do tema a ser 

focalizado.

3.2.2 Formulação do problema
O processo de pesquisa é desencadeado a partir de um questionamento. 

Para isso, é necessário formular um problema de pesquisa. Segundo Cervo e 

Bervian (2002, p. 84), problema “é uma questão que envolve intrinsecamente uma 

dificuldade teórica ou prática, para a qual se deve encontrar uma solução.”

O problema de pesquisa fica mais fácil de ser formulado se você o fizer 

sob a forma de pergunta. Sua redação deve ser clara, precisa e objetiva. E 

não se esqueça de que a pergunta deve ser passível de solução. Então, você 

elabora a pergunta e o desenvolvimento de sua pesquisa deve ser a resposta 

a esse questionamento. 

Salvador (1970, p. 30 apud CERVO; BERVIAN, 2002, p. 84) alertam que 

nunca se deve partir diretamente do tema à coleta de dados, pois a formu-

lação do problema traz as seguintes vantagens:

a) delimita, com exatidão, qual tipo de resposta deve 
ser procurado;
b)leva o pesquisador a uma reflexão benéfica e pro-
veitosa sobre o assunto;
c)fixa, frequentemente, roteiros para o início do levan-
tamento bibliográfico e da coleta de dados;
d)auxilia, na prática, a escolha de cabeçalhos para 
o sistema de tomada de apontamentos;
e)discrimina com precisão os apontamentos que 
serão tomados, isto é, todos e tão-somente aqueles 
que respondem às perguntas formuladas.
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Para fi car mais claro, observe um modelo (Quadro 5) com a redação 

de um problema:

QUADRO 5 – Como chegar à problemática de pesquisa
Assunto Tipos de energia

Tema Energias renováveis

Delimitação do tema Energia eólica

Problema de pesquisa A implantação de energia eólica é viável economicamente para 
o IF-SC?

Vamos ver um exemplo ? 

PROBLEMA DE PESQUISA

De acordo com as pesquisas realizadas, sabe-se que a radiografi a de tórax é o exa-

me de diagnóstico por imagem mais utilizado em todo o mundo. Segundo Chate 

(2005), a grande utilização destes exames ocorre devido à grande disponibilidade de 

equipamentos, ao custo reduzido e à baixa dose de radiação se comparados com a 

Tomografi a Computadorizada. 

Sabendo que as radiografi as de tórax têm grande utilização em unidades de terapia 

intensiva, é necessário que se tenha uma boa qualidade de imagem para que haja 

um diagnóstico e terapêutica adequados aos pacientes. Partindo dessa necessidade, 

a pesquisa será feita procurando respostas para a pergunta: que fatores infl uenciam 

a qualidade da imagem radiográfi ca quando realizadas em leito?

3.2.3 Construção de hipóteses
Formulado o problema de pesquisa, surge a necessidade de respostas a 

ele; mas, como você ainda não realizou a pesquisa, primeiramente você proce-

derá à defi nição das hipóteses. As hipóteses equivalem à suposição de verdades 

que depois serão confi rmadas ou refutadas pela sua pesquisa. Elas orientam o 

pesquisador, colocando-o na direção da causa provável ou da lei que se procura, 

ou função teórica quando completam os resultados já obtidos.

Triviños (1996) indica algumas condições para a correta formulação 

das hipóteses:

  devem ser expressas com clareza e simplicidade;

  devem ter a qualidade de poder ser verifi cadas empiricamente;

Na redação de seu proble-

ma de pesquisa, antes de 

formular a pergunta, faça 

um parágrafo contextua-

lizando o assunto. O texto 

fi ca muito mais elegante!

Na redação de seu proble-

ma de pesquisa, antes de 

Esse exemplo foi extraído 

da monografia do Curso 

Superior de Tecnologia em 

Radiologia do IF-SC, da alu-

na Mayara Stela Pinheiro de 

Souza. As referências estão 

no fi nal deste livro.
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  devem ser específi cas;

  devem ter apoio na teoria;

  devem ter relação com o problema de pesquisa (questão ou per-

gunta norteadora da pesquisa).

3.2.4 Levantamento bibliográfi co
Agora que já vimos o tema, sua 

delimitação, a pergunta de pesquisa 

e as hipóteses, é necessário dizer que 

precisamos ter domínio do assunto. Para 

isso, torna-se importante partir para a 

investigação mais aprofundada do tema 

escolhido, isto é, verifi car o que dizem 

os autores acerca do assunto: é hora da 

revisão de literatura.

Neste momento, você vai co-

meçar a reunir toda a documentação 

bibliográfi ca e documental que encontrar (o levantamento pode ser feito na 

internet, ou em livros, artigos, revistas, monografi as, trabalhos acadêmicos, 

etc.). O importante é que você procure bem mais de uma fonte a fi m de 

poder comparar o que dizem os autores e verifi car os diversos pontos de 

vista existentes sobre o mesmo assunto. 

De posse do material, dá-se início ao processo de leitura. Cervo e Ber-

vian (2002) fundamentam o processo de leitura em quatro etapas, a saber:

  Pré-leitura (ou leitura informativa) – permite ao pesquisador 

selecionar os documentos bibliográfi cos, bem como ajuda a dar 

uma visão global sobre o assunto focalizado.

  Leitura seletiva – como o nome já diz, selecionam-se as infor-

mações mais relevantes ao trabalho, de acordo com o problema 

formulado.

  Leitura crítica ou refl exiva – o pesquisador aprofunda realmente a 

leitura, com a fi nalidade de saber o que o autor afi rma sobre o assunto. 

É a fase da verdadeira aprendizagem, da refl exão, da análise e com-

Ao pesquisar na internet, 

muito cuidado! Em traba-

lhos acadêmicos só valem 

os sites indexados, isto é, 

aqueles confiáveis. Sites 

que não possuem autor 

ou que não sejam institu-

cionais são perigosos e não 

confi áveis.

Ao pesquisar na internet, 
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paração, da apropriação dos resultados relacionados ao problema de 

pesquisa. Aqui começam os fi chamentos das informações, em que 

são registradas as fontes e citações dos autores pesquisados.

  Leitura interpretativa – é a última etapa da leitura; nesta o pes-

quisador vai julgar e analisar o material pesquisado e, em seguida, 

fazer a síntese e organização dos dados descobertos.

3.2.5 Justifi cativa
Nesta etapa você vai escrever o “porquê” da realização de sua pesquisa. 

Em outras palavras, indicar por que ela é importante e identifi car as razões 

da preferência pelo tema escolhido e sua importância em relação a outros 

temas. A justifi cativa deve estar articulada à relevância intelectual prática do 

problema de pesquisa.

Para fi rmar ainda mais sua justifi cativa, você pode fazer o levantamento 

bibliográfi co de pesquisas já realizadas, indicando os problemas contidos 

nelas, bem como os pontos que ainda não foram abordados sobre o assun-

to. Outro ponto bem interessante a ser abordado é o fator originalidade; 

destaque o ponto em que seu trabalho difere dos outros já existentes. Na 

redação desse item, use palavras que remetam à própria justifi cativa, como: 

“este trabalho se justifi ca por...” ou “...é por essa razão que este trabalho se 

justifi ca”, e assim por diante.

3.2.6 Determinação dos objetivos: geral e específi cos
A partir do momento em que você defi niu a problemática de pesquisa, 

é possível listar os objetivos a que ela se propõe (mas é preciso dizer que 

em certos tipos de pesquisa o processo se dá ao contrário: primeiro se 

defi ne o objetivo e depois a problemática). O que interessa é que 

você saiba que os objetivos devem estar diretamente 

relacionados à pergunta de pesquisa (até a redação 

do objetivo geral com a problemática pode ser bem 

parecida!). E por falar em redação, a redação dos ob-

jetivos deve ser clara, precisa e objetiva.
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Em sua monografi a você deve construir apenas um objetivo geral e 

outros específi cos. Mas não exagere no número de objetivos específi cos 

- o ideal é que tenha entre três e cinco, mas isso não é regra...

O objetivo geral tem dimensões mais amplas. Aqui você deve dizer de 

maneira bem sintética qual é o propósito geral de sua pesquisa. Em resumo, 

procure trabalhar assim o seu objetivo geral:

  indique de forma genérica qual o objetivo a ser alcançado;

  desenvolva-o em forma de parágrafo;

  inicie a frase com um verbo abrangente e no infi nitivo: compreender, 

saber, avaliar, verifi car, constatar, analisar, desenvolver, conhecer, 

entender, etc.

Um objetivo bem redigido explica o quê, com o quê (quem), por 

meio de que, onde, quando.

Por exemplo:

OBJETIVO GERAL

Avaliar os fatores que prejudicam a qualidade da imagem radiográfi ca de tórax quando 

obtidas no leito de uma UTI.

Traçar os objetivos específi cos signifi ca aprofundar as intenções 

expressas no objetivo geral. É como se os objetivos específi cos derivassem 

do objetivo geral. 

Dessa maneira, construa os seus objetivos específicos da seguinte forma:

  detalhe o objetivo geral mostrando o que pretende alcançar com 

a pesquisa; 

  torne operacional o objetivo geral indicando exatamente o que será 

realizado em sua pesquisa;

  escreva-os em forma de tópicos e use verbos no infi nitivo, que 

Relate somente os objetivos 

viáveis, não queira fazer uma 

pesquisa mais ampla que o 

tempo de que você dispõe 

para apresentá-la.

Relate somente os objetivos 
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admitam poucas interpretações e sem repetições. Exemplos: iden-

tifi car, caracterizar, comparar, testar, aplicar, observar, medir, localizar, 

selecionar, distinguir.

Veja um exemplo, extraído do objetivo geral anteriormente citado:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-  Identifi car os procedimentos dos profi ssionais da técnica radiológica na realização do 

exame em leito e suas difi culdades.

-  Verifi car os principais tipos de artefatos de imagem gerados na realização do exame 

em leito.

-  Propor sugestões para melhoria da obtenção das imagens no leito.

Não se esqueça de um ponto muito importante: a justifi cativa, 

a problemática de pesquisa e os objetivos devem estar interligados. O 

Quadro 6 traz um exemplo dessa conexão desde o início da montagem 

de nossa pesquisa:

QUADRO 6 – Exemplo da montagem inicial de uma pesquisa
Assunto Tipos de energia

Tema Energias renováveis

Delimitação do tema Energia eólica

Problema de pesquisa A implantação de energia eólica é viável economicamente para o 
IF-SC?

Objetivo geral Analisar a viabilidade econômica de implantação de um programa 
que inclua a energia eólica no IF-SC.

Objetivos específi cos investigar as despesas com a energia elétrica no Instituto;
estudar as planilhas de custo dos equipamentos;
verifi car o terreno para a localização das torres eólicas;
capacitar profi ssionais para o uso dessa energia renovável.

Repare que agora já fi cou bem mais fácil iniciar a pesquisa, pois já 

está tudo bem delimitado. Por isso, antes de sair escrevendo tudo o 

que lhe vier à cabeça, pare e refl ita sobre a viabilidade do seu tema e 

da sua problemática.
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3.2.7 Definição da metodologia
Agora que você já possui a estrutura do trabalho com sua proble-

mática, objetivos e tema delimitados, vamos partir para a forma como será 

realizada sua pesquisa.

Nesta parte você deverá deixar claro quais serão os procedimentos 

de metodologia que adotará a partir de seu problema de pesquisa, dos ob-

jetivos e da teoria fundamentada. Você apresentará detalhadamente como 

pretende realizar a pesquisa e solucionar o problema. 

Uma metodologia bem elaborada deve ser clara e detalhada o 

suficiente para que outra pessoa possa repetir, sem erros, a experiência 

que você fez.

Na metodologia você especifica os procedimentos necessários para se 

aproximar dos participantes da pesquisa (ou ter acesso aos documentos), para 

colher informações de interesse e partir para sua análise. É importante ressaltar 

que se você for trabalhar com pessoas, sua pesquisa deve estar pautada nas  

Normas de Conduta Ética na Pesquisa que envolve seres humanos. 

A ética na pesquisa implica:
- consentimento livre e esclarecido dos sujeitos envol-
vidos (tratá-los com dignidade, respeitá-los em sua 
autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade);
- ponderação entre riscos e benefícios tanto atuais 
como individuais ou coletivos; 
- relevância social da pesquisa com vantagens sig-
nificativas para os sujeitos da pesquisa com justiça 
e equidade (ZANELA, 2006, p. 62).

A partir daí você vai começar a fazer a sua investigação, que deve contem-

plar não só a fase de exploração do campo, mas também a escolha do espaço 

da pesquisa, o estabelecimento dos critérios de amostragem e a construção de 

estratégias para entrada em campo, os sujeitos participantes (universo e amostra) 

e, ainda, a definição dos procedimentos de coleta e análise de dados.

Em outras palavras, deve-se definir onde, quando e como será rea-

lizada a pesquisa por meio dos seguintes tópicos: população (universo da 



54 - Curso de Especialização em Ensino de Ciências

pesquisa); amostra (e método de amostragem); método de pesquisa; tipo 

de pesquisa; e técnicas de pesquisa utilizadas no delineamento da solução 

do problema; bem como o modelo de análise (forma como se pretende 

tabular e analisar os dados).

a  População

Uma população é o conjunto de seres (animados ou inanimados) que pos-

suem, pelo menos, uma característica comum. Essa característica deve delimitar 

quais os elementos que pertencem ou não à população (podem ser delimitados, 

por exemplo, por sexo, faixa etária, comunidade em que vivem, etc)

Determinada a população, você começará a fazer o levantamento 

de dados sobre as características de interesse no estudo em questão. Na 

maioria das vezes, dependendo do tipo de pesquisa e do tempo que terá 

para executá-la, é conveniente que você limite suas observações a apenas 

uma parte da população (que seja a mais representativa do todo), ou seja, 

a uma amostra proveniente dessa população.

b  Amostra

A amostra pode ser definida como uma parcela convenientemente sele-

cionada da população; nela, todos os elementos devem ser examinados para a 

efetiva realização do estudo estatístico que deseja. Parece ser óbvio que, quanto 

maior a amostra, mais confiáveis serão as induções realizadas sobre a população 

(veja, por exemplo, o caso do censo ou recenseamento que pelo fato de ser realiza-

do com praticamente toda a população tem uma confiabilidade muito grande). 

A determinação correta do tamanho da amostra é muito importante. Segundo 

Gil (2009), esse procedimento conta com fatores que são determinantes como: 

a amplitude do universo, o nível de confiança estabelecido, o erro máximo 

permitido e a percentagem com que o fenômeno se verifica.

  Amplitude do universo: os universos de pesquisas dividem-se em 

dois tipos: finitos (com menos de 100.000 elementos) e infinitos 

(com mais de 100.000).

  Nível de confiança estabelecido: a teoria das probabilidades indica 

que a distribuição das informações coletadas a partir de amostras, 
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ajusta-se à curva “normal” (curva de Gauss), a qual apresenta valores 

centrais elevados e valores externos reduzidos. Assim, o nível de 

confiança nesses casos chega quase a sua totalidade.

  Erro máximo permitido: dizer que uma pesquisa possui 100% de 

exatidão é muito complicado. Por isso, trabalha-se normalmente 

com base de erros. O erro de medição é trabalhado usualmente 

com uma percentagem de 3 a 5%.

  Percentagem com que o fenômeno se verifica: para determinar o 

tamanho da amostra, é muito importante que se estime previamente 

a percentagem com que se verifica um fenômeno. Assim: se você 

for verificar qual o número de espécies aquáticas em uma região 

e tiver uma noção prévia desse número, isso poderá lhe ser muito 

útil, pois se essa percentagem não for superior a 10%, será preciso 

que você pesquise um número bem maior de casos do que em uma 

situação em que a percentagem presumível seja de 50%.

c  Método de pesquisa

Neste ponto, você deve apresentar qual o método de abordagem e 

o método de procedimento utilizado em seu processo de investigação (já 

estudados na unidade 1). Mas, atenção: antes da escolha de um método, 

é importante que você verifique se as teorias com que você estará traba-

lhando possibilitam a abordagem e o raciocínio que pretende desenvolver. 

Isso porque suas conclusões terão de estar ligadas à escolha do método. O 

Quadro 7 indica o resumo do que vimos na Unidade 1.

QUADRO 7 – Resumo dos tipos de métodos de pesquisa científica
Método Modalidade

De abordagem Dedutivo
Indutivo
Hipotético-dedutivo
Dialético
Método fenomenológico

De procedimentos Comparativo
Histórico
Estudo de caso
Estatístico
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d  Tipos de pesquisa

Neste item você deverá indicar a classificação de sua pesquisa (con-

forme foi visto na Unidade 2), quanto: à natureza, à forma de abordagem, 

ao objetivo geral e aos procedimentos técnicos. Você deve, obrigato-

riamente, justificar sua escolha por determinado tipo de pesquisa.

Primeiramente você vai se questionar sobre qual será a abordagem 

do seu estudo: teórica ou prática? Isto é, quanto à natureza, ela será básica 

ou aplicada? Em seguida, decida o ponto de vista da forma de abordagem: 

ela será do tipo qualitativa ou quantitativa? Ou trabalhará os dois tipos 

simultaneamente sendo, portanto, quali-quantitativa? O terceiro passo 

é sua escolha quanto aos objetivos: será do tipo exploratória, descritiva 

ou explicativa? Finalmente, quanto aos procedimentos técnicos, sua 

pesquisa será bibliográfica ou documental? E, ainda, será de que tipo: 

Experimental, Levantamento (de campo), Estudo de caso, Pesquisa-ação 

ou Pesquisa participante?

O Quadro 8 traz uma síntese dos tipos de pesquisa para você relembrar.

QUADRO 8 – Resumo dos principais tipos de pesquisas
Pesquisa Modalidade

Quanto à natureza Básica 
Aplicada

Quanto à forma de abordagem Quantitativa
Qualitativa

Quanto ao objetivo geral Exploratória
Descritiva
Explicativa

Quanto aos procedimentos técnicos Bibliográfica
Documental

Experimental
Levantamento (de campo)
Estudo de caso
Pesquisa-ação
Pesquisa participante

e  Técnicas de pesquisa

Neste item você deverá ficar atento a quais instrumentos você traba-

lhará em sua pesquisa. São vários os procedimentos para a coleta de dados, 

que variam de acordo com o tipo de investigação. Em linhas gerais, você 
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poderá utilizar: coleta documental, questionário, formulário, entrevista, 

observação, análise de conteúdo. 

  Coleta Documental – é a fase da busca de documentos para 

a construção de seu referencial teórico. É o primeiro passo de 

qualquer tipo de pesquisa científica, que pode ser feito de duas 

formas: pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. Para facilitar 

o uso do material coletado, permitindo que você o utilize durante 

a etapa da análise dos dados, convém que você siga alguns pro-

cedimentos, como: 

  transcreva os dados extraídos dos documentos para o modelo 

de ficha;

  realize um breve apanhado de seu conteúdo;

  anexe à descrição do material, notas (comentários) sobre a natu-

reza e a  fonte de cada documento; 

  organize o material em uma lista cronológica dos documentos;

  crie uma pasta em seu computador para armazenar esses dados.

  Questionário

O questionário é uma das formas mais usadas para se coletar dados. 

Ele possui um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com 

o objetivo de obter informações acerca do problema central da pesquisa. 

Mas, há que tomar muito cuidado no momento de redigir as questões, elas 

não podem suscitar dupla interpretação ou induzir o leitor a determinada 

resposta. Isso porque, normalmente, o questionário é respondido na ausência 

do pesquisador (quando o investigador está presente e lê as perguntas ao 

entrevistado, isso se chama formulário).

As questões podem aparecer de três formas: abertas, fechadas ou 

mistas.

Lembre-se de que esta etapa ainda não é uma análise do con-

teúdo; é um simples armazenamento de materiais bibliográficos 

e documentais.
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Perguntas abertas 

  permitem liberdade total de resposta ao pesquisador;

  possibilitam investigações mais precisas e profundas;

  há difi culdades para fazer a tabulação;

  são difíceis e demoradas de se analisar;

  exemplo: Qual a sua opinião acerca da proibição do uso de celular 

em sala de aula?

Perguntas fechadas

  são aquelas em que o informante escolhe sua resposta a partir de 

duas ou mais opções;

  são padronizadas e de fácil aplicação e análise.

As perguntas fechadas, de acordo com o número de respostas, podem 

ser redigidas de três maneiras. O Quadro 9 mostra essas formas.

QUADRO 9 - Exemplos de perguntas fechadas
Perguntas Respostas Exemplo

Dicotômicas Admitem somente duas respostas ( ) Sim
( ) Não

Tricotômicas Admitem três respostas ( ) Sim
( ) Não 
( ) Não sei

Múltipla escolha Apresentam uma série de
possíveis respostas

( ) Excelente
( ) Muito Bom
( ) Bom
( ) Regular
( ) Insufi ciente

Veja exemplos desses tipos de questões:

Pergunta X: Você costuma descansar nos fi nais de semana?

( ) sim

( ) não

Pergunta X: Você concorda com o novo plano econômico do governo federal?

( ) sim

( ) não

( ) não sei
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Pergunta X: Em sua opinião, a palestra dada pela estagiária foi:

( ) muito esclarecedora

( ) esclarecedora

( ) mais ou menos esclarecedora 

( ) pouco esclarecedora

( ) nada esclarecedora

Perguntas mistas

  misturam perguntas fechadas e perguntas abertas;

  possibilitam mais informações sobre o assunto;

  permitem um manifestação/complementação por parte do in-

formante.

Veja um modelo desse tipo de questão: 

1. Você escolhe um livro para ler, por causa de:

a. ( ) assunto

b. ( ) autor

c. ( ) capa e apresentação

d. ( ) texto de orelha

e. ( ) recomendação de amigos

f. ( ) divulgação pelos meios de comunicação de massa

g. ( ) outro Qual? _________________________________________________

Gil (2009) apresenta alguns cuidados na elaboração das questões:

  formular as perguntas de maneira clara, concreta e precisa;

  redigir perguntas que possibilitem uma única interpretação;

  elaborar perguntas de forma que não induzam a respostas;

  inspecionar se as perguntas se referem a uma única ideia de cada vez;

  verifi car se o questionado possui um determinado nível de formação 

e informação que lhe permita responder às perguntas;

  elaborar perguntas que facilitem os procedimentos de tabulação 

e análise de dados;

  elaborar instruções claras e precisas para o preenchimento do 

questionário;

  assegurar a confi dencialidade das informações prestadas.
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  Formulário

O formulário é também um instrumento importante para a coleta de 

dados. Difere do questionário pelo fato de o pesquisador ficar face a face com 

o entrevistado. O formulário apresenta algumas vantagens, como: pode ser 

utilizado com pessoas analfabetas; o pesquisador pode explicar as perguntas 

e, assim, orientar o entrevistado; maior facilidade na obtenção de respostas. 

Desvantagens desse instrumento: menor liberdade de respostas face à pre-

sença do pesquisador; risco de influências por parte do pesquisador; menor 

prazo para as respostas; é mais demorado, já que tem de fazer uma pessoa 

de cada vez; insegurança nas respostas, já que não há anonimato.

  Entrevista

A entrevista é a técnica em que pesquisador e pesquisado ficam frente 

a frente e o primeiro formula oralmente questões ao segundo. O objetivo 

dessa técnica é obter o maior número possível de informações do entrevis-

tado sobre determinado assunto.

De acordo com o propósito do entrevistador, a entrevista pode ser 

denominada de estruturada ou não estruturada.

  Entrevista estruturada – é aquela em que o pesquisador segue 

um roteiro padronizado. Isso garante a ele uma maior segurança 

na hora de tabular os dados, pois são as mesmas perguntas feitas a 

todos os entrevistados.

  Entrevista não estruturada (ou semiestruturada) – não possui 

um roteiro; o entrevistador sente-se mais livre para desenvolver 

a pesquisa. Em geral, as perguntas são abertas e são respondidas 

dentro de uma conversação informal.

A entrevista deve, enfim, ser muito bem planejada pelo pesquisador. 

Ele deverá induzi-la de forma a buscar respostas que preencham seus objeti-

vos e o problema de pesquisa. Ele deve, também, criar condições favoráveis 

ao bom desenvolvimento da entrevista; obtendo a confiança do entrevistado; 

ouvindo mais do que falando; evitando divagações; e registrando os dados 

e as informações durante a entrevista.
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  Observação

A técnica da observação pode ser realizada individualmente ou junto 

a outras técnicas de pesquisa. A partir da observação, os fatos podem ser 

percebidos diretamente, reduzindo, assim, a subjetividade por parte do pes-

quisador. A observação torna-se uma técnica científi ca na medida em que 

serve a um objetivo formulado de pesquisa, é sistematicamente planejada, 

registrada e ligada a proposições mais gerais.

Ela pode ser classifi cada de três maneiras:

  Observação simples – é aquela em que o pesquisador é um mero 

espectador; ele fi ca alheio à comunidade ou ao grupo pesquisado.

  Observação participante – consiste na participação real do conhe-

cimento de vida na comunidade. O pesquisador assume o papel de 

integrante da comunidade ou do grupo.

  Observação sistemática – o pesquisador elabora previamente um 

plano de observação, por saber quais os aspectos da comunidade 

que o interessa. Esse tipo de observação pode ocorrer em situações 

de campo ou laboratório.

A observação pode ser registrada por tomada de notas por escrito ou 

em gravações de sons ou imagens. Nessa técnica, o pesquisador deve ter 

cuidado com as impressões, vagas sensações e projeções psicológicas que são 

características próprias do senso comum, distanciadas, portanto, da ciência.

  Análise de conteúdo

Esta técnica consiste em estudar e analisar as variáveis de maneira 

objetiva, sistemática e quantitativa. O uso dessa técnica permite que você 

busque informações confi áveis para selecionar os dados que lhes interessam, 

apoiado em um referencial teórico que atenda aos seus objetivos.

Na análise do conteúdo, existem algumas etapas que devem ser 

seguidas:

a   fazer uma pré-análise em que o pesquisador coleta e organiza o mate-

rial a ser analisado (semelhante ao descrito na coleta documental);

Variável é tudo aquilo que 

pode assumir diferentes 

valores. Exemplos de va-

riáveis: cor, sexo, taxa de 

mortalidade, idade, etc. A 

variável está, portanto, su-

jeita a alterações de valor, 

dependendo daquilo que 

pode assumir para cada 

caso particular.

Variável é tudo aquilo que 
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b   realizar um estudo minucioso do conteúdo coletado, das palavras 

e frases que o compõem, procurar-lhes o sentido, captar-lhes as 

intenções, comparar, avaliar, descartar o acessório, reconhecer o 

essencial e selecioná-lo em torno das ideias principais, sempre 

orientado pelas hipóteses e pelo referencial teórico;

c   executar uma escolha das unidades de análise que podem ser a 

palavra, o tema, a frase, os símbolos, etc;

d   agrupar as unidades segundo algum critério;

e   defi nir as categorias ou unidades de medida; e

f   proceder o tratamento estatístico conveniente.

g  Modelo de análise

Nesta etapa você deverá descrever como os dados serão analisados e 

apresentados. Na apresentação, você deve citar como esses dados serão cate-

gorizados, codifi cados e tabulados, como também os recursos gráfi cos a serem 

utilizados para a apresentação dos resultados (tabelas, quadros, gráfi cos e outros). 

Já na análise dos resultados, você deve descrever se vai usar estatísticas e como 

elas serão usadas, justifi car a opção pelo teste de hipótese escolhido, bem como 

apresentar de que forma os dados serão generalizados e interpretados.

3.2.8 A comunicação da pesquisa
Terminadas as etapas anteriores, agora é hora de você se preocupar 

com a comunicação da pesquisa a qual resultará em sua monografi a. Para 

montá-la, é necessário que você tenha como base as normas da ABNT, levan-

do em consideração os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais 

(a serem abordados na próxima unidade).

a  O estilo da redação

Um texto científi co deve ser traduzido na expressão dos resultados 

da investigação feita pelo pesquisador. É uma exposição muito bem funda-

mentada do material coletado, estruturado, analisado e elaborado de forma 

objetiva, clara e precisa.

O texto deve ser escrito na linguagem culta, sem vícios ou colo-

quialidades. Por outro lado, a linguagem deve ser simples e clara de forma 

Lembre-se: mantenha um 

equilíbrio entre o cunho 

científi co e o bom senso: 

empregue a precisão ter-

minológica primando pela 

clareza vocabular.
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que o leitor consiga ler o texto sem dificuldade de compreensão; o texto 

também deve ser escrito de forma a ser acessível a leigos, ou seja, não deve 

ser utilizado um vocabulário extremamente técnico. 

Na redação científica, você deve observar o caráter objetivo e racio-

nal do texto. Para isso, a melhor forma é o emprego na terceira pessoa + 

a partícula “se” (acredita-se, analisou-se, verificou-se, etc) – nunca utilize a 

forma pessoal do “eu”. Seu texto deve ser impessoal e imparcial, apenas 

relatando a pesquisa e o resultado a que você chegou e não deixando os 

fatos subentendidos.

Para uma redação bem definida, você deve seguir alguns passos:

a   escreva o texto sempre em linguagem direta, não seja prolixo 

(rodar, rodar e não chegar a lugar algum);

b   não faça frases muito longas, pois elas prejudicam o entendimento 

do texto;

c   argumente de forma coerente, com base em dados e provas e não 

em sua intuição ou senso comum;

d   cuide com as ambiguidades, elas deixam o texto confuso;

e   indique com precisão onde, como e quando os dados foram 

coletados;

f   evite o uso de adjetivos e cuide do pronome “onde” – lembre-se de 

que onde só deve ser usado quando se refere a lugar;

g   cuide também com os pronomes “este” e “esse” ; 

h   ordene suas ideias em uma sequência lógica e ordenada, com 

começo, meio e fim.

b  Defesa dos trabalhos

Terminada a comunicação escrita, segue-se a apresentação oral do 

trabalho, a sua defesa. Esse item será abordado na próxima unidade.

Quando uso “este”?

a) com ideia de proximi-

dade. Ex.: “Esta monografia 

tem como objetivo...”

b) quando eu vou lançar o 

fato. Ex.:“Foram realizados 

estes procedimentos: coleta, 

análise e documentação.”

Quando uso “esse”?

Em monografias, o “esse” é 

usado geralmente quando 

você se relaciona a um fato 

anteriormente mencionado. 

Ex.: “Com base nesses dados 

pode-se afirmar que...” ou 

“Esses dados indicam que...”
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Prezado(a) estudante,

Nesta unidade, você tomou conhecimento de etapas elaboradas para 

o bom desempenho e consolidação da pesquisa científi ca. Para isso, uma 

sequência de passos lhe foi mostrada a fi m de tornar sua pesquisa mais 

dinâmica. No entanto, é válido observar que cada tipo de pesquisa possui 

sua particularidade, por isso, não podemos dizer que esse caminho é rígido 

e único, mas essa ordem pode ser adaptada à maior parte das pesquisas.

Para melhor realizar seu trabalho, não se esqueça de que sua pesquisa 

deve passar por três momentos: o planejamento (a fase preparatória em que 

você precisa delimitar o tema, o problema de pesquisa, os instrumentos para 

a coleta de dados, bem como a forma como esses dados serão analisados), 

a execução do projeto (o momento de passar para o levantamento de 

dados e a análise dos resultados) e a redação fi nal (em que o trabalho será 

apresentado à comunidade científi ca).

Na próxima unidade, estudaremos a prática: após escolhermos o(s) 

tipo(s) de pesquisa que iremos realizar e após realizarmos as etapas de execu-

ção, partiremos, agora, para a confecção da monografi a propriamente dita.

Síntese



4
Unidade

Trabalhos 
acadêmicos



66 - Curso de Especialização em Ensino de Ciências

Ao fi nal desta unidade, você deverá conhecer e identifi car 
os elementos que compõem uma monografi a.

Competências
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A unidade 4 ensinará você a desenvolver sua monografia de acordo com nor-

mas pré-estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

o órgão responsável pela normalização técnica no Brasil que fornece a base 

necessária ao desenvolvimento tecnológico do país.

4.1 Introdução
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2005), órgão respon-

sável pela normatização técnica no Brasil, classifica os trabalhos acadêmicos 

como sendo:

a   Tese - trabalho acadêmico que apresenta o resultado de investiga-

ção complexa e aprofundada sobre tema mais ou menos amplo, 

com abordagem teórica definida.

Deve ser elaborado com base em investigação ori-
ginal, constituindo-se em real contribuição para a 
especialidade em questão. É feito sob a coordenação 
de um orientador (doutor) e visa à obtenção do título 
de doutor ou similar (ABNT, 2005, p. 3).

b   Dissertação - Visa à obtenção do título de mestre e é o

documento que representa o resultado de um traba-
lho experimental ou exposição de um estudo cientí-
fico retrospectivo, de tema único e bem delimitado 
em sua extensão, com o objetivo de reunir, analisar 
e interpretar informações (ABNT, 2005, p. 2).

4 Trabalhos acadêmicos
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c   Monografia (ou Trabalho de Conclusão de Curso – TCC) – é 

o trabalho acadêmico que mostra o resultado de investigação 

pouco complexa e sobre tema único e bem delimitado. Segundo 

alguns autores, a diferença não está no método, mas no alcance da 

pesquisa, em seus objetivos e proposições (mesmo porque uma 

monografia tem, em geral, um semestre para ser concluída, ao 

passo que uma tese possui quatro anos e uma dissertação, dois).

4.2 A monografia
O Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências lato sensu exige 

como apresentação final uma monografia, conforme as orientações da Asso-

ciação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a partir da NBR 14724, 2005.

É indispensável que você saiba que a monografia é o relatório final 

de uma pesquisa científica a qual deve ser bem planejada e aprovada 

antes de ser realizada. Para isso, antes mesmo de começar a realizá-la, 

você deve fazer a apresentação de seu projeto de pesquisa, que será 

avaliado por uma banca examinadora. Somente após a aprovação do 

projeto é que você poderá dar início à pesquisa.

Nesse tempo, você deverá observar e escolher o seu orientador que, 

obrigatoriamente, deverá ser um dos professores apresentados pela coorde-

nação do Curso – mas, atenção! Cuidado com a sua escolha. Você deve optar 

por alguém que possua uma linha de pesquisa dentro da área que você quer 

investigar. O trabalho entre orientando e orientador exige muita sincronia.

Então, para a realização da pesquisa, atente para os seguintes passos:

a   escolha do tema;

b   apresentação da proposta do projeto de pesquisa ao orientador;

c   apresentação do projeto de pesquisa mediante banca exami-

nadora;

d   entrega escrita da monografia;

e   apresentação oral da monografia (de 20 a 30 minutos);

f   avaliação da monografia pela banca examinadora.
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4.2.1 A estrutura da monografia
O Quadro 10 indica as partes as quais deverão consistir a sua mono-

grafia, de acordo com a NBR 14724:

QUADRO 10 – Estrutura da Monografia
Tipo Elementos

Pré-textuais Capa (obrigatório)
Lombada (opcional)
Folha de rosto (obrigatório)
Folha de aprovação (obrigatório)
Dedicatória (opcional)
Agradecimentos (opcional)
Epígrafe (opcional)
Resumo na língua vernácula (obrigatório)
Resumo em língua estrangeira (obrigatório)
Lista de ilustrações (opcional)
Lista de tabelas (opcional)
Lista de abreviaturas e siglas (opcional)
Lista de símbolos (opcional)
Sumário (obrigatório)

Textuais Introdução
Desenvolvimento
Conclusão

Pós-textuais Referências (obrigatório)
Glossário (opcional)
Apêndice (opcional)
Anexo (opcional)
Índice(s) (opcional)

Fonte: ABNT, 2005, adaptado.

 Elementos pré-textuais

a   Capa externa

  Nome da Instituição

  Nome do Curso

  Nome do autor

  Título

  Natureza do trabalho

b   Capa interna

  Nome do autor - centralizado, negrito, em fonte arial, corpo 10,5

 Título do trabalho - centralizado, negrito, em fonte arial, corpo 12

  Local e ano de conclusão do trabalho – na margem inferior, 
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centralizado, em fonte arial, negrito, corpo 10,5.

(Ver modelo de capa interna no Apêndice A)

c   Lombada 

Elemento obrigatório, onde as informações devem ser impressas, 

conforme a NBR 12225:

  nome do autor, impresso longitudinalmente e legível do alto para 

o pé da lombada. Esta forma possibilita a leitura quando o traba-

lho está no sentido horizontal, com a face voltada para cima;

  título do trabalho, impresso da mesma forma que o nome do autor;

  elementos alfanuméricos de identifi cação, por exemplo: v.2.

d   Contra-capa, abas/orelhas

A elaboração desses elementos deve seguir a formatação e o contúdo 

propostos no modelo de capa:

e    Ficha catalográfi ca: No verso da folha de rosto, deve constar a 

fi cha catalográfi ca, conforme o Código de Catalogação Anglo-

Americano vigente (Tamanho da caixa: 12cm x 5cm; tamanho da 

letra: Times/Arial 12). Veja o modelo: 

Dias, Antônio

O ensino da matemática nos anos 1980 / Dias, Antônio – Florianópolis: Instituto 

Federal de Santa Catarina, 2011. 95 f.

Monografi a – Instituto Federal de Educação de Santa Catarina. Pós-Graduação. Curso 

de Pós-Graduação em Ensino de Ciências lato sensu. Modalidade: Ensino a distância.

Orientador: Pedro Paulo Santos, Dr.

1. Ensino 2. Matemática 3. Educação I. Título

f   Folha de Rosto  

  Nome da Instituição, Departamento e Curso – centralizado, negrito, 

em fonte arial, corpo 10,5

Atenção: a lombada só 

deverá ser feita para a en-

cadernação do trabalho, 

em capa dura. A empresa 

pessoa encarregada pela 

encadernação é que defi ne 

o tamanho da lombada, 

que varia de acordo com 

o número de páginas do 

volume. Veja modelo de 

lombada no Apêndice B.

Veja modelo de folha de 

rosto no Apêndice C.
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  Nome do autor – abaixo do nome da Instituição – centralizado, 

negrito, em fonte arial, corpo 10,5

  Título do trabalho - centralizado, negrito, em fonte arial, corpo 12

  Nota indicando a natureza do trabalho (alinhado à direita, logo 

abaixo do título), objetivo (aprovação em disciplina, grau pre-

tendido e outros); nome da Instituição; área de concentração) 

- espaço simples, corpo 10,5

  Nome do orientador (abaixo da nota anterior), titulação – corpo 

10,5

 Nome do co-orientador (se houver), titulação – corpo 10,5

  Local e ano de conclusão do trabalho – corpo 10,5

g   Folha de Aprovação 

Elemento indispensável ao trabalho. Ele contém o nome do autor do 

trabalho, título, natureza, objetivo, nome da instituição a que é submetido, 

área de concentração, data de aprovação, nome, titulação e assinatura 

dos componentes da banca examinadora e instituições a que pertencem 

(NBR14714, 2005). A data de aprovação e assinaturas dos membros da banca 

examinadora são colocadas após a aprovação do trabalho.

h   Dedicatória

Elemento opcional, colocado após a folha de aprovação. Deve aparecer 

alinhada, no canto inferior direito.

i   Agradecimentos

Elemento opcional, colocado após a dedicatória. Deve aparecer na 

primeira linha, centralizado.

j   Epígrafe

Elemento opcional, colocado após os agradecimentos. Deve aparecer 

alinhada, no canto inferior direito.

k   Resumo

“Apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto. Constitui ele-

mento essencial em textos de natureza técnico-científica.” (NBR 6029, 1993, p. 3)

Veja modelo de folha de 

aprovação no Apêndice D.
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  No resumo você deve ressaltar de forma clara e sintética a na-

tureza e o objetivo do trabalho, o método que foi empregado, 

os resultados e as conclusões mais importantes, seu valor e 

originalidade. 

  O resumo não pode ultrapassar 250 palavras.

  Abaixo do resumo devem aparecer as palavras-chave (mínimo 

duas, máximo quatro, separadas por ponto-e-vírgula ou por 

ponto fi nal).

  Acima do resumo deve aparecer a referência bibliográfi ca do 

trabalho.

Veja um exemplo de resumo:

SILVA, Cintia Mara da. Correlação entre mastalgia acíclica e densidade mamária, 

2010. 85f. Trabalho de Conclusão de Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IF-SC, Unidade 

Florianópolis. 

RESUMO

O presente estudo foi realizado com 57 mulheres que realizaram mamografi a em uma 
clínica privada da Grande Florianópolis, Santa Catarina. O objetivo foi correlacionar a 
mastalgia acíclica com a densidade mamária, considerando os fatores idade, uso de 
terapia de reposição hormonal e paridade em exames de mamografi a. A metodologia 
utilizada foi do tipo quali-quantitativa de caráter exploratório com aplicação de pes-
quisa de campo. Foram utilizados questionário semi-estruturado e análise documental 
dos laudos radiológicos para verifi car a correlação da mastalgia acíclica e densidade 
mamária, considerando o padrão BI RADS® de densidade. Das participantes do estudo, 
46% apresentaram mamas parcialmente lipossubstituídas. A alta densidade mamária 
esteve mais relacionada com pacientes mais jovens enquanto a baixa densidade ma-
mária com aquelas que apresentavam maior idade. A paridade e a terapia de reposição 
hormonal não apresentaram dados relevantes ao considerar a mastalgia acíclica com 
o padrão de densidade mamária. Com relação à freqüência de dor nas mamas 49% 
disseram sentir dor duas vezes durante o mês. 

Palavras-chave: Mastalgia; densidade mamária; mamografi a.

l   Abstract

É obrigatório que você faça o resumo na língua vernácula e em língua 

estrangeira (inglês).

Abaixo do abstract devem aparecer as key words (palavras-chave) 
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– mínimo de duas e máximo de quatro, separadas por ponto-e-vírgula 

ou por ponto final.

m   Lista de ilustrações

Elemento opcional. Somente deve aparecer no trabalho se tiver um 

número de fi guras (desenhos, esquemas, fl uxogramas, fotografi as, gráfi cos, 

mapas, plantas ou quadros) igual ou superior a cinco. Deve ser elaborada 

na ordem em que aparecem no texto, seguidos de seu nome específi co e 

da página em que aparecem. Veja o exemplo:

FIGURA 1 – Título da fi gura ............................................................................................................................ 05

FIGURA 2 – Título da fi gura ............................................................................................................................ 08

n   Lista de tabelas

Elemento opcional. Somente deve aparecer no trabalho se tiver um 

número de tabelas igual ou superior a cinco. Deve ser elaborada na ordem 

em que aparecem no texto, seguidos de seu nome específi co e da página 

em que aparecem. Exemplo:

TABELA 1 – Incidências de raios x no hospital I ................................................................................. 05

TABELA 2 – Incidências de raios x no hospital II ................................................................................ 08

o   Lista de abreviaturas e siglas

Elemento opcional. Consiste na relação alfabética das abreviaturas e 

siglas utilizadas no texto, seguidas das palavras ou expressões correspon-

dentes grafadas por extenso. Exemplo:

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

LER – Lesão por esforço repetitivo

p   Sumário 

Elemento obrigatório, cujos títulos e subtítulos devem aparecer com 

seus respectivos números das páginas. 

Ver modelo de folha de 

sumário no Apêndice E.
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  Elementos Textuais

“Parte do trabalho em que se expõe a matéria” (NBR-14724, 2005)

Os elementos que compõem o trabalho são: introdução, desenvol-

vimento e conclusão.

a   Introdução

A introdução abre o trabalho propriamente dito. Tem a fi nalidade de 

explicar os motivos que levaram o autor a realizar a pesquisa, o problema 

abordado, os objetivos e a justifi cativa.

Uma introdução bem feita deverá conter, entre outros, os seguintes 

elementos:

  contextualização do tema;

  delimitação do assunto;

  indicação dos objetivos do trabalho, apresentação e formulação do proble-

ma; esta formulação poderá consistir em levantar hipóteses ou questões 

que apontem os diversos aspectos do problema, ou defi nição deste;

  justifi cativa da escolha do tema, por um número seleto de motivos 

que esclareçam seu interesse e relevância;

  rápido histórico do problema e das soluções porventura já apresen-

tadas, com breve revisão crítica das investigações anteriores;

  delimitação precisa das fronteiras da pesquisa e consequente plani-

fi cação, esboçando as grandes linhas de desenvolvimento;

  referência às fontes de material, aos métodos seguidos, às teorias ou 

conceitos que embasam o desenvolvimento e a argumentação, às 

eventuais faltas de informação, ao instrumental utilizado.

Veja no exemplo abaixo a ordem em que deve fi car o capítulo da 

introdução em sua monografi a:

1 INTRODUÇÃO

1.1 Justifi cativa

1.2 Problemática de pesquisa

1.3 Objetivo geral

1.4 Objetivos específi cos
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b   Desenvolvimento

Segundo a NBR 14724 de 2005, é a “parte principal do texto, que 

contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto. Divide-se em 

seções e subseções, que variam em função da abordagem do tema e do 

método” (ABNT, 2005, p. 6).

O desenvolvimento não é um capítulo exatamente; ele pode ser dividi-

do em vários capítulos e não leva o nome “desenvolvimento”. Você deve criar 

um título para ele. O desenvolvimento é a parte que vai entre a introdução e 

a conclusão, portanto, ele deve atingir: a revisão teórica, os procedimentos 

metodológicos usados para construir o trabalho, a discussão, análise e in-

terpretação dos dados e os resultados da investigação. No exemplo abaixo, 

veja a ordem do desenvolvimento a ser seguida em sua monografi a:

2 REVISÃO DE LITERATURA

3 METODOLOGIA

3.1Métodos aplicados

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1 Análise e discussão dos resultados

Atenção! O título de “Revisão de literatura” pode ser substituído por 

outro de sua preferência, mas nesse item deve constar a parte teórica 

pesquisada em seu trabalho. Entre os itens 2 e 3 pode haver mais tí-

tulos e subtítulos se você quiser. O importante é que você coloque a 

metodologia após o referencial teórico.

Apresentada a metodologia, o próximo passo a ser mostrado é a 

apresentação dos resultados (se você optar, você pode colocar os resultados 

e explicá-los imediatamente ou pode primeiramente apresentá-los e, no 

próximo tópico, fazer a sua análise e discussão).

c   Conclusão

Apresenta a síntese interpretativa dos principais argumentos usados, onde 

será mostrado se os objetivos foram atingidos e se a(s) hipótese(s) foi(foram) 

confi rmada(s) ou rejeitada(s). É importante observar que modernamente não 
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se usa mais o termo “conclusão”, mas “considerações finais”, uma vez que o traba-

lho acadêmico nunca é terminado, isto é, ele pode dar margem a várias outras 

pesquisas, ou, ainda, ser chamado de “conclusões”, pois quase não existe uma 

conclusão fechada, dependendo do assunto, pode haver muitas conclusões.

Nesta parte do texto, se deve fazer uma rápida recapitulação dos 

capítulos que compõem o trabalho e uma espécie de autocrítica, fazendo 

um balanço a respeito dos resultados obtidos pela pesquisa.

É importantíssimo observar que a conclusão não constitui uma 

ideia nova ou que é um simples anexo sem importância ao trabalho. 

Pelo contrário, é nesse momento em que todas as ações do estudo são 

expostas, analisadas e finalizadas.

Para melhor orientar-se, o aluno deverá fechar o trabalho respondendo 

a questões pendentes do tipo:

  A pesquisa resolve, amplia a compreensão, mostra novas relações 

ou mesmo descobre outros problemas em relação ao problema 

originalmente escolhido?

  A hipótese, ao final, foi confirmada ou refutada pela pesquisa?

  Os objetivos gerais e específicos previamente definidos foram 

alcançados?

  A metodologia de trabalho escolhida foi suficiente para a consecução 

de seus propósitos? Houve necessidade, ao longo da pesquisa, de 

adotar outras técnicas ou procedimentos para lidar com situações 

não previstas?

  A bibliografia correspondeu às suas expectativas?

  Da leitura, análise, comparação, síntese de diferentes autores sobre o 

mesmo tema, qual é sua postura diante dele, terminado o trabalho 

de pesquisa?

A conclusão é, portanto, um resumo marcante dos argumentos princi-

pais, é síntese interpretativa dos elementos dispersos pelo trabalho e o ponto 

de chegada das deduções lógicas baseadas no desenvolvimento.
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Se você quiser, pode também fazer, nesta parte, recomendações para 

trabalhos futuros. Recomendações e sugestões para outros estudos podem 

ser feitas, destacando o que não pôde ser estudado e o que os dados 

mostraram haver a necessidade de novas verificações.

  Elementos pós-textuais

São aqueles que sucedem o texto (NBR 14724, 2005).

Para finalizar sua monografia, alguns elementos são importantes. Veja.

  Referências

Elemento obrigatório; constitui uma lista ordenada dos documentos 

efetivamente citados no texto. (NBR 6023, 2002). Não devem ser referen-

ciadas fontes bibliográficas que não foram citadas no texto. Caso haja 

conveniência de referenciar material bibliográfico não citado, deve-se fazer 

uma lista própria após a lista de referências, sob o título “Bibliografia reco-

mendada” (NBR10719, 2005, p. 13). 

Algumas observações sobre as referências: 

  devem aparecer com o título de “Referências”, pois se você colocar 

“referências bibliográficas” não pode incluir as páginas de internet 

(o termo referências abrange tudo);

  devem aparecer em ordem alfabética a partir do sobrenome; 

  quando se referenciam várias obras do mesmo autor, substitui-se 

o nome do autor das referências subsequentes por um traço equi-

valente a seis espaços; 

  devem aparecer após o texto, antecedendo os anexos;

  devem ser digitadas usando espaço simples entre as linhas e espaço 

duplo para separá-las;

  devem ser alinhadas somente à margem esquerda. 

  Glossário

Elemento opcional; o glossário é uma espécie de dicionário do traba-

lho e consiste em uma lista em ordem alfabética de palavras ou expressões 

técnicas seguidas de seus significados.
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  Apêndices

Elemento opcional. “O(s) apêndice(s) são identifi cados por letras 

maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos.” (NBR14724, 

2005) O(s) apêndice(s) é(são) texto(s) elaborado pelo próprio autor quando 

este quer complementar o texto principal.

Exemplo:

APÊNDICE A – Representação gráfi ca dos principais tipos de energia

APÊNDICE B - Avaliação da energia eólica no nordeste brasileiro

 Anexos

Elemento opcional. O anexo é um “texto ou documento não elabo-

rado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração.” 

(NBR 14724, 2005) Também deve ser identifi cado por letras maiúsculas con-

secutivas, travessão e pelos respectivos títulos. No corpo do trabalho deve 

aparecer a indicação do anexo, sempre em ordem alfabética.

Exemplo:

ANEXO A – Controle de qualidade realizado no depósito do hospital X

ANEXO B – Planta da empresa

Todo trabalho acadêmico deverá seguir a ordem estabelecida neste livro. 

Veja, na Figura 2, o esquema da estrutura do trabalho acadêmico do IF-SC.
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Capa

AnexosAnexos

ApêndicesApêndices

Referências

ConclusãoConclusão

DesenvolvimentoDesenvolvimento

Introdução

SumárioSumário

Lista de símbolosLista de símbolos

Lista de tabelasLista de tabelas

Lista de fi gurasLista de fi guras

AbstractAbstract

ResumoResumo

EpígrafeEpígrafe

AgradecimentosAgradecimentos

DedicatóriaDedicatória

Folha de 
aprovaçãoaprovação

Folha de rosto

Capa internaCapa interna

Capa

1   Elemento 
externo

Contadas e não numeradas

Contadas e numeradas, 
exceto a primeira página 
do texto e as páginas de 
início de capítulo, que são 
apenas contadas.

5   Elemento 
externo

2   Elementos 
pré-textuais

4   Elementos 
pós-textuais

3   Texto

FIGURA 2 - Estrutura do trabalho acadêmico

4.3 Regras gerais de apresentação 
a   Encadernação

O Trabalho Acadêmico deverá ser entregue em brochura costurada, 

plastifi cada em papel couché laminado brilho, com gramatura 170.

b   Formato

Papel branco formato A5, digitado em frente e verso, em cor preta, 

com exceção das ilustrações, que podem ser coloridas.

c   Margem

As margens devem ser espelhadas, seguindo a seguinte confi guração:
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 Interna: 2,5 cm

 Externa: 1,5 cm

 Superior: 2 cm

 Inferior: 1,5 cm

d   Fonte

Arial ou Times New Roman, tamanho 10,5, exceto as citações longas, 

notas de rodapé, paginação, legenda das ilustrações e fonte das tabelas e 

gráficos, que devem ser digitados em tamanho 9,5.

e   Espaçamento de seção

Todo texto deve ser digitado com espaçamento simples, e os pará-

grafos devem ser iniciados com recuo de 1 cm.

Os títulos das seções devem estar colocados na margem superior 

e alinhados à esquerda com letras maiúsculas e em negrito, quando com 

indicativo numérico. Para iniciar o texto, deixar dois espaços simples. Os 

subtítulos das seções devem ser escritos com letras maiúscula/minúsculas, 

separados do texto que os precede ou que os sucede, por dois espaços sim-

ples, alinhado à margem esquerda. As citações longas, as notas, as referências 

e o resumo devem ser digitados em espaço simples.

f   Recuo do parágrafo

Os parágrafos devem ser iniciados com recuo de 1 cm.

g   Indicativos de seção

O indicativo numérico de uma seção precede seu título, alinhado à 

esquerda, separado por um espaço de caractere. Títulos sem indicativos nu-

méricos, como agradecimentos, listas, resumo, sumário, referências, glossário, 

apêndices e anexos devem ser centralizados. Veja no exemplo a seguir como 

deve ser o desenho do formato dos indicativos em uma monografia.
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1 INTRODUÇÃO RESUMO

Nessa parte, preste atenção a alguns detalhes de formatação:

  Os títulos devem aparecer sempre em negrito e em CAIXA ALTA – 

eles devem sempre estar no início de uma folha (não pode haver 

dois títulos em uma mesma folha);

  as fontes secundárias (1.1, por exemplo) devem ter somente a inicial 

maiúscula e elas podem estar em negrito ou não – você escolhe;

  as fontes terciárias (1.1.1, por exemplo) devem ter somente a inicial mai-

úscula e podem ser grafadas em itálico ou fonte normal – você escolhe;

  entre um título ou subtítulo e o texto, deixe dois espaços simples 

(ou um duplo).

h   Paginação

As folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas 

sequencialmente, mas não devem ser numeradas (se você quiser, poderá 

enumerá-las com algarismos romanos minúsculos, centralizados, embaixo, 

até o sumário. Mas isso é opcional). A numeração é colocada a partir da se-

gunda folha da parte textual (introdução), em algarismos arábicos, no canto 

superior direito, a 2 cm da borda superior, fi cando o último algarismo a 2 cm 

da borda direita. Havendo anexos, deve-se numerá-los de maneira contínua 

e sua paginação deve dar seguimento à do texto principal. A página inicial 

dos capítulos é contada, mas não numerada.

Atenção! Não se esqueça de que as páginas que possuírem títulos 

devem ser contadas, mas não podem ser numeradas.
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Síntese

Prezado(a) estudante,

Nesta unidade, você aprendeu que a monografi a é um tipo de trabalho 

científi co que possui uma abordagem em um assunto específi co, com um 

único problema de pesquisa. Viu também que sua elaboração consiste em 

um processo minuciosamente planejado a fi m de que realize seu intento fi nal, 

que é uma relevante contribuição no campo científi co. Para que a monografi a 

atinja esse objetivo, ela deve ser formulada de acordo com as especifi cações 

da ABNT, que ditam as regras que vão desde o estilo da redação até questões 

relacionadas à paginação, títulos, referências, citações, etc.

Na próxima unidade, você conhecerá a estrutura e a formatação de 

outros trabalhos acadêmicos como o projeto de pesquisa, o fi chamento, o 

resumo e a resenha. Até lá!



5
Unidade

Estrutura e 
orientações 
de trabalhos 
acadêmicos
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Ao fi nal desta unidade, você deverá:

  conhecer a estrutura de um trabalho acadêmico;
  identifi car os principais tipos de trabalho acadêmico;
  ser capaz de elaborar diversos tipos de trabalhos didáticos 
para benefi ciar sua pesquisa.

Competências
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Prezado(a) estudante,

A Unidade 5 trará a você informações e orientações para elaborar trabalhos 

didáticos. Você conhecerá também a estrutura desses trabalhos e seus princi-

pais tipos.

5.1 Introdução
Elaborar uma pesquisa científica exige paciência e muita atenção, uma 

vez que você deve seguir normas, regras e procedimentos definidos, traba-

lhando a reflexão e a criatividade para o desenvolvimento do conhecimento. 

A produção escrita deve merecer tanto cuidado quanto, especialmente, com 

sua apresentação.

A aplicação das normas no planejamento e apresentação dos pro-

jetos e trabalhos acadêmicos requer algumas exigências particulares para 

cada tipo de trabalho. Assim, existem praticamente dois tipos de trabalhos 

acadêmicos: aqueles produzidos durante as disciplinas (como, por exem-

plo, resenhas, relatórios, artigos e projetos) e aqueles que constituem o 

trabalho final de curso (TCC, para cursos de graduação; Monografia, para 

cursos de pós-graduação nível especialização; Dissertação, para cursos de 

pós-graduação nível mestrado; e Tese, para cursos de pós-graduação nível 

doutorado), como vimos na unidade anterior.

5.2 Estrutura dos trabalhos acadêmicos
Cada trabalho acadêmico possui uma estrutura e organização deter-

minada. Contudo, podem ter elementos em comum.

5 Estrutura e orientações de 
trabalhos acadêmicos
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5.2.1 Capa
  Na parte superior: nome da instituição, curso e unidade curricular; 

nome do professor - negrito, centralizado, caixa alta, tamanho 16.

  No centro da folha: tipo e título do trabalho (Ex.: Resumo Acadê-

mico: Sustentabilidade em nível global) - negrito, centralizado, 

caixa alta, tamanho 18.

  Abaixo do título: nome do aluno/equipe - negrito, centralizado, 

caixa alta, tamanho 14.

  Na parte inferior da folha: local, mês e ano - negrito, centralizado, 

caixa alta, tamanho 14. 

Veja um modelo de capa de trabalhos acadêmicos gerais:

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS

UNIDADE CURRICULAR: METODOLOGIA DA PESQUISA

PROFESSORA: CLÁUDIA REGINA SILVEIRA

RESUMO ACADÊMICO: INTRODUÇÃO À METODOLOGIA DO 
TRABALHO CIENTÍFICO

EQUIPE: CLARICE LISPECTOR

       JOÃO GUIMARÃES ROSA

FLORIANÓPOLIS, FEVEREIRO DE 2011.

5.2.2 Formatação
A formatação dos trabalhos acadêmicos normalmente é igual para 

todos. Veja a seguir:

a   Formato

Papel branco formato A4, digitados no anverso, em cor preta, com 

exceção das ilustrações.
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b   Margem

Esquerda e superior: 3 cm

Direita e inferior: 2 cm

c   Fonte

Arial ou Times New Roman, tamanho 12, exceto as citações longas, 

notas de rodapé, paginação, legenda das ilustrações e fonte das tabelas e 

gráficos que devem ser digitados em tamanho 10.

d   Espacejamento de seção

Todo texto deve ser digitado com espaçamento 1,5.

Os títulos das seções devem estar colocados na margem superior e 

alinhados à esquerda com letras maiúsculas e em negrito. Para iniciar o texto, 

deixar dois espaços de 1,5 entrelinhas. Os subtítulos das seções devem ser 

escritos com letras maiúscula/minúsculas, separados do texto que os precede 

ou que os sucede, por dois espaços de 1,5, alinhado à margem esquerda. 

As citações longas, as notas, as referências e o resumo devem ser digitados 

em espaço simples.

f   Recuo do parágrafo

Os parágrafos devem ser iniciados com recuo de 2 cm.

e   Paginação

As folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas 

sequencialmente e numeradas com algarismos romanos minúsculos, cen-

tralizados, embaixo. Após a primeira folha da parte textual (introdução), a 

numeração deve se dar em algarismos arábicos, no canto superior direito. 

Havendo anexos ou apêndices, numerá-los de maneira contínua e sua pa-

ginação deve dar seguimento à do texto principal.

f   Tabelas, Quadros, Figuras e Equações

Esses elementos quando inseridos no trabalho servem para 

ilustrar o conteúdo em desenvolvimento ou mostrar dados relevantes 

para a pesquisa.
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A diferença básica entre quadros e tabelas é que o quadro possui 

moldura e a tabela, não. 

Importante: 

  Toda tabela ou quadro deve aparecer citado no texto (Ex.: A Tabela 

1 mostra....; (texto... (conforme Tabela 1)). No texto, ela deve aparecer 

com a letra inicial maiúscula.

  Toda tabela ou quadro deve possuir um número, independente do 

capítulo, que será seguido em todo o trabalho, sequencialmente; 

além disso, coloca-se também o título dessa tabela. Essa inscrição 

deve fi car acima da tabela ou quadro, centralizada, com a palavra 

quadro/tabela escrita em CAIXA ALTA, com fonte tamanho 12. 

  Se a tabela/quadro não for de sua autoria, não se esqueça de colocar 

a fonte abaixo da tabela/quadro, alinhada à esquerda,com fonte 

tamanho 10.

Exemplo: 

QUADRO 1 - Grupo de consumidores Classe A

Subgrupos Tensão de Fornecimento

A1 ≥230 kV

A2 88 kV a 138 kV

A3 69 kV

A3-a 30 kV a 44 kV

A4 2,3 kV a 25 kV

AS Subterrâneo

Fonte: BRASIL, 2005 - adaptado.

Com as fi guras você deverá proceder do mesmo jeito. A única dife-

rença da tabela é que a inscrição com o número e o título da fi gura deve 

ser colocada abaixo da fi gura. (Lembre-se de que gráfi cos, fotografi as e 

desenhos são considerados fi guras pela ABNT).

Exemplo:
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FIGURA 1 - Evolução do consumo mundial de energia por matriz energética
Fonte: IEA, 2009, p. 6.

De acordo com a ABNT (NBR 14724, 2005, p. 9), as equações “devem 

ser destacadas no texto e, se necessário, numeradas com algarismos arábicos 

entre parênteses, alinhados à direita.”

Exemplo: 

x2 + y2 = z2 (1)

(x2 + y2 )/5 = n (2)

g   Siglas

Quando aparece pela primeira vez no texto, a forma completa do 

nome precede a sigla, colocada entre parênteses.

Exemplo: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

5.3 Tipos de trabalhos acadêmicos
5.3.1 O projeto de pesquisa

O projeto de pesquisa é um documento que tem por fi nalidade an-

tever e metodizar as etapas operacionais de um trabalho de pesquisa. Nele, 

você irá traçar os caminhos que deverão ser trilhados para alcançar seus 

objetivos. O documento permitirá a avaliação da pesquisa pela comunidade 

científi ca e será apresentado para se obter aprovação e/ou fi nanciamento 

para sua execução (GIL, 2002). Ele é elemento fundamental e necessário a 

ser produzido antes de fazer sua monografi a.
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No momento em que você escrever seu projeto, atente para ver se 

ele responde a questões do tipo: O que pesquisar? Por que pesquisar? (Jus-

tificativa) Para que pesquisar? (Objetivos) Como pesquisar? (Metodologia) 

Quando pesquisar? (Cronograma) Por quem? A pesquisa científica precisa 

ser bem planejada a fim de que sua monografia saia sem erros. Para esse 

planejamento, você deve desenvolver um roteiro que permita responder 

cientificamente a essas questões. Isso constitui a essência de um projeto 

de pesquisa.

O esquema para elaboração de um projeto de pesquisa não é único 

e não existem regras fixas para sua elaboração. 

Para o Curso de Pós-graduação em Ensino de Ciências você deve 

seguir o seguinte roteiro:

a  Formatação

  Papel: A4

  Fonte: 12

  Margens esquerda e superior: 3 cm

  Margens direita e inferior: 2 cm

  Espaçamento entre linhas: 1,5

  Citação com mais de 3 linhas 4 cm, justificando à direita em 

itálico com fonte 10

b  Elementos Pré-textuais

Todas as informações devem estar em caixa alta, sem sublinhar e 

sem aspas.

  Capa

A capa  do projeto de pesquisa deve ser semelhante à da monografia 

(veja Apêndice A), mas em papel A4 e fontes maiores (16 no nome do autor, 

18 no título do trabalho e 14 no local e ano). 

  Folha de Rosto

A folha de rosto  do projeto também deve ter formação semelhante à 

da monografia (veja Apêndice C), adequando-se apenas o tamanho do papel 
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(A4) e os tamanhos de fonte (16 no cabeçalho, 18 no título do trabalho, 16 

no nome do autor e 12 no local e ano). Modifique também o texto da nota 

indicativa da natureza do trabalho, escrito em corpo 12, para: 

“Projeto de Monografia submetido ao Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Santa Catarina como parte de requisitos necessários 

para obtenção do título de Especialista em Ensino de Ciências lato sensu, 

modalidade a distância.” 

  Sumário

O sumário  também deve seguir a mesma formatação que o da 

monografia (veja Apêndice E). Mas, além de adequar o tamanho da fonte, 

não se esqueça de modificar os títulos, pois há diferença no conteúdo dos 

mesmos – observe o próximo tópico.

c  Elementos textuais

Seu texto deve seguir a ordem dada no Quadro 1. 

QUADRO 11 – Ordem dos elementos textuais - projeto
1 INTRODUÇÃO 
1.1 Justificativa 
1.2 Definição do Problema 
1.3 Objetivo Geral 
1.4 Objetivos Específicos 
2 REVISÃO DE LITERATURA 
3 METODOLOGIA 
4 RECURSOS UTILIZADOS 
4.1 Recursos Humanos 
4.2 Recursos Materiais 
4.3 Recursos Financeiros 
5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
6 RESULTADOS ESPERADOS
REFERÊNCIAS
ANEXOS (se houver)

Na introdução do projeto, você vai fazer uma apresentação do seu 

trabalho. Sugere-se que você faça no início uma contextualização do tema, 

abordando de uma forma muito concisa a problemática do trabalho, seus 

objetivos, onde será realizado, quando, qual será a metodologia adotada e por 

que será realizada. Tudo isso de uma forma muito sintética, porque depois você 
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vai detalhar cada tópico desses. A redação deve ser clara e culta, e os verbos 

devem estar no tempo futuro, pois você ainda vai realizar a pesquisa.

Na justificativa você vai indicar a relevância do seu trabalho. Por que 

ele é importante? O que o levou a pesquisar esse tema?

A problemática de pesquisa indica qual a dificuldade que se pre-

tende resolver ou responder. É a apresentação da ideia central do trabalho. 

Para isso, ela deve ser formulada como uma pergunta (termina com ponto 

de interrogação). Lembre-se de que o problema deve ser claro e conciso e 

deve ser delimitado a uma dimensão variável, pois muitas vezes, o problema 

é formulado de uma maneira muito ampla, impossível de ser investigado.

Na parte dos objetivos você deve traçar um objetivo geral (mais 

amplo, que engloba o trabalho como um todo) e alguns objetivos especí-

ficos (mais pontuais). A redação desses objetivos está melhor detalhada na 

Unidade 4, no tópico referente à construção da monografia.

A revisão de literatura é a parte que fundamenta a pesquisa, é a 

sustentação teórica do trabalho. Aqui o pesquisador deve se perguntar: 

quem já escreveu sobre o assunto? O que já se escreveu sobre o assunto? 

Quais os aspectos que já foram abordados? O que ainda falta? Nesse tópico, o 

pesquisador deve apresentar ao leitor as teorias principais que se relacionam 

com o tema da pesquisa. Cabe à revisão da literatura, a definição de termos 

e de conceitos essenciais para o trabalho.

Na metodologia você vai detalhar como pretende fazer sua pesquisa 

(sempre com verbos no futuro). Aqui você deverá dizer qual o tipo de pes-

quisa será abordado e quais os métodos e as técnicas que serão utilizados.

Na parte dos recursos, você deverá indicar, obrigatoriamente, três tipos:

  Humanos – indicar pessoas envolvidas no projeto

  Materiais – relacionar os equipamentos necessários, consumo a 

gastar, etc.

  Financeiros – indicar o valor dispendido no projeto (se houver) – 

neste último, indique que as despesas serão custeadas pelo próprio 

pesquisador. Se quiser, você pode optar por fazer em forma de 

tabela ou quadro.
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O cronograma de execução é o tempo necessário para a realização 

de cada uma das partes propostas da monografi a. Deve ser efetuado com 

muito realismo. 

Sugere-se que você siga o seguinte formato, dado por semana (Qua-

dro 12):

QUADRO 12 – Exemplo de cronograma

Período Março / 11 Abril / 11 Maio / 11 Junho / 11 Julho / 11

Atividade 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04

Elaboração do projeto     X X                                

Defesa do projeto       X                                

Pesquisa referencial teórico   X X X X X X                          

Atividade x             X X                        

Atividade y               X X                      

Elaboração da monografi a                       X X X            

Defesa da monografi a                                 X      

Após o cronograma, você deverá escrever os resultados a serem espe-

rados com sua pesquisa. Em que você pretende que resulte seu trabalho? 

Finalmente, faça uma lista das referências a serem utilizadas em sua 

monografi a, com base nas normas da ABNT.

5.3.2 Fichamento
Ao contrário do que muita gente pensa, o fi chamento não é uma 

coisa antiga, fora de uso. A técnica leva esse nome porque era realizada em 

fi chas, as chamadas fi chas de leitura; hoje, essas fi chas normalmente são 

realizadas no computador.

O fi chamento tem como objetivo a documentação e a classifi cação 

de um conteúdo ou livro. Ao fazer um bom fi chamento, você não precisa 

mais ler a obra original, pois tudo o que havia de mais importante você já 

transcreveu para a fi cha. Isso facilita muito a vida do pesquisador, uma vez 

que ele possui um universo muito grande de leituras a serem realizadas. O 

fi chamento é uma espécie de arquivo do texto que você lê que possui a 

referência e o que você entendeu do conteúdo abordado.
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Para fazer um fi chamento, é importante que você siga alguns passos:

  leia o texto inteiro de uma vez;

  leia novamente o texto, sublinhando, fazendo anotações e procu-

rando entender o que o autor quis dizer em cada parágrafo;

  realize o fi chamento.

O fi chamento deve ser composto de:

  referência bibliográfi ca da obra consultada;

  resumo do texto;

  registro de comentários e críticas ao texto

  transcrições do texto que poderão ser usadas na redação de seu 

trabalho fi nal (citações diretas e/ou indiretas).

Veja um exemplo de uma fi cha de leitura:

ASSUNTO: Metodologia da pesquisa

TEMA: Tipos de pesquisa PÁGINA: 1

REFERÊNCIA DA OBRA PESQUISADA:

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 200p. 

RESUMO:

COMENTÁRIOS E CRÍTICAS:

CITAÇÕES:

FIGURA 3 - Modelo de fi cha

Esse é um modelo que você pode fazer em seu computador. Crie uma 

pasta com o nome “Fichamentos” e, dentro dessa pasta, separe os textos, crian-

do novas pastas de acordo com os temas e sub-temas de sua pesquisa.
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Não se esqueça de que no fichamento não se reescreve o texto nova-

mente. Faça como fazemos as anotações de aula, onde o professor explica, 

nós prestamos atenção e anotamos as partes mais importantes. Copiar 

tudo significa que não entendemos, apenas reproduzimos. E lembre-se da 

ética: tudo o que você copiar deve estar dentro de aspas, com a anotação 

da página em que retirou a citação.

Parece trabalhoso, mas essa técnica lhe poupará muito tempo no futuro, 

quando você for realizar a sua pesquisa. Em vez de perder tempo procurando 

toda a teoria, você vai direto nas fichas e retira o que realmente lhe interessa. 

5.3.3 Resumo
Resumir é apresentar de forma breve 

e concisa um conteúdo extraído de alguma 

publicação (livro, artigo, etc.). O resumo, na 

verdade, é uma paráfrase, isto é, você vai con-

tar com as suas palavras as ideias do autor, 

por isso não deve conter comentários.

Para que você faça um bom resumo, 

é necessário que, primeiramente, você en-

tenda o texto. Fazer resumo é muito mais um 

exercício de compreensão do que de escrita. 

Para isso, você pode seguir alguns passos:

  faça uma leitura integral do texto;

  releia o texto fazendo anotações e sublinhando as ideias mais im-

portantes;

  encontre as palavras-chave do texto - todo texto possui palavras-chave 

que encerram as ideias fundamentais; estas ideias devem ser grifadas 

para que possam servir de ponto de partida para o resumo;

  faça um resumo de cada parágrafo e fique atento para ver se as 

ideias estão coerentes e em sequência lógica.

Lembre-se de que o resumo não possui comentários críticos, por 

isso limite-se a escrever somente o que o autor afirma.
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Um bom resumo deve primar por ser:

  breve e conciso – deixar de lado as ideias secundárias;

  pessoal – ele deve ser feito a partir de seu entendimento, da sua leitura;

  logicamente estruturado – não faça um amontoado de frases soltas; 

crie um texto com lógica e clareza, com início, meio e fim.

Existem basicamente três tipos de resumos: resumo indicativo, resumo 

informativo e resumo crítico (ou resenha).

a   Resumo indicativo – consiste em indicar os pontos principais 

de um texto, sem detalhar aspectos qualitativos ou quantitativos. 

Exemplo: sinopses de filmes.

b   Resumo informativo – é aquele que encontramos em monogra-

fias, teses, dissertações e artigos científicos. Eles indicam os ob-

jetivos, metodologia utilizada, resultados atingidos e conclusões. 

Este tipo de artigo é muito útil para você fazer suas pesquisas 

e verificar se aquele documento possui as informações de que 

você precisa.

c   Resumo crítico (ou resenha) – esse é o tipo de resumo mais 

comumente pedido pelos professores. È uma redação técnica 

que faz uma crítica sintetizada sobre a importância de uma obra 

científica ou literária.

5.3.4 Resenha
A resenha crítica consiste em um texto que faz uma avaliação crítica 

sobre um outro texto, apontando aspectos positivos e negativos.

A resenha normalmente é publicada em jornais e revistas e só deve 

ser elaborada por quem é conhecedor do assunto, pois sua elaboração 

exige uma opinião formada – além de fazer o resumo, o resenhista tem que 

avaliar a obra, sustentar suas considerações e embasá-las seja com material 

do próprio texto ou de outros textos que trabalham sobre o assunto.

Uma resenha deve conter:
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  um título;

  a referência bibliográfica da obra pesquisada;

  alguns dados biográficos sobre o autor da obra resenhada;

  o resumo ou síntese do conteúdo;

  a avaliação crítica;

a   Título – é preciso criar um título, diferente da obra resenhada. 

Quanto mais criativo, mais interessante parecerá o texto.

b   A referência da obra pesquisada pode aparecer já no começo da 

resenha. 

Exemplo: Dicionário de Metodologia Científica, o novo livro de 

Fábio Appolinário (São Paulo, Ed. Atlas, 2009, 300p. ), traz um guia 

que proporciona ao estudante um suporte de referência que lhe 

permita...

c   Alguns dados biográficos do autor – indique aqui a profissão do 

autor; informe se ele já escreveu outras obras, etc.

d   O resumo da obra – destaque a área do conhecimento, o tema, 

as ideias principais e o objetivo do autor. É uma parte muito mais 

informativa que crítica, embora a crítica já deva estar presente. 

Indique também a linha teórica seguida pelo autor, como ele 

conceitua determinado termo teórico, sempre introduzindo uma 

crítica (às vezes comparando-o com outros autores, etc.). É o mo-

mento alto da resenha, o momento em que o resenhista dialoga 

com o leitor ou com o autor e faz o seu julgamento.

e   A avaliação crítica – é muito importante frisar que a crítica não se 

limita somente ao último parágrafo, como se fazia antigamente. Ela 

deve estar em todo o texto, do começo ao fim. Não se esqueça de 

comentar pontos específicos do trabalho, positivos ou negativos, 

mas sempre com embasamento teórico consistente.
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Prezado(a) estudante,

Nesta unidade, você aprendeu que cada tipo de trabalho acadêmico 

possui uma apresentação específi ca e que é preciso aplicar as normas em 

seu planejamento. Nesse contexto, conhecemos a estrutura de um trabalho 

didático, bem como verifi camos seus principais tipos: o projeto de pesquisa, 

o fi chamento, o resumo e a resenha. Não podemos nos esquecer de que o 

projeto de pesquisa é o trabalho que antecede a monografi a. Em nosso curso 

de pós-graduação, você deverá apresentar um projeto em que delineará sua 

pesquisa e fará sua apresentação mediante banca examinadora. Por isso, é 

bom lembrar, também, que o objetivo de um trabalho científi co é traduzido 

em um texto escrito onde o pesquisador apresenta os resultados de sua in-

vestigação. Para isso, é necessário que você siga a normalização estabelecida 

e que tenha muita paciência na hora de escrever o texto.

Na próxima unidade, estudaremos as principais normas da ABNT para 

a elaboração de trabalhos acadêmicos referentes às citações e referências.

Síntese



6
Unidade

Referências e 
citações
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Ao fi nal desta unidade, você deverá:

  conhecer as normas técnicas indicativas da metodologia 
para elaboração de trabalhos acadêmicos referentes às 
citações e às referências.

Competências
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6 Referências e citações

Caro(a) estudante,

Nesta nossa sexta e unidade de estudo, você irá conhecer as principais normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes à metodologia 

para elaboração de trabalhos acadêmicos: referências e citações.

6.1 Referências
Referência é conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados 

de um documento, que permite a sua identificação individual. (NBR 6023, 

2002, p. 2). 

Constitui uma lista ordenada dos documentos efeti-
vamente citados no texto. Não devem ser referencia-
dos documentos que não são citados no texto. Caso 
haja conveniência de referenciar material biblio-
gráfico não citado, deve-se fazer uma lista própria 
após a lista de referências sob o título: Bibliografia 
recomendada (NBR 10719, 2005, p. 13). 

Fique atento a informações importantes a respeito das referências:

a   devem possuir uma ordenação alfabética (pelo sobrenome do 

autor);

b   devem aparecer logo após a conclusão (ou considerações finais), 

antes dos anexos;

c   o título “referências” não possui um indicativo numérico sendo, 

portanto, localizado na parte superior, central da folha, e grafado 

em letras maiúsculas;
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d   o espaçamento nessa seção é simples, com espaço duplo entre 

uma referência e outra;

e   devem aparecer alinhadas à esquerda (e não justificadas), sem 

recuo de parágrafo;

f   quando passar de uma linha, a primeira letra da primeira palavra 

da linha de baixo deve ficar exatamente embaixo da primeira letra 

do sobrenome.

6.1.1 Transcrição dos elementos
Para fazer as referências, você deve seguir a seguinte ordem (em 

linhas gerais):

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). Edição. Local: Editora, ano.

Exemplo:

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: 

Cortez, 2002.

Aqui, chamaremos a atenção para dois itens em especial que podem 

variar muito em sua investigação: a autoria e o título.

a   Autoria

Você poderá trabalhar com obras que possuam um ou mais autores. 

Veja como se faz:

  Um autor: SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho cientí-

fico. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

  Dois (ou três) autores – separam-se por ponto e vírgula: CERVO, 

Amado L; BERVIAN, Pedro A. Metodologia científica. 5. ed. São 

Paulo: Prentice Hall, 2002.

  Quatro ou mais autores – usa-se a expressão latina “et al”, que significa “e 

outros”: SANTOS et al. A física moderna. 3. ed. Rio de Janeiro: Scipione, 

2005. 

  Autor repetido: quando se referenciam várias obras do mesmo autor, 

substitui-se o nome do autor das referências subsequentes por um 
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traço (underline) equivalente a seis espaços:

SILVA, Pedro. A Globalização. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2005.

______. Sustentabilidade. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2008.

b   Título

O título sempre deve estar em destaque. Use negrito ou itálico, nunca 

sublinhado. Quando o título preceder um subtítulo, somente o título é destaca-

do; o que aparece após os dois pontos ou o travessão fica em fonte normal.

Exemplo:

APPOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para 

a produção do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2009.

6.1.2 Modelos de referências com autoria
Em sua pesquisa, você vai se deparar com muitos textos de diferentes 

fontes. Abaixo, no Quadro 13, citamos apenas uma pequena parcela desses 

exemplos. Sugerimos que você consulte o site <http://www.bu.ufsc.br> para 

consultas sobre outras referências.

QUADRO 13 – Exemplos de transcrição de referências
Livros DINA, Antonio. A fábrica automática e a organização do trabalho. 

2. ed. Petrópolis: Vozes, 1987. 132 p. 
Bibliografias INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

Bibliografia Brasileira de Ciência da Informação: 1984/1986. 
Brasília: IBICT, 1987 

Biografias SZPERKOWICZ, Jerzy. Nicolás Copérnico: 1473-1973. Tradução de Victor 
M. Ferreras Tascón, Carlos H. de León Aragón. Varsóvia: Editorial Científica 
Polaca, 1972. 82 p. 

Normas Técnicas ÓRGÃO NORMALIZADOR. Título: subtítulo, número da Norma. Local, ano. 
volume ou página (s).
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028: resumos. Rio 
de Janeiro, 2003. 3 p. 

Dissertações e 
Teses

RODRIGUES, M. V. Qualidade de vida no trabalho. 1989. 180 f. 
Dissertação (Mestrado em Administração) - Faculdade de Ciências 
Econômicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1989.

Congressos, e 
outros Eventos 
Científicos 

NOME DO CONGRESSO. número, ano, Cidade onde se realizou o Congresso. 
Título… Local de publicação: Editora, data de publicação. Número de 
páginas ou volume.

Relatórios oficiais COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. Departamento de Pesquisa 
Científica e Tecnológica. Relatório. Rio de Janeiro, 1972. Relatório. 
Mimeografado. 
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Relatórios técnico-
científicos

SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de; MELHADO, Silvio Burratino. Subsídios 
para a avaliação do custo de mão-de-obra na construção civil. 
São Paulo: EPUSP, 1991. 38 p. (Série Texto Técnico, TT/PCC/01).

Leis e Decretos PAÍS, ESTADO ou MUNICÍPIO. Lei ou Decreto , número, data (dia, mês e ano). 
Ementa. Dados da publicação que publicou a lei ou decreto.
BRASIL. Lei n. 9273, de 3 de maio de 1996. Torna obrigatório a inclusão 
de dispositivo de segurança que impeça a reutilização das seringas 
descartáveis.  Lex:  Coletânea de Legislação e Jurisprudência, São Paulo, v. 
60, p. 1260, maio/jun., 3. trim.1996. Legislação Federal e marginália.

Portarias BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Desliga a Empresa de Correios e 
Telégrafos - ECT do sistema de arrecadação. Portaria n. 12, de 21 de março 
de 1996.  Lex: Coletânea de Legislação e Jurisprudência, São Paulo, p. 742-
743, mar./abr., 2. Trim. 1996. Legislação Federal e marginália.,

Pareceres AUTOR (Pessoa física ou Instituição responsável pelo documento). Ementa, 
tipo, número e data (dia, mês e ano) do parecer. Dados da publicação que 
publicou o parecer.
Exemplo:
BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Do parecer no tocante aos 
financiamentos gerados por importações de mercadorias, cujo embarque 
tenha ocorrido antes da publicação do Decreto-lei n. 1.994, de 29 de 
dezembro de 1982. Parecer normativo, n. 6, de 23 de março de 1984. 
Relator: Ernani Garcia dos Santos. Lex: Coletânea de Legislação e 
Jurisprudência, São Paulo, p. 521-522,  jan./mar. 1. Trim., 1984. Legislação 
Federal e marginália.

Resoluções CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Aprova as instruções para escolha 
dos delegados-eleitores , efetivo e suplente à Assembléia para eleição de 
membros do seu Conselho Federal. Resolução n. 1.148, de 2 de março de 
1984. Lex: Coletânea de Legislação e Jurisprudência, São Paulo, p. 425-426, 
jan./mar., 1. Trim. de 1984. Legislação Federal e marginália.

Capítulos de livros NOGUEIRA, D. P. Fadiga. In: FUNDACENTRO. Curso de médicos do 
trabalho. São Paulo, 1974. v.3, p. 807-813.

Artigo de Revista AUTOR DO ARTIGO. Título do artigo. Título da Revista, (abreviado ou 
não) Local de Publicação, Número do Volume, Número do Fascículo, 
Páginas inicial-final, mês e ano.

Artigo de jornal AUTOR DO ARTIGO. Título do artigo. Título do Jornal, Local de 
Publicação, dia, mês e ano. Número ou Título do  Caderno, seção ou 
suplemento e, páginas inicial e final do artigo. 
OLIVEIRA, W. P. de. Judô: Educação física e moral. O Estado de Minas, 
Belo Horizonte, 17 mar. 1981. Caderno de esporte, p. 7.
SUA safra, seu dinheiro. Folha de S. Paulo, São Paulo, 17 ago. 1995. 2. 
cad. p. 9

E-mail AUTOR DA MENSAGEM. Assunto da mensagem. [mensagem pessoal]. 
Mensagem recebida por < e-mail do destinatário> data de recebimento, 
dia mês e ano. 

Homepage AUTOR. Título. Informações complementares (Coordenação, desenvolvida 
por, apresenta..., quando houver etc...). Disponível em:. <Endereço>. Acesso 
em: data.

Notas de aula KNAPP, Ulrich. Separação de isótopos de urânio conforme o 
processo Nozzle: curso introdutório, 5-30 de set. de 1977. 26 f. Notas de 
Aula. Mimeografado.

Fonte: www.bu.ufsc.br
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6.2 Citações
Citação é a menção no texto de uma informação ou de trechos extra-

ídos de uma outra fonte, com a finalidade de esclarecer, ilustrar ou sustentar 

o assunto apresentado. As citações devem ser apresentadas conforme a 

norma NBR 10520/2002.

Para o Curso de Pós-graduação em Ensino de Ciências, o sistema 

de chamada adotado será o de autor-data, ficando proibido o sistema 

numérico.

Você poderá fazer três tipos de citações:

  Citação direta 

  Citação indireta

  Citação da citação

a   Citação direta

É a transcrição literal de um texto ou parte dele. Aqui você deve 

conservar exatamente o que está escrito na fonte de onde você copiou 

(pontuação, destaques, etc). As citações diretas podem ser curtas (com até 

três linhas) ou longas (com mais de três linhas).

As citações curtas devem possuir as seguintes características:

  são transcritas entre aspas duplas;

  possuem o mesmo tamanho de fonte utilizado no parágrafo ao 

qual está inserida;

  devem aparecer com obrigatória indicação da página de onde 

foi extraída.

 Exemplo: De acordo com Gil (2009, p. 8), “pode-se definir método 

como o caminho para se chegar a determinado fim”.

Já as citações longas (com mais de três linhas), devem:

  ser transcritas em parágrafo distinto;

  possuir recuo de 4 cm da margem esquerda;
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  não conter aspas;

  possuir fonte simples (sem itálico!) e tamanho de letra menor;

  ser separada por uma linha em branco do texto normal;

  ter o ponto fi nal após a citação;

  indicar o nome do(s) autor(es), ano e página de onde foi retirada 

a informação.

Exemplo: 

Dessa forma, pode-se conceituar o conhecimento empírico como sendo:

[...] o conhecimento obtido pelo acaso, pelas diversas 

tentativas de acertos e erros, independentemente de 

estudos, de pesquisas ou de aplicações de métodos. É 

o estágio mais elementar do conhecimento, baseado 

em observações sobre a vida diária, fundamentado em 

experiências vivenciadas e transmitidas de pessoa para 

pessoa (ZANELLA, 2006, p. 13).

Repare nesse exemplo que iniciamos com [...], isso quer dizer que hou-

ve uma supressão de algum termo anterior. O [...] pode ser usado também 

no meio ou no fi nal da citação.

b   Citação indireta

É um relato das ideias do autor, mas com palavras do pesquisador. 

Atenção: sempre que você pegar alguma ideia de algum autor, faça 

a citação; indique a fonte de onde você extraiu tal informação, senão 

esse ato constituirá em plágio. E plágio é crime! 

A citação indireta possui as seguintes características:

  não tem aspas;

  possui o mesmo tamanho da fonte do texto (tamanho 12);

  não deve indicar a página.
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Exemplo: 

(1)  Segundo Souza, Fialho e Otani (2007), a resenha crítica apresenta o assunto paralelo 

a uma avaliação crítica.

(2)  A resenha crítica apresenta o assunto paralelo a uma avaliação crítica. (SOUZA; 

FIALHO; OTANI, 2007)

Repare nesses exemplos os seguintes detalhes: no exemplo (1), a 

citação está no início da frase, então os nomes dos autores aparecem 

em fonte normal, separados por vírgula e com a data entre parênteses; já 

no segundo exemplo, o nome dos autores aparece no fi nal e, portanto, 

deve ser grafado com letras MAIÚSCULAS, seguidos de ponto e vírgula 

e dentro dos parênteses, junto à data.

c   Citação da citação

É a menção do trecho de um documento ao qual não se teve acesso; 

essa citação só deve ser usada na total impossibilidade do acesso à obra original. 

Nesse tipo de citação, usa-se a palavra latina apud, que indica “citado por”, após 

a indicação da fonte consultada. Ela também pode ser direta ou indireta.

Exemplos de citação da citação no texto:

Segundo Bunge (1980, p. 19, apud ZANELLA, 2006, p. 22), “método é um procedimento 

regular, explícito e passível de ser repetido para conseguir-se alguma coisa, seja material 

ou conceitual”. Ou, ainda: 

“Método é um procedimento regular, explícito e passível de ser repetido para conseguir-se al-

guma coisa, seja material ou conceitual” (BUNGE, 1980, p. 19 apud ZANELLA, 2006, p. 22).

Atenção: repare que o exemplo faz uma citação direta; a citação 

indireta fi caria igual, somente sem o número de página. Atente também 

para o uso das maiúsculas em fi nal de citação.

Lá nas referências, esse exemplo fi caria assim: 

ZANELLA, Liane C. H. Metodologia da pesquisa. Florianópolis: SEaD/

UFSC, 2006.
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Prezado(a) estudante,

Nesta unidade, você conheceu/recordou as normas técnicas para a 

elaboração de trabalhos acadêmicos referentes às citações e referências, 

elemento muito importante para a boa apresentação de sua monografi a.

Recomendo que você tenha essas regras em mente já no momento 

em que começar a redigir seu trabalho: é muito melhor habituar-se gradual-

mente às normas da escrita acadêmica do que organizar metodologicamente 

todo o texto às vésperas da entrega do seu trabalho à banca. Pense nisso!

Síntese
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Considerações 
fi nais

Querido(a) aluno(a),

Chegamos ao fi nal deste volume com a certeza de que agora é que 

o nosso trabalho de pesquisa terá início, pois este é o momento em que 

partiremos para o processo prático da pesquisa. Para isso, não se esqueça 

de fazer um bom planejamento antes de começar o seu projeto, de pensar 

em um tema relevante, de refl etir bem sobre o seu problema de pesquisa e 

de pensar nos métodos e técnicas a serem abordados.

Lembre-se de que sua função não é a de criar uma teoria, mas, a partir 

de sua criatividade e originalidade, dar um novo tom a uma problemática. 

Relembramos aqui a epígrafe de Marcel Proust que abre este livro: “A verda-

deira viagem de descoberta não consiste em buscar novas terras, mas em 

vê-las com novos olhos.” E é isso que você deve se propor a fazer; esse seu 

“novo olhar” é que vai ser o diferencial em sua investigação.

Esperamos que este livro sirva de base para sustentá-lo em seu grande 

desafi o no caminho da elaboração de seu trabalho fi nal de curso. Para isso, 

não se esqueça de que o treinamento, a partir das propostas de atividades, 

é imprescindível.

Um grande abraço!

Professora Cláudia Regina Silveira
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APÊNDICE A – Exemplo de capa interna

NOME DO AUTOR
(arial, negrito, corpo 10,5)

TÍTULO DO TRABALHO
(arial, negrito, corpo 12)

FLORIANÓPOLIS, ANO
(arial, negrito, corpo 10,5)

Apêndices
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APÊNDICE B – Exemplo de lombada 
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APÊNDICE C – Exemplo de folha de rosto

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 

CATARINA 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS

(centralizado, arial, negrito, corpo 10,5)

NOME DO AUTOR
(centralizado, arial, negrito, corpo 10,5)

TÍTULO DO TRABALHO
(centralizado, arial, negrito, corpo 12)

[Natureza do trabalho - monografi a ou outra] submetida 
ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia de Santa Catarina como parte dos requisitos para 
obtenção do título de [titulação]. 
Professor Orientador: Nome, titulação
Coorientador (se houver): Nome, titulação
(arial, espaço simples, corpo 10,5)

FLORIANÓPOLIS, ANO
(arial, negrito, corpo 10,5)

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA
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APÊNDICE D – Exemplo de Folha de Aprovação

TÍTULO DO TRABALHO
(centralizado, arial, negrito, corpo 12)

NOME DO AUTOR
(centralizado, arial, negrito, corpo 10,5)

Este trabalho foi julgado adequado para obtenção do Título de ...................... em 
........................ e aprovado na sua forma fi nal pela banca examinadora do Curso ......
......................................... do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Santa Catarina.

(arial, justifi cado, corpo 10,5)

Local, dia, mês, ano

Banca Examinadora:
(arial, alinhado à esquerda, corpo 10,5)

_________________________________________
Nome do Orientador, Titulação

(arial, centralizado, corpo 10,5)

_________________________________________
Nome do Co-orientador, Titulação (se houver)

_________________________________________
Nome do Membro da Banca, Titulação

_________________________________________
Nome do Membro da Banca, Titulação
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APÊNDICE E – Exemplo de sumário
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