
Ciências Contábeis
a distância

Curso de Graduação em

Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Sócio-Econômico

Departamento de Ciências Contábeis

rs

D

a

niver

T  P
Eleonora Milano Falcão Vieira
Marialice de Moraes



Universidade Federal de Santa Catarina, Sistema UAB. Nenhuma parte deste material poderá ser reproduzida, 
transmitida e gravada, por qualquer meio eletrônico, por fotocópia e outros, sem a prévia autorização, por escrito, 
dos autores.

                                                                                                                                                                               

V657m   Vieira, Eleonora Milano Falcão e Moraes, Marialice.

    Técnicas de pesquisa / Eleonora Milano Falcão Vieira; Marialice de Moraes.                     
                Florianópolis : Departamento de Ciências Contábeis /UFSC, 2014. 

  47 p. 

  Curso de Graduação em Ciências Contábeis 
  Inclui bibliografia

  ISBN: 

  1. Pesquisa – Metodologia. 2. Fontes de informação. 3. Educação a distância. I. 
Vieira, Eleonora Milano Falcão. II. Moraes, Marialice de. III. Universidade Federal de Santa 
Catarina. Secretaria de Educação a Distância. Departamento de Ciências Contábeis. IV. 
Título. 

CDU: 001.837.018.43
                                                                                                                                                       



GOVERNO FEDERAL
 Presidente da República – Dilma Vana Rousseff
 Ministro da Educação – Aloizio Mercadante
 Diretor de Educação a Distância da CAPES – João Carlos Teatini de Souza Clímaco

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
 Reitor – Roselane Neckel
 Vice–Reitor – Lúcia Helena Pacheco
 Pró-Reitor de Assuntos Estudantis – Lauro Francisco Mattei
 Pró-Reitora de Pesquisa – Jamil Assereuy Filho
 Pró-Reitora de Extensão – Edison da Rosa
 Pró-Reitora de Pós-Graduação – Joana Maria Pedro
 Pró-Reitora de Graduação – Roselane Fátima Campos
 Secretária Especial da Secretaria Gestão de Pessoas– Neiva Aparecida Gasparetto Cornélio
 Pró-Reitora de Planejamento e Orçamento – Beatriz Augusto de Paiva
 Secretária de Cultura – Paulo Ricardo Berton
 Coordenadora UAB/UFSC – Sonia Maria Silva Correa de Souza Cruz

CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO
 Diretora – Elisete Dahmer Pfitscher
 Vice Diretor – Rolf  Hermann Erdman

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
 Chefe do Departamento – Luiz Felipe Ferreira 
 Subchefe do Departamento – Joisse Antonio Lorandi
 Coorda. Geral do Curso de Graduação na modalidade a distância – Luiz Felipe Ferreira
 Coordenadora de Educação a Distância – Eleonora Milano Falcão Vieira
 Coordenador de Tutoria – Altair Borgert
 Coordenador de Pesquisa - Darci Schnorrenberger
 Coordenador de TCC – Roque Brinckmann
 Coordenador de Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem – Irineu Afonso Frey
 Coordenador Financeiro – Erves Ducati
 Coordenador Pedagógico – Ernesto Fernando Rodrigues Vicente



EQUIPE DE PRODUÇÃO DE MATERIAL 
 Coordenação de Design Instrucional – Andreia Mara Fiala
 Design Instrucional – Jimena de Mello Heredia
 Revisão Textual – Kátia Cristina dos Santos
 Revisão ABNT – Wemylinn Andrade
 Coordenação de Design Gráfico – Giovana Schuelter
 Design Gráfico – Fabrício Sawczen
 Ilustrações – Fabrício Sawczen
 Design de Capa – Guilherme Dias Simões
                              Felipe Augusto Franke
                          Steven Nicolás Franz Peña
 Projeto Editorial – Guilherme Dias Simões
               Felipe Augusto Franke
            Steven Nicolás Franz Peña



Sumário

Unidade 1 - Ciência, conhecimento e pesquisa científica .......8
1.1 Ciência e conhecimento ........................................................................9
1.2 Ciência................................................................................................. 12
1.3 O que é metodologia e o que é pesquisa ............................................ 15
Resumo da unidade .................................................................................. 18
Referências  .............................................................................................. 19

Unidade 2 - Fontes de informação .....................................................20
2.1 Conceitos e classificações .................................................................... 21
2.2 Critérios para seleção de material ......................................................24
Resumo da unidade ..................................................................................27
Referências ...............................................................................................28

Unidde 3 - Classificação da pesquisa ................................................30
3.1 As alternativas na escolha do tipo de pesquisa ................................... 31
3.2 Objetivos .............................................................................................32
3.3 Abordagem .........................................................................................33
3.4 Procedimentos ....................................................................................34
Resumo da unidade ..................................................................................36
Referências ...............................................................................................37

Unidade 4 - Redação ......................................................................................38
4.1 Princípios do trabalho científico .........................................................39
4.2 Requisitos semânticos ........................................................................ 41
4.3 Requisitos epistemológicos ................................................................42
4.4 Requisitos metodológicos ..................................................................43
Resumo da unidade ..................................................................................46
Referências ...............................................................................................47



Caro(a) aluno(a),

As pessoas e as sociedades se desenvolvem pelo conhecimento. Tenham, 
portanto, o bom entendimento da importância de conquistar e de gerar co-
nhecimento. O conhecimento novo é sempre o resultado da atividade de pes-
quisa. Para um melhor desempenho da pesquisa, é indispensável seguir alguns 
procedimentos, os quais envolvem o entendimento sobre ciência e conheci-
mento, metodologia, uso de fontes de informação, técnicas adequadas de re-
dação e diversos tipos de pesquisa, conforme os objetivos a serem fixados.

Ao longo da oferta da disciplina de metodologia científica, buscaremos in-
centivar uma reflexão conjunta sobre a construção do conhecimento, associa-
da ao desenvolvimento de habilidades necessárias para a realização da ativida-
de científica. Assim, chamamos a atenção para a importância da disciplina no 
contexto do desenvolvimento pessoal e coletivo.

Na atualidade, particularmente em razão do rápido avanço das técnicas, 
torna-se cada vez mais necessária a ampliação individual do conhecimento. A 
sociedade do futuro será cada vez mais exigente em relação ao mercado de tra-
balho e às atividades empreendedoras. A formação profissional é o caminho 
mais direto para o sucesso na conquista de espaços sociais que possam trazer 
bem-estar e concretizar anseios de realização de vida.

Este caminho é fácil e agradável para quem desenvolver as atividades com 
seriedade e respeito aos princípios básicos da ciência.

                  Profa. Eleonora

                  Profa. Marialice





Unidade  1

Ciência, conhecimento e 
pesquisa científica

Desde a década de 1980, como consequência do desenvolvimento das 
tecnologias de informação e comunicação (TIC), há também um avanço na 
divulgação de informações e na troca entre diferentes culturas de forma mais 
intensa. Podemos, inclusive, nos aventurar a dizer que, ao vivermos numa so-
ciedade globalizada, passamos a compartilhar e gerar conhecimentos, pro-
movendo o crescimento das pesquisas e o avanço da ciência (BRASIL, 2012).

Quando estamos realizando um curso de graduação ou de pós-gradu-
ação, estamos também ingressando num universo em que as três palavras 
destacadas no parágrafo anterior são conceitos fundamentais. Vamos, então, 
introduzi-los.

Unidade 1

11
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Unidade 1 – Ciência, conhecimento e pesquisa científica

1.1 CIÊNCIA E CONHECIMENTO

Para começar, precisamos sempre ter em mente que só chegamos até aqui 
como humanidade, porque uma característica do ser humano é a curiosidade, 
a necessidade de buscar explicações para aquilo que não se entende – conhecer 
e situar-se como sujeito cognoscente em relação a determinado objeto. 

conhecimento  
co.nhe.ci.men.to  
sm (conhecer+mento) 1 Ato ou efeito de conhecer. 2 Faculdade de conhe-
cer. 3 Ideia, noção; informação, notícia. 4 Consciência da própria existência.  
(WEISZFLOG, 2012). 

Como apontado pelo economista Fritz Machlup (1980) na obra Knowledge: 
its creation, distribution, and economic significance, o termo conhecimento pode 
assumir vários significados: de acordo com o contexto, com a preferência do 
autor e com o ponto de vista etc. No trabalho mencionado, o autor usou dois 
significados diferentes, mas logicamente correlacionados: “[...] um é o conhe-
cimento como o que se sabe, o outro é o conhecimento como o estado de 
saber.” (MACHLUP, 1980, p. 27).

Conhecimento, ainda de acordo com Machlup (1980), pode ser designado 
como tudo o que é conhecido por alguém, como produção de conhecimento 
ou como quaisquer atividades em que alguém descobre algo que não conhe-
cia antes. Visto dessa perspectiva, podemos dizer que qualquer indivíduo tem 
conhecimento de algo, mas a experiência individual (o “estado do conheci-
mento”) só se converte em conhecimento (como “aquilo que é conhecido”) 
quando compartilhado com outra pessoa.

O conhecimento tem um viés interativo e, em algumas das atividades en-
volvidas na sua produção, como falar e ouvir, mais do que um indivíduo é 
necessário. Entretanto, há outras atividades produtoras de conhecimento, tais 
como descobrir, inventar, intuir, que são caracteristicamente individuais.

De acordo com o trabalho de Machlup (1980), diferentes tipos ou níveis de conhe-
cimento podem ser identificados: o conhecimento empírico (ou popular, muitas vezes 
referido como “senso comum”), o conhecimento filosófico, o religioso e o científico.

O trabalho de 
Machlup (1980) é con-
siderado um dos mais 
completos estudos 
sobre a produção de 
conhecimento e sobre 
o conhecimento como 
recurso econômico. 
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É importante frisar que essa divisão ou “separação metodológica”, como di-
zem Lakatos e Marconi (2008), serve somente para facilitar a compreensão. 
Mas, na sua relação com o mundo, ao apreender a realidade, o ser humano 
pode acessar e inter-relacionar diversos níveis de conhecimento.

Conhecimento empírico pode ser brevemente definido como o “conhe-
cimento cotidiano de pessoas comuns.” (LAKATOS; MARCONI, 2008, p. 60). 
Ele se constrói a partir da vivência prática, do dia a dia, das tentativas e erros, e 
é acumulado e transmitido ao longo de gerações pelo convívio social. Influen-
cia na formação de hábitos e costumes, podendo consolidar-se como convic-
ção, cultura e tradição. 

Ou seja, se “este é o conhecimento das pessoas, ele engloba muito mais do 
que aquilo que os professores ensinam ou o que pode ser lido nas enciclopé-
dias, antigas e novas.” (MACHLUP, 1980, p. 60).

O conhecimento filosófico “[...] é caracterizado pelo esforço da razão pura 
para questionar os problemas humanos e poder discernir entre o certo e o 
errado, unicamente recorrendo às luzes da própria razão humana.” (LAKA-
TOS; MARCONI, 2008, p. 19). Tem por objeto ideias, relações conceituais e 
exigências lógicas, não sendo passível de experimentação, pois não exige ne-
cessariamente a confirmação experimental, só a coerência lógica. É produzido 
pelo ato de refletir, de duvidar. Ou seja, a curiosidade inerente ao ser humano 
o leva a questionar, interrogar constante e continuamente o mundo em que 
vive e a si mesmo.

Cervo, Bervian e Silva (2007, p.90) destacam que 

[a] filosofia procura compreender a realidade em seu contexto mais univer-

sal. Não há soluções definitivas para um grande número de questões. Entre-

tanto, a filosofia habilita o ser humano a fazer uso de suas faculdades para 

ver melhor o sentido da vida concreta.

O conhecimento religioso ou teológico aceita a existência divina de forma 
fundamental e dogmática. Manifesta-se quando são aceitas explicações sobre 
um mistério ou algo oculto e sobre alguém que o revelou sem a apresentação 
de provas, ou seja, sem a utilização de um procedimento científico ou filo-
sófico (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007). Baseia-se na fé teológica, onde 
alguém testemunha Deus ante outras pessoas.

Essa transmissão de 
forma assistemática 
também torna o co-
nhecimento empírico 
instável, pois se baseia 
em relatos sujeitos aos 
valores e às opiniões 
pessoais daquele que 
o transmite, mudando 
ao longo do tempo.
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O quarto e último tipo ou nível de conhecimento que vamos discutir aqui 
é o conhecimento científico, de que deriva esta disciplina, por meio da qual 
pretendemos introduzir você, aluno, às técnicas de pesquisa científica que 
utilizará no decorrer do seu curso. “O conhecimento científico vai além do 
empírico, procurando compreender, além do ente, do objeto, do fato e do 
fenômeno, sua estrutura, sua organização e funcionamento, sua composição, 
suas causas e leis.” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 7).

Ou seja, o conhecimento científico é o produto da investigação científica, 
de forma metódica e sistemática. Ele lida com fatos, acontecimentos reais, 
é factual. Por meio do conhecimento científico não apenas são encontradas 
soluções para problemas, mas fornecidas explicações sistemáticas que podem 
ser testadas e criticadas por meio de provas simples. O ponto de partida é 
também a curiosidade, que é expressa na forma de um problema, claramente, 
para que se encontrem respostas precisas sobre ele. 

Constitui um conhecimento contingente, pois suas proposições ou hipó-

teses têm sua veracidade ou falsidade conhecida por meio da experimen-

tação e não apenas pela razão, como ocorre no conhecimento filosófico. É 

sistemático, já que se trata de um saber ordenado logicamente, formando 

um sistema de ideias (teoria) e não conhecimentos dispersos e desconexos. 

Possui a característica da verificabilidade, a tal ponto que as afirmações 

(hipóteses) que não podem ser comprovadas não pertencem ao âmbito da 

ciência. Constitui-se em conhecimento falível, em virtude de não ser defini-

tivo, absoluto ou final, por este motivo, é aproximadamente exato: novas 

proposições e o desenvolvimento de técnicas podem reformular o acervo de 

teoria existente (LAKATOS; MARCONI, 2008, p. 19).

Dessa forma, pode-se afirmar que o conhecimento científico está em cons-
tante movimento, sempre aberto a novas explicações e/ou a novas formas de 
responder ou resolver os problemas propostos. A realidade alimenta a pesqui-
sa, que retroalimenta o banco de conhecimento científico e, como fruto da 
engenhosidade humana, tecnologias são criadas, facilitando as atividades do 
dia a dia e tornando nosso mundo mais confortável.
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Figura 1 - Engenhosidade humana

Disponível em: http://bit.ly/1e7EimZ. Acesso em: 24 jan. 2014.

Pode-se dizer que o conjunto de conhecimentos científicos resulta no que 
conhecemos como ciência na acepção mais popular do termo, como veremos 
na sequência de nossos estudos.

1.2 CIÊNCIA

Ao compreendermos o que é conhecimento e entendermos as particulari-
dades do conhecimento científico, temos os elementos necessários para apre-
ender o significado do termo ciência. 

Apesar da constante busca de um conceito síntese, facilmente observável 
nos manuais de metodologia e de epistemologia, ou em materiais como este 
que você está estudando, o debate em torno da natureza da ciência e a sua 
melhor conceituação está sempre se aprofundando, sempre em movimento. 
Há características amplamente aceitas – destacadas quando discutimos o co-
nhecimento científico – mas a formulação de um conceito único e definitivo 
ainda não existe. 
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Se buscarmos uma definição do termo no dicionário, por exemplo, no Mi-
chaellis, veremos que este deriva do latim scientia

ciência 
ci.ên.cia 

sf (lat scientia) 1 Ramo de conhecimento sistematizado como campo de estu-
do ou observação e classificação dos fatos atinentes a um determinado grupo 
de fenômenos e formulação das leis gerais que os regem. 2 Erudição, instru-
ção, literatura. 3 Soma dos conhecimentos práticos que servem a determina-
do fim. 4 Conhecimentos humanos considerados no seu todo, segundo a sua 
natureza e progresso. (WEISZFLOG, 2012)

Para Lakatos e Marconi (2008), a mais completa definição de ciência seria 
aquela de Ander-Egg, em que “a ciência é todo um conjunto de conhecimen-
tos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e 
verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza.” (AN-
DER-EGG, 1978 apud MARCONI; LAKATOS, 2008, p. 22). 

Os mesmos elementos estão presentes na definição de Bocchi (2004, p.17).

Genericamente, a ciência, como forma de conhecimento, é a tentativa de 

compreender racionalmente a realidade, formulando enunciados, debaten-

do-os e testando-os, na busca da verdade, das leis que potencializam a ação 

consciente do homem sobre o seu meio e sobre si mesmo.

Para um conhecimento ser julgado ou classificado como racional, ele exige 
método, constituindo-se com base num sistema conceitual, em hipóteses, em de-
finições etc. Ou seja, diferencia-se do conhecimento intuitivo, imediato, empírico. 

Não há somente certezas na ciência, apesar de existirem consideráveis co-
nhecimentos certos, pois o provável também aparece com frequência. 

Regras e procedimentos previamente determinados conduzem o trabalho 
científico, tornando os seus resultados sistematizáveis e, especialmente, veri-
ficáveis. Ou seja, devem ser passíveis de verificação e de comprovação pela 
observação (WIKIPEDIA, 2014a).
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As ciências têm sido classificadas quanto ao seu conteúdo como factuais 
(empíricas) ou formais (não empíricas) e, quanto às suas finalidades, como 
puras ou aplicadas.  No entanto, é importante lembrarmos que essa classifi-
cação é puramente formal, isto é, para fins de organização do pensamento e 
do conhecimento científico produzido.

Quadro 1 - Classificação das ciências quanto ao conteúdo empírico e às finalidades

CONTEÚDO FINALIDADES

Formais 
(não empíricas)

Empíricas (factuais) Puras Aplicadas

Lógica 
Matemática

Naturais
Física

Química
Biologia Busca do conhe-

cimento puro por 
meio de enuncia-
dos. Têm finalida-

de cognitiva.

Busca de um 
sistema de 

ação de caráter 
operatório. 

Têm finalidade 
pragmática.

Sociais e 
Humanas

Sociologia
Ciência econômica

Ciência política
História

Psicologia

Fonte: Bêrni; Fernandez, 2012, p.8.

As ciências formais dedicam-se ao estudo das ideias, preocupam-se com os 
enunciados (lógica e matemática). As ciências factuais ou empíricas tratam 
de objetos empíricos, de coisas, processos, sendo que o movimento de investi-
gação se inicia sempre com um problema ou com uma pergunta, para a qual 
o investigador não tem ainda uma resposta.

Elas se diferenciam também pelo método pelo qual se comprovam os enuncia-
dos.  As ciências formais utilizam a lógica para demonstrar seus teoremas e as fac-
tuais necessitam de observação ou experimentação dos fenômenos e processos.

Conforme Lakatos e Marconi (2008), o grau de suficiência em relação ao 
conteúdo e ao método de prova e o resultado alcançado são distintos entre as 
ciências formais e as factuais.

Grau de suficiência em relação ao conteúdo e ao método de prova: 
Formais: são suficientes em relação a seus métodos de prova. 
Factuais: dependem do fato, significação, conteúdo.

Resultado alcançado:
Formais:  demonstram ou provam. 
Factuais: verificam (comprovam ou refutam) hipóteses. 
(LAKATOS; MARCONI, 2008, p. 26-29)
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1.3 O QUE É METODOLOGIA E O QUE É PESQUISA

Frequentemente, o termo metodologia é associado a normalização de tra-
balhos, ou seja, a aplicação aos trabalhos acadêmicos de normas técnicas per-
tinentes à sua formatação, como organização em seções, tipo de fontes, mar-
gens, paginação etc. No entanto, essa é uma associação equivocada que pode 
ser atribuída a construção de um conhecimento implícito, do senso comum, 
entre os estudantes, especialmente de cursos de graduação. Isso porque, na 
maioria dos casos, os estudantes se deparam com o termo quando vão forma-
tar um trabalho, normalmente o trabalho de conclusão de curso (TCC). 

Salomon (2004, p. 7-9) destaca também a disciplina Metodologia da Pesquisa 
ou Métodos e Técnicas de Pesquisa, pois fazer ciência implica em pesquisa, em 
que o curso superior deve “formar metodologicamente o pesquisador, forne-
cendo-lhe a teoria e o instrumental metodológico” (SALOMON, 20014, p. 9) ne-
cessário para as diversas fases do processo de pesquisa – desde a problematização 
até a análise dos dados, comprovando ou não as hipóteses levantadas.

Vamos recorrer ao dicionário, como já fizemos anteriormente, para buscar 
o significado do termo metodologia. 

metodologia  
me.to.do.lo.gi.a

sf (método+logo+ia) 1 Estudo científico dos métodos. 2 Arte de guiar o es-
pírito na investigação da verdade. 3 Filos Parte da Lógica que se ocupa dos 
métodos do raciocínio, em oposição à Lógica Formal. M. didática: teoria dos 
procedimentos de ensino, geral ou particular para cada disciplina; didática 
teórica. (WEISZFLOG, 2012)

Se pegarmos o segundo significado, arte de guiar o espírito na investigação, 
temos uma abertura para a definição mais ampla que estamos procurando, 
pois também queremos entender como metodologia e pesquisa estão relacio-
nadas, uma vez que este é o título desta sessão.

O autor ainda destaca 
que a metodologia 
como disciplina em 
cursos superiores 
cumpre uma função 
tríplice, dividindo-se 
me três “modalidades 
de utilização” –meto-
dologia do trabalho 
intelectual e científico, 
metodologia científica 
e metodologia da 
pesquisa (SALOMON, 
2004, p. 7-9).
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A metodologia científica, segundo Salomon (2004, p. 8), é

concebida como metaciência, a ocupar-se do método científico e sua relação 

com o conhecimento científico, enquanto processo e produto, tanto em ní-

vel individual (o conhecimento produzido no e pelo pesquisador, o cientista) 

como em nível institucional (a ciência como instituição e práticas sociais).

O método científico é definido como “método sistemático de explicar um 
grande número de ocorrências semelhantes. [...] quer descobrir a realidade 
dos fatos e, estes, ao serem descobertos, devem, por sua vez, guiar o uso do 
método.” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 28).

Saiba mais
Assista ao documentário “Luz, Trevas e o Método Científico”, disponível em 
http://bit.ly/1ftGfXI para conhecer uma interessante perspectiva sobre a ciência.

Bocchi (2004, p.54) entende a metodologia como área ou parte da lógica 
que “tem como objeto de estudo os métodos e procedimentos utilizados pelas 
diferentes ciências ou correntes científicas, em virtude da natureza distinta de 
seus objetos para atingir o conhecimento.”.

Se lembrarmo-nos que o segundo significado atribuído ao termo metodo-
logia refere-se à “Arte de guiar o espírito na investigação da verdade” e pensar-
mos nessa investigação como científica, ou seja, conduzida de forma sistemá-
tica, de acordo com um método, temos que esse processo é o que chamamos 
de pesquisa (WIKIPEDIA, 2014b). 

Pesquisa é a atividade pela qual o pesquisador vai buscar respostas para 
problemas específicos quando este não possui informações para a sua solu-
ção.  Ou seja, a curiosidade científica é despertada e, de forma sistemática e 
racional, institui-se por um conjunto de ações que permitam buscar a solução 
de um problema.

Destacam-se aí três elementos, como explicam Cervo, Bervian e Silva 
(2007, p. 57). 

Os três elementos – dúvida/problema, método científico e resposta/solução 

– são imprescindíveis, uma vez que uma solução poderá ocorrer somente 

quando algum problema levantado tenha sido trabalhado com instrumen-

tos científicos e procedimentos adequados.
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A definição do problema, dos instrumentos e dos procedimentos determi-
nará, de forma objetiva, a trajetória do pesquisador na pesquisa específica, 
assim como os resultados que serão alcançados. Sobre isso, trataremos nas 
próximas unidades.

Saiba mais
Para aprofundar mais os seus conhecimentos sobre os tópicos que tratamos 
aqui, indicamos as seguintes leituras:

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; DA SILVA, R. Metodologia científica. 6 ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

LAKATOS, E. M..; MARCONI, M. de A. Metodologia científica. 5. ed. ver. 
ampl. São Paulo: Atlas, 2008.

Assistir a estes filmes também poderá lhe proporcionar interessantes pers-
pectivas sobre o que abordamos:

Contato – é um debate sobre fé e ciência.

CONTATO. Direção: Robert Zemeckis. Estados Unidos: Warner Home Video, 
1997.  

Cobaias – trata sobre ética na pesquisa.

COBAIAS. Direção: Joseph Sargent. Baseado no caso Tuskegee de 1932. [S.l]: 
Anasazi Productions, 1997.
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RESUMO DA UNIDADE

Construir e compartilhar conhecimentos são atividades intrínsecas ao fazer 
científico. Aprendemos pela experiência prática, pelo contato com nossos pais, 
amigos e colegas (lições passadas desde nossos avós), na escola e fazendo pes-
quisa. A curiosidade e o método são fundamentais para o avanço da ciência.
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Unidade  2

Fontes de informação
Conhecer o que são fonte de informação é muito útil para as pessoas in-

teressadas em saber como se faz uma comunicação científica adequada e, 
também, para se saber qual é o papel que os diferentes tipos de documentos 
representam no universo da pesquisa.

A publicação dos resultados das pesquisas realizadas depende de um siste-
ma de comunicação que compreende canais formais e informais. Desta for-
ma, segundo Salomon (2004, p. 309), “canais são os meios utilizados tanto 
para comunicar resultados como para obter informações”. Esses canais de 
informação podem ser divididos em:

•	 canais formais: publicações com divulgação mais ampla, como 
periódicos e livros;

•	 canais informais: comunicações de caráter mais pessoal (ou que 
se referem à pesquisa ainda não concluída), como comunicação 
de pesquisa em andamento e certos trabalhos em congressos.

Assim, toda pesquisa envolve atividades diversas de comunicação. No en-
tanto, não esqueça, uma pesquisa significativa deve produzir ao menos uma 
publicação formal.

Unidade 2
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2.1 CONCEITOS E CLASSIFICAÇÕES

Ao longo do processo de pesquisa, são produzidos documentos, também 
denominados “fontes”, que podem ser classificados em: fontes de primeira 
mão (ou primárias), fontes de segunda mão (ou secundárias) e fontes terciá-
rias. Vejamos, a seguir, seus conceitos:

a) Fonte – é o lugar onde se encontra material sobre determinado tema.

b) Fontes de primeira mão – são as fontes originais: aquelas que contêm 
informações originais ou, pelo menos, novas interpretações de fatos 
ou ideias já conhecidas, dispersas e desorganizadas do ponto de vista da 
produção, divulgação e controle.

c) Fontes de segunda mão – são aquelas que facilitam o uso do conheci-
mento disperso nas fontes primárias. Apresentam a informação filtrada 
e organizada de acordo com um arranjo definido, dependendo de sua 
finalidade.

d) Fontes terciárias – guiam os usuários para as fontes primárias e secun-
dárias (referenciais) (SALOMON, 2004).

No quadro a seguir, figuram exemplos de fontes primárias, secundárias e 
terciárias, conforme Santos (2003).
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Quadro 2 - Exemplos de fontes de informação 

FONTES PRIMÁRIAS

Congressos e conferências Periódicos

Legislação Projetos de pesquisa em andamento

Nomes e marcas comerciais Relatórios técnicos

Normas técnicas Teses e dissertações

Patentes Traduções

FONTES SECUNDÁRIAS

Bases de dados e bancos de dados Feiras e exposições

Bibliografias e índices Filmes e vídeos

Biografias Fontes históricas

Catálogos de bibliotecas Livros e manuais

Centros de pesquisa e laboratórios Siglas e abreviaturas

Dicionários e enciclopédias Internet

Dicionários bilíngues e multilíngues Museus, arquivos e coleções científicas

FONTES TERCIÁRIAS

Bibliografias Guias de literatura

Serviços de indexação e resumos Bibliografias de bibliografias

Catálogos coletivos Bibliotecas e centro de informação

Fonte: Santos, 2003, p.

Agora, vejamos os conceitos de algumas fontes de informação, segundo Gil 
(2002), Tachizawa e Mendes (2004) e Campello (2003).

Anais de encontros científicos: reunião de trabalhos apresentados em 
congressos, seminários, simpósios e fóruns.

Periódicos de indexação e resumos: obras que listam trabalhos produzi-
dos em determinada área do conhecimento. Muitos deles são veiculados ele-
tronicamente por base de dados. Podem ser:

•	 Índices: listam apenas as referências bibliográficas;

•	 Abstracts:	incluem os resumos das publicações.

Literatura cinzenta: documentos não convencionais, produzidos no âmbi-
to governamental, acadêmico, comercial e industrial.

Traduções: processo de converter uma linguagem em outra. Muito utiliza-
da na comunicação da pesquisa científica e tecnológica, pois há uma pressão 
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muito grande da “academia” para que os cientistas publiquem em revistas de 
prestígio internacional, que são geralmente em língua inglesa. 

Relatórios técnicos: comunicação técnica; utilizados nas instituições onde 
foram gerados.

Publicações governamentais: divulgam atividades dos governos.

Normas técnicas: documento que reflete a consolidação de uma tecnolo-
gia, especifica projetos.

Patentes: documento legal destinado a proteger a invenção.

Revisão de literatura: revisão de estudos que analisam a produção biblio-
gráfica em determinada área, dentro de um recorte de tempo.

Índices de citação: reconhecimento que um documento recebe sobre outro.

É necessário analisar as fontes, não apenas com precisão, mas criticamente. 
Uma boa fonte vale mais do que várias fontes deficientes. Um resumo precisa 
de uma boa fonte e pode valer mais do que a própria fonte.

Outra classificação de fontes bibliográficas encontrada na literatura é a de 
Gil (2002), como demonstra a figura a seguir:
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Figura 2 – Classificação de fontes bibliográficas

Fonte: Gil (2002).

2.2 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAL

Estamos vivenciando um período de transição na forma de comunicação 
científica: a transição entre um sistema tradicional de publicação para um sis-
tema inovador, o sistema de publicação eletrônica. Dessa forma, não podemos 
deixar de abordar alguns critérios para seleção de material online, como apre-
sentamos no Quadro 3.
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Quadro 3 - Critérios para seleção de material online

CATEGORIA INDICADORES DE QUALIDADE

1. Qualidade
a) Fonte, b) Contexto, c) Atualização,

d) Pertinência / Utilidade,
e) Processo de revisão editorial.

2. Conteúdo
a) Acurácia, b) Hierarquia de evidências, c) Precisão das fontes, 

d) Avisos institucionais,
e) Competência.

3. Apresentação de site a) Objetivo, b) Perfil do site.

4. Links
a) Seleção, b) Arquitetura, c) Conteúdo,

d) Links de retorno.

5. Design
a) Acessibilidade, b) Navegabilidade,

c) Mecanismo de busca interna.

6. Interatividade
a) Mecanismo de retorno de informação,

b) Fórum de discussão,
c) Explicitação de algoritmos.

7. Anúncios a) Alertas.

Fonte: Lopes (2004).

Então, é sempre bom lembrar, devemos prestar atenção na credibilidade 
da informação, na atualização, nos domínios, nos critérios de conteúdo e na 
relevância, como ressaltado a seguir.

Credibilidade da informação:

Verificar a fonte de informação, como o primeiro indicador para estabele-
cer a credibilidade, visualizando a logomarca e o nome da instituição ou do 
responsável pela informação, assim como o nome e a titulação do autor. Por 
este critério, devem ser registrados os componentes de atualidade da informa-
ção, da relevância e, ainda, o processo de revisão editorial nos textos dissemi-
nados na web.

Atualização: 

Verificar quando a página foi criada e atualizada. Lembre-se de que uma 
página recentemente atualizada não significa que contenha, necessariamente, 
informação recente. Você pode concluir que um site tem data recente se todos 
os links estiverem funcionando; mas, se tiver mais de dois anos, você poderá 
ter problemas.
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Domínios: 

Entenda o que as suas extensões significam.

•	 .com – site comercial. Cuidado com a linguagem de propaganda. 
Podem estar tentando vender algo!

•	 .edu – site acadêmico. Cuidado, assim como pode ser o site de um 
professor renomado, também pode ser o site de um aluno iniciante!

•	 .gov – site do governo ou seus afiliados. Geralmente as informa-
ções são válidas e fidedignas.

•	 .org – domínio usado por ONGs com interesse público ou grupos 
religiosos, etc. Geralmente, os sites apresentam pontos de vista 
em favor das organizações que representam.

Muitas organizações publicam seus relatórios em seus websites.  Por um 
lado, são valiosas fontes de informação, mas, por outro, podem ser tendencio-
sas. Verifique a missão ou o perfil da instituição. Faça uma pequena pesquisa 
sobre o líder dessa organização, o que e a quem atinge etc.

Critérios de conteúdo:

•	 Precisão e acurácia da informação, hierarquia de evidência, qua-
dros  de  avisos  descrevendo  as  limitações,  objetivos,  cobertura, 
autoridade e atualidade da informação, etc.

•	 Você deve comparar com outras fontes, procurando por contradi-
ções,  verificando  se  existem  citações  ou  bibliografia,  se  estão 
citadas corretamente, e, finalmente, se existem explicações sobre 
os métodos de coleta de dados e materiais consultados. 

Relevância:

•	 Determine o quanto é muito ou pouco para seu assunto, o que 
está diretamente relacionado ao seu tópico de pesquisa e o que é 
mais periférico.

•	 Na fase inicial da pesquisa, explore bastante para não deixar aspec-
tos importantes fora do seu roteiro.
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•	 À medida que você vai delimitando o assunto, ele se tornará mais 
específico, e menos itens serão relevantes. Você deve ir “afunilan-
do” sua pesquisa.  Conteúdos não têm significado a menos que 
você decida sobre sua importância. A informação que você tem 
pode ser geral ou específica; sendo assim, verifique quais conteú-
dos são realmente importantes para seu trabalho.

Outros fatores, ainda, que influenciam na qualidade da informação:

•	 informação apresentada de forma objetiva, ou seja, se a proposta 
inicial da página confere com o que de fato está sendo apresentado;

•	 página bem organizada e de fácil navegação. Se a informação é 
excelente mas ninguém consegue achá-la, qual é a sua utilidade?

•	 E, por fim, página estável. Ainda que possa ser difícil determinar 
quanto tempo uma página está e ficará na web, isso deve ser leva-
do em consideração.

Saiba mais
Como material extra, referente às fontes de informação, consulte o link a seguir:

MACHADO, Jorge A. Como Pesquisar na Internet: Métodos, Técnicas e Pro-
cedimentos Gerais. 2004. Disponível em: <http://www.forum-global.de/cur-
so/textos/pesquisar_na_internet.htm> Acesso em: 22 jan. 2014.

RESUMO DA UNIDADE

Nesta unidade, apresentamos os canais formais e informais de comunica-
ção em pesquisa científica. Conceituamos as fontes de informação bibliográ-
fica e sua utilização, bem como ressaltamos a importância do uso de fontes 
bibliográficas disponíveis online. Em relação às fontes de informação bibliográ-
ficas online, é importante que você sempre verifique a sua credibilidade e o seu 
conteúdo, selecionando aquelas que estão vinculadas a instituições reconheci-
das de ensino e pesquisa e observando a qualidade das referências utilizadas.
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Unidade  3

Classificação da pesquisa
A evolução do conhecimento é o resultado do desenvolvimento da pes-

quisa em todas as áreas acadêmicas da formação profissional. Como visto nas 
unidades 1 e 2, estudamos os conceitos fundamentais da pesquisa científica e 
as fontes de informação necessárias para a produção de textos que expressem 
um trabalho de investigação científica.

É importante que você conheça os tipos de pesquisa que deverá seguir 
nas suas construções acadêmicas. Não se esqueça de que todo trabalho de 
pesquisa exige concentração, foco no tema em estudo, análise e reflexão. Ou-
tra importante preocupação do pesquisador é quanto à capacidade de pen-
samento, pois é ela que proporciona o alargamento das fronteiras do conhe-
cimento. A capacidade de pensar, refletir, analisar e interpretar resultados é 
pressuposto importante no desenvolvimento do conhecimento proporciona-
do pela pesquisa científica.

Unidade 3
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3.1 AS ALTERNATIVAS NA ESCOLHA DO TIPO DE 
PESQUISA

O que você entende como pesquisa? A pesquisa deve ser considerada uma 
indagação sobre um fenômeno social ou natural que desconhecemos. Por-
tanto, primeiramente, temos que definir um problema a ser pesquisado, ou 
seja, algum fenômeno cujas causas desconhecemos. Esse problema deve ser 
apresentado por meio de uma forma interrogativa. Há sempre uma pergunta 
a ser respondida. 

De modo geral, a pesquisa pode ser classificada como pura e aplicada, con-
forme conceitua Trujillo Ferrari (1982, p. 168). 

Por pesquisa pura ou teórica, o autor considera a que permite formular 
indagações sobre determinado tema a ser pesquisado. Por outro lado, numa 
fase de execução da pesquisa, aplicada ou empírica, entramos num campo ex-
perimental, em que é importante a observação e análises necessárias. Esse tra-
balho de pesquisa, pura e aplicada, leva ao desenvolvimento do conhecimento 
científico, conforme Santos (2003, p.7). 

Vivemos em um tempo de avanço acelerado no campo da pesquisa científi-
ca e da criação tecnológica. Assim, podemos considerar que a formação dos 
jovens deve se voltar continuamente para a investigação de novos conheci-
mentos. O conhecimento é a base do desenvolvimento pessoal e coletivo das 
sociedades.

Sobre a pesquisa teórica, vimos a necessidade de indagação, bem como, 
de formulação de conceitos. Na pesquisa aplicada ou empírica, realizam-se 
estudos múltiplos, conforme as necessidades dos objetivos que nos propuser-
mos (VIEIRA, 2004). A pesquisa aplicada nos oferece um tipo de resposta à 
indagação científica. Tanto no campo das ciências naturais, como no campo 
das ciências sociais, os programas de ciência e tecnologia devem dar destaque 
à pesquisa, pois é ela que representa o avanço e o bem-estar social. 
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A pesquisa aplicada se apoia nos conceitos e na teoria formulada, confirman-
do ou reformulando as reflexões emitidas pelos pesquisadores. Assim, não 
esqueça da importância de um referencial teórico no desenvolvimento da 
pesquisa prática.

A seguir, vamos tratar das classificações da pesquisa. Seguindo abordagem 
de Gil (2002), utilizaremos a seguinte divisão:

a) objetivos;

b) abordagem; e

c) procedimentos.

3.2 OBJETIVOS

Para Gil (2002), segundo os objetivos formulados, a pesquisa pode ser ex-
ploratória, descritiva e explicativa. 

Pesquisa exploratória

Este tipo de pesquisa procura ter a percepção do problema a ser investi-
gado, tornando-o mais acessível ou, então, proporcionando a formulação de 
hipóteses. Geralmente, aplica-se esse tipo de pesquisa quando são poucas as 
informações sobre a realidade a ser conhecida em suas causas determinantes. 
Por exemplo, identificar possibilidades virtuais para a implantação de cursos 
na modalidade a distância.

Pesquisa descritiva

Esta categoria de pesquisa volta-se para o estudo e para o detalhamento 
de características particulares de determinado fenômeno social, levando em 
conta as diversas variáveis contidas no objetivo a ser analisado. Esta pesquisa 
é muito utilizada nas análises procedidas a partir de coleta de dados, como as 
que são efetuadas pelo IBGE e as que precedem os estudos para a implantação 
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de cursos a distância, destacando-se perfil da população, ambiente regional, 
características étnicas, faixa etária etc.

Pesquisa explicativa

O primeiro passo é identificar o tipo de fenômeno a ser pesquisado e as 
variáveis que determinam sua ocorrência. É importante ter a exata percepção 
da realidade dos fenômenos objeto da pesquisa. 

A pesquisa explicativa tem a vantagem de aprofundar a busca das causas de 
fenômenos sociais ou naturais, determinantes do interesse sobre o que dese-
jamos conhecer na realidade dos acontecimentos. Os resultados contribuirão 
para balizar os conhecimentos em níveis mais avançados. 

No campo social, a pesquisa explicativa tem maior complexidade, pois lida 
com a condição humana, suas desigualdades, ações e reações tanto do ponto 
de vista pessoal como coletivo. Nas ciências naturais ela é basicamente expe-
rimental. Como exemplo, no campo social, podemos  citar os desequilíbrios 
de conduta, a violência, a razão do percentual de evasão escolar presencial ou 
a distância.

3.3 ABORDAGEM

A abordagem é a maneira como decidimos, metodologicamente, enfren-
tar o desafio do conhecimento. Vieira (2004) apresenta a versão qualitativa e 
quantitativa em pesquisa.

Qualitativa

Utiliza maior número de variáveis para obtenção de dados. Nesta aborda-
gem, o fenômeno é visto em sua totalidade, o que facilita a percepção de con-
tradições e de paradoxos. Neste tipo de pesquisa, o foco principal não é um 
instrumental estatístico utilizado para análise dos dados. Há necessidade de 
aprofundar variáveis que possam ser consideradas determinantes na análise e 
na reflexão sobre o tema de interesse da pesquisa.



34

Curso de Graduação em Ciências Contábeis

Quantitativa 

Garante a objetividade reflexiva a partir de instrumental estatístico em co-
letas e tratamento de dados. Permite, por outro lado, a elaboração de séries 
estatísticas, oferecendo uma visão histórica do acontecimento em estudo. 

Esses dois tipos de pesquisa podem ser utilizados para determinados fenô-
menos sociais. Por exemplo, podemos citar a evasão escolar numa determina-
da decorrência de tempo, portanto, um procedimento quantitativo. Contudo, 
é necessária a análise qualitativa para determinar o motivo da evasão no perí-
odo considerado na pesquisa. 

Na verdade, o ideal é que os diferentes problemas sejam investigados de uma 
maneira complementar, a partir de visões tanto qualitativas quanto quantita-
tivas. Mesmo que não pelo mesmo pesquisador, a comparação de resultados 
oriundos de investigações que utilizam métodos diferentes sobre os mesmos 
problemas pode contribuir para enriquecer o conhecimento (VIEIRA, 2004).

3.4 PROCEDIMENTOS

A viabilidade para uma boa pesquisa segue alguns procedimentos essen-
ciais. Dentre eles podemos enumerar a pesquisa em fontes primárias, trata-
mento documental, entrevistas e dados coletados em diversas fontes. 

Pesquisa bibliográfica

É fundamental para que o investigador possa ter uma ampla noção do tema 
objeto da pesquisa. Enriquece o conhecimento já adquirido, permitindo o 
aprofundamento da área objeto da investigação. 

A pesquisa bibliográfica corresponde ao conjunto de conhecimentos hu-
manos reunidos nas obras. Esse tipo de pesquisa possibilita produzir, colecio-
nar, armazenar, reproduzir, utilizar e comunicar as informações necessárias ao 
desenvolvimento da pesquisa (FACHIN, 2003). 
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A fonte bibliográfica, quando bem utilizada, garante a validade interna, a credibi-
lidade e a autenticidade dos resultados, conforme Vieira (2004). Podemos referir 
como exemplo, os estudos históricos, as pesquisas ideológicas, os problemas so-
ciais e a dimensão a ser considerada na abrangência da educação a distância.

Pesquisa documental

É parte indissociável da pesquisa bibliográfica. A importância está na sele-
ção dos documentos adequados ao tipo de pesquisa a ser elaborado. Recomen-
da-se, preferencialmente, o uso de documentos que ainda não foram objetos 
de algum tipo de tratamento analítico, interpretativo e referente a um contex-
to no qual se encaixa a indagação de pesquisa. 

A pesquisa documental pode compor o conjunto de tipologias usadas para 
um mesmo estudo ou constituir o seu único delineamento. Por meio desse 
tipo de pesquisa, podem-se organizar informações que se encontram dispersas 
e lhes conferir importância, sendo possível torna-las fontes de consulta (RAU-
PP; BEUREN, 2004). 

Uma pesquisa histórica sobre início de um povoamento e o levantamento 
das condições socioeconômicas de áreas regionalizadas com padrões de de-
senvolvimento desigual com vistas à instalação da modalidade de educação a 
distância são exemplos significativos.

Pesquisa experimental

É a fase na qual o pesquisador, de posse das variáveis utilizadas, passa da 
fase pessoal ou em grupo para análises e conclusões. Ou seja, é o momento 
em que o pesquisador trabalha em ambiente laboratorial, exigindo grande 
atenção nos resultados aferidos para efeitos de validade e de comprovação dos 
resultados. Os exemplos podem se situar em áreas específicas como as da saú-
de, da educação e das ciências naturais.
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Estudo de caso

É a seleção de um ou mais objetos de estudo que permitam o aprofunda-
mento dos fatores determinantes do fenômeno social ou natural de interesse 
da pesquisa. Esta categoria de pesquisa pode ter caráter multicaso sempre que 
envolver objetivos diferentes, para os quais são utilizadas variáveis comuns. 
No estudo de caso, as técnicas geralmente usadas para coleta dos dados são 
questionários, entrevistas, observação e triangulação.

Levantamento ou survey

Trata-se de um procedimento de maior amplitude como os censos, os diag-
nósticos, o mapeamento para obtenção de informações básicas em áreas de 
grande interesse público, como as da educação, saúde pública, infraestrutu-
ra física entre outras no universo das ciências sociais aplicadas. Segundo Gil 
(2002, p.51), entre as principais vantagens dos levantamentos estão: conheci-
mento direto da realidade, economia e rapidez e na quantificação dos dados.

A classificação que vimos anteriormente sobre os procedimentos de pes-
quisa é a mais frequentemente utilizada. Contudo, dependendo do tipo de 
pesquisa e do pesquisador podem ser utilizados outros procedimentos.

RESUMO DA UNIDADE

Esta unidade tratou das principais classificações metodológicas capazes de 
conduzir uma atividade de pesquisa eficiente e criativa. No entanto, é impor-
tante lembrar que um tipo de pesquisa não exclui o outro e que, muitas vezes, 
essas metodologias de pesquisa podem e devem ser complementares. Você 
pode utilizar esse conteúdo em análises ou em interpretações da parte meto-
dológica em monografias, dissertações, teses, relatórios e perícias.
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Unidade  4

Redação
Na elaboração de um trabalho científico, é necessário muito cuidado 

com sua redação.  Diferentemente da escrita literária, subjetiva, repleta de 
emoção, de metáforas e de expressões ambivalentes e multirreferenciais, por 
exemplo, a escrita científica é caracterizada pela objetividade. A redação cien-
tífica é fundamentada por princípios que envolvem a ética, a impessoalidade, 
a objetividade, a clareza, a precisão, a coerência, a concisão e a simplicidade 
na exposição das ideias; e por momentos indispensáveis, como a revisão, por 
exemplo. Isso não significa, evidentemente, que esses princípios e passos se 
aplicam exclusivamente ao universo científico! Ética, por exemplo, é pres-
suposto básico, uma condição fundamental para a realização de qualquer 
trabalho, seja ele artístico, cultural ou  científico!  Veremos, nesta unidade, 
alguns pontos específicos sobre a escrita científica, que poderão auxiliá-lo na 
redação do seu trabalho de pesquisa. Boa leitura!

Unidade 4

44
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4.1 PRINCÍPIOS DO TRABALHO CIENTÍFICO

Podemos dizer que os tópicos a seguir figuram como qualidades básicas de 
uma redação científica, conforme GIL, 2002. Ao redigir o seu trabalho cien-
tífico, tenha em mente esses tópicos. Eles são essenciais para que se imprima 
qualidade à redação acadêmica.

Ética
Todo cuidado é pouco, a falta de profissionalismo de alguns acadêmicos 

gera problemas sérios! Ao se coletar dados em uma pesquisa, não se pode in-
ventar nomes, entrevistados, números etc.

Outro aspecto importante relacionado à ética é o plágio. Temos que ter 
muito cuidado com os plagiadores. Podemos e devemos utilizar textos de vá-
rios autores quando escrevemos nossos trabalhos científicos. O que JAMAIS 
podemos fazer é nos utilizar do texto de um autor e não referenciá-lo! Isto é 
plágio. Portanto, utilize textos de autores diversos, mas NUNCA sem citar 
a fonte.

O plágio usurpa e rouba a essência criativa da obra que copia. (GIL, 2002). 
“Negligenciar a perversidade do plágio é cooptar com sua disseminação.” 
(FONSECA, 2004).

Saiba mais
Conheça a opinião de Randal Fonseca sobre os perigos da disseminação da 
“cultura da cópia” no meio acadêmico, disponível em: <http://www.historia-
ehistoria.com.br/materia.cfm?tb=newsletter&id=3>. Acesso em: 24 jan. 2014. 

Impessoalidade
O texto acadêmico deve ser redigido na terceira pessoa do discurso. Deve-

mos lembrar que é preciso usar sempre o mesmo tempo verbal. Referências 
pessoais como “meu projeto”, “minha tese”, “meu artigo” devem ser evitadas.
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Objetividade 
Fique sempre atento ao uso da linguagem, pois o trabalho acadêmico deve 

ser escrito em linguagem direta, evitando-se que a sequência lógico-argumen-
tativa seja desviada com considerações irrelevantes.

Clareza
As ideias devem ser apresentadas sem ambiguidade, para não originar in-

terpretações diversas. Devemos entender a ideia do autor na primeira leitura. 
Evitar palavras supérfluas auxilia na clareza do texto.

Precisão
Cada palavra deve traduzir com exatidão o que se quer transmitir, em es-

pecial no que se refere a registros e observações, medições e análises. Deve-
-se evitar o uso de adjetivos, tais como “pequeno”, “médio” e “grande”, bem 
como expressões do tipo “quase todos”, “uma boa parte” etc. Devemos evitar 
advérbios que não explicitem exatamente o tempo, o modo e o lugar, como 
“recentemente”, “antigamente” e “provavelmente”, dando preferência aos ter-
mos passíveis de quantificação.

Coerência
as ideias devem ser apresentadas numa sequência lógica e ordenada, assim 

como o texto deve ser elaborado de maneira harmoniosa. Para tanto, deve-se 
conferir especial atenção à criação de parágrafos. Cada parágrafo deve se refe-
rir a um único assunto e iniciar, de preferência, com uma frase que contenha a 
ideia núcleo do parágrafo – o tópico frasal.

Concisão
o texto deve expressar ideias com poucas palavras. Convém, portanto, que 

cada período envolva no máximo duas a três linhas. Períodos longos, abran-
gendo várias orações subordinadas, dificultam a compreensão e tornam pesa-
da a leitura.

Simplicidade 
Constitui uma das qualidades mais difíceis de serem alcançadas na redação 

de uma pesquisa científica. É comum as pessoas escreverem mais para im-
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pressionar do que para expressar, e isto não é objetivo do trabalho acadêmico. 
Devemos sempre direcionar o nível da escrita de acordo com o grau de conhe-
cimento dos possíveis leitores.

Revisão
aspecto fundamental na redação acadêmica, o texto deve sempre passar 

por um revisor, estar sempre adequado às regras gramaticais da língua, como 
concordância, sintaxe, ortografia, pontuação etc.

Gil (2002) coloca algumas dicas de redação: 

•	 	organize	bem	o	início	da	frase	em	torno	de	um	sujeito	ou	de	um	con-

ceito;

•	 	use	termos	acessíveis	ao	invés	de	sofisticados;

•	 	use	frases	curtas	e	diretas;

•	 	evite	ambiguidade	na	exposição	de	ideias,	para	não	provocar	dupla	in-

terpretação, usando expressões com sentido exato;

•	 	evite	opiniões	sem	confirmação;

•	 	explicite	pressupostos	teóricos	do	tema;

•	 	busque	evidências	(fatos)	para	demonstrar	a	argumentação,	mantendo	

uma sequência argumentativa lógica.

Marconi e Lakatos (2002) baseiam o trabalho de redação em requisitos se-
mânticos, epistemológicos e metodológicos. A seguir, apresentamos os con-
ceitos conforme a visão das autoras.

4.2 REQUISITOS SEMÂNTICOS

Exatidão linguística
A ambiguidade, a imprecisão e a obscuridade dos termos específicos têm de 

ser evitados, a fim de assegurar a interpretabilidade empírica e a aplicabilidade 
da teoria.
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Interpretabilidade empírica
Sendo um sistema interpretado mais complexo do que uma teoria abstra-

ta, a clareza na interpretação empírica, e não a simplicidade, é que deve ser 
requisitada.

Representatividade
Ao longo do desenvolvimento da ciência, houve uma evidenciação das te-

orias representacionalistas que têm as seguintes vantagens: a) atingem uma 
compreensão mais profunda dos fatos; b) encontram-se mais aptas para pre-
dizer fatos de espécie desconhecida, não estando limitadas pelos dados empí-
ricos acessíveis.

Simplicidade semântica
É desejável, até certo ponto, economizar pressuposições. Neste sentido, ju-

ízos empíricos podem ser feitos e testados sem pressupor a totalidade.

4.3 REQUISITOS EPISTEMOLÓGICOS

Coerência externa
A teoria deve ser coerente com a gama de conhecimento aceito; deve-se 

encontrar apoio em algo mais do que apenas em seus exemplos; deve ser con-
siderada um acréscimo ao conhecimento e não um corpo estranho à pesquisa.

Poder explanatório
A teoria deve resolver problemas propostos pela explicação dos fatos e pelas 

generalizações empíricas, se existirem, de um dado domínio, e precisa fazê-lo 
da maneira mais exata possível. Sinteticamente, poder explanatório = alcance 
X precisão.

Poder de previsão
Pode ser analisado pela soma da capacidade de se prever uma classe desco-

nhecida de fatos e o poder de prognosticar efeitos novos, isto é, fatos de uma 
espécie não esperada em teorias alternativas.
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Profundidade
É claro que a exigência da profundidade não elimina teorias menos profun-

das,  principalmente  aquelas  que  contiverem  conceitos  úteis  que  corres-
pondam, de algum modo, a entidades reais ou propriedades.

Extensibilidade
Possibilidades de extensão para abranger novos domínios. O trabalho cien-

tífico tem como um de seus objetivos aprimorar e expandir o conhecimento 
sobre determinado assunto.

Fertilidade
A teoria deve estar habilitada para guiar uma nova pesquisa e sugerir novas 

ideias, experimentos e problemas no mesmo campo ou em campos aliados.

Originalidade
É desejável que uma teoria acrescente algo novo para não se tornar desin-

teressante.

4.4 REQUISITOS METODOLÓGICOS

Escrutabilidade
É necessário que os pressupostos metodológicos da teoria sejam controlá-

veis. Esse controle depende da forma como o autor coloca suas ideias.

Refutabilidade ou verificabilidade
Deve ser possível imaginar casos ou circunstâncias que possam refutar a 

teoria. 

Confirmabilidade
A teoria deve ter consequências particulares que podem concordar com a 

observação (dentro de limites tecnicamente razoáveis). E, por certo, a confir-
mação efetiva, numa ampla extensão, deverá ser exigida para a aceitação de 
toda teoria.
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Simplicidade metodológica
É preciso que seja tecnicamente possível submeter a teoria, ou partes dela, 

a provas empíricas.

Preparando-se para redigir, tenha em mente os seguintes pontos, elabora-
dos originalmente por Booth Colomb e Williams (2000, p.195):

•	 é	preciso	ter	um	plano,	mesmo	que	ainda	parcialmente	definido;

•	 tente	exprimir	uma	impressão	do	caráter	que	quer	projetar	na	pesquisa;

•	 formule	uma	pergunta	que	indique	algum	lapso	do	conhecimento,	algu-

ma falha na compreensão que se quer preencher;

•	 coloque	no	papel	sua	afirmação,	suas	hipóteses	sobre	a	pesquisa,	ou	al-

gumas subafirmações que as sustentem, mesmo que provisórias;

•	 defina	as	partes	especificadas	da	pesquisa	em	determinada	ordem,	como	

elas se sucederão e como as informações que você resumiu se encaixam nela.

Agora que sabemos como os trabalhos acadêmicos devem ser escritos, ve-
remos algumas dicas de expressões condenáveis e/ou não recomendáveis, bem 
como algumas sugestões de uso, de troca dessas expressões por outras mais acei-
táveis na redação acadêmica, conforme registra Andrade (2003, p.137). Observe:
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Quadro 4 – Opções de redação às expressões condenáveis

REDAÇÃO

EXPRESSÕES CONDENÁVEIS OPÇÕES

A nível de, ao nível Em nível, no nível

Face a, frente a Ante, diante de, em face de, em vista de, perante

Onde (quando não exprime lugar) Em que, na qual, nas quais, no qual, nos quais

Sob um ponto de vista De um ponto de vista

Sob um prisma Por um prisma

Como sendo Suprimir a expressão

Em função de Em virtude de, por causa de, em consequência de

A partir de Com base em, tomando-se por base, valendo-se de

Devido a Em razão de, em virtude

Dito Citado, mencionado

Enquanto Ao passo que

Fazer com que Compelir, fazer que, levar a

Inclusive (a não ser quando significa “incluindo-se”) Até, ainda, mesmo, também

No sentido de A fim de, para, com a finalidade de

Pois (no início da oração) Já que, porque, uma vez que, visto que

Principalmente Especialmente, sobretudo, em especial, em particular

Fonte: Andrade (2003, p. 137).

Para finalizar esta unidade, vale a pena citar, a título de reflexão, as palavras 
de Mário Quintana:

A Coisa

A gente pensa uma coisa, acaba escrevendo outra e o leitor entende uma 
terceira coisa... e,  enquanto  se  passa  tudo  isso,  a  coisa  propriamente dita 
começa a desconfiar que não foi propriamente dita.

Disponível em http://www.revista.agulha.nom.br/quinta4.html. Acesso em: 
24 jan. 2014.
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Saiba mais
Sugerimos as seguintes leituras para o seu aperfeiçoamento em relação à re-
dação do trabalho científico:

ABRAHAMSOHN,  P. Redação  científica.  São  Paulo:  Guanabara-Koogan, 
2004.

BOOTH, W. C.; COLOMB, G. G.; WILLIANS, J. M. A arte da pesquisa. São Pau-
lo: Martins Fontes, 2000. 

MEADOWS, A. J. A comunicação científica. Brasília: Briquet de Lemos, 1999.

MEDEIROS, J. B. Redação científica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

SALOMON,  D.  V. Como  fazer  uma  monografia.  11.  ed.  São  Paulo:  Mar-
tins Fontes, 2004.

Sobre os aspectos legais da propriedade intelectual, sugerimos a leitura de:

PIMENTEL, Luis Otávio. Propriedade intelectual e universidade – aspectos 
legais. Florianópolis: Editora Fundação Boiteux, 2005.

RESUMO DA UNIDADE

Nesta unidade, foram apresentadas as etapas básicas para a redação de uma 
pesquisa científica. Ficou claro que os trabalhos científicos, sendo documentos 
informativos, não  podem  ser  baseados  em  aproximações.  O trabalho cien-
tífico requer precisão, evitando-se a utilização de expressões ambíguas e a im-
propriedade de termos. Trata-se de exprimir fielmente as ideias, encontrando-
-se tradução verbal que melhor se ajuste a esse propósito, sem nada esconder 
nem acrescentar. É conveniente, pois, evitar termos cujo significado não seja 
inteiramente dominado, adjetivos triviais, lugares-comuns, etc. 
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