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GUIÃO DE PESQUISA 

 

Etapas para a realização de um trabalho de pesquisa 

 PLANIFICAR o trabalho 

 LOCALIZAR a melhor informação 

 USAR com eficácia a informação 

_________________________________________________________________________ 

Primeiro passo 

- Reflete sobre… 

 Qual o problema/questão/desafio que tens de resolver no trabalho que te foi 

proposto pelo(a) professora(a)? 

 Tens de produzir o quê? 

 O teu trabalho tem de incluir…? 

 Quantos dias tens para completar o trabalho? 

- Faz um "brainstorming" do que já sabes sobre o tema. 

- Identifica os tópicos/assuntos principais. 

- Organiza as tuas ideias. 

_________________________________________________________________________ 

Segundo passo 

- Pensa em algumas palavras-chave para procurar no índice de um livro, num motor de 

pesquisa ou noutra fonte. 

- Escolhe as fontes mais adequadas para encontrares aquilo de que necessitas. 

Exemplos de fontes: 

 pessoas (amigos, família, colegas, comunidade, organizações empresariais…) 
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 documentos impressos: livros (incluindo manuais escolares), enciclopédias, 

revistas, jornais, atlas… 

 internet 

 CD-ROMs, vídeos 

 orientações/sínteses dadas pelo professor 

 trabalhos já elaborados sobre o tema 

 televisão, rádio... 

_________________________________________________________________________ 

Terceiro passo 

- Em folhas separadas e devidamente identificadas (consoante os tópicos/subtemas do 

trabalho), regista as tuas ideias e o resultado da tua investigação (em diferentes fontes). 

Deves anotar também os endereços de internet e as referências dos livros/documentos 

em que pesquisaste, para fazeres facilmente a bibliografia e/ou webgrafia. 

- O mais importante no registo da informação é não copiar (a não ser que encontres algo 

que queiras usar em citação, cumprindo as respetivas regras). Lê a informação, pensa no 

que acabaste de ler e regista apenas: 

 o que constituir novidade para ti 

 algo útil para os teus objetivos 

 algo que possas transmitir (e explicar) claramente a outras pessoas (pelas tuas 

próprias palavras). 

- Enquanto pesquisas, concentra-te nas questões que levantaste previamente... Tenta 

responder a essas questões. Se continuares a interrogar-te, aprofunda a pesquisa. 

_________________________________________________________________________ 

Quarto passo 

- Quando tiveres as ideias bem estruturadas, dedica-te à redação do trabalho, que deve 

ter a seguinte forma: 

 Uma introdução ao tema: texto sucinto sobre o que pesquisaste que possa 

despertar a curiosidade do leitor; diz de que vais falar e enquadra o tema da 

pesquisa. 



 
 

 3 

Biblioteca Escolar Pedro Nunes 

 

 O corpo do trabalho deve estar organizado em capítulos, em que desenvolves 

adequadamente o tema. É importantíssimo que essas partes estejam 

inteligentemente relacionadas.  

 Na conclusão, deves fazer uma síntese do que aprendeste. Podes deixar pistas para 

um debate de ideias. 

 Não te esqueças do índice, que pode ficar no início ou no fim do trabalho. 

 A bibliografia e/ou webgrafia das fontes utilizadas são imprescindíveis (consulta as 

orientações para fazer referências bibliográficas que encontras junto deste guião). 

_________________________________________________________________________ 

 

Exemplo de estrutura de um hipotético trabalho 

(Tema: Fatores determinantes da economia atual) 

- Introdução 

- A crise de 2008 

- Razões, fenómenos, constrangimentos 

- Os bancos e os sistemas financeiros 

- As políticas 

- As pequenas e as grandes economias  

- As consequências sociais 

- Conclusão 

- Índice  

- Bibliografia e/ou webgrafia 

 

 


