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A dissertação redigida é o equivalente de um relatório de pesquisa.

Inicialmente,  será  o instrumento pelo qual  seu trabalho de pesquisa será  avaliado pela

banca, na defesa. Depois da defesa - e isto freqüentemente é esquecido - será o relatório que,

depositado em biblioteca, servirá de fonte de referência para outros pesquisadores da área. É por

meio  de  sua  dissertação  que  seu  trabalho  de  pesquisa  é  publicado -  tornado público;  é  pela

dissertação que o conhecimento produzido por você pode ser partilhado com outros membros da

comunidade científica: sem este tipo de relato não seria possível acumular conhecimento.

Enquanto  um relato  do  trabalho,  uma  dissertação  é  a  descrição  de um certo  tipo  de

trabalho: o trabalho de pesquisa. Entre as muitas dificuldades na construção do relato está o fato

freqüentemente não reconhecido de que são coisas diferentes fazer e dizer o que se fez, são coisas

distintas  pesquisar e relatar o que se fez e o que se encontrou, são dois processos diferentes o

processo de pesquisa e o processo de exposição do pesquisar.

Por tudo isso é muito importante que se tome todo o cuidado na  redação do relatório de

pesquisa (dissertação); não se trata de simples purismo, de pura perda de tempo. Um texto mal

organizado, pobremente redigido, sem informações suficientes, ou com demasiada informação

irrelevante  tornará  difícil  (ou  até  mesmo  impedirá)  duas  coisas:  que  seu  trabalho  seja

corretamente apreciado - louvado ou criticado - por aqueles que são seus pares na comunidade

científica (e que deveriam ser seus interlocutores privilegiados, uma vez que se interessam pelo

tema  de  sua  dissertação)  e  que  seu  trabalho  se  torne,  eventualmente,  parte  do  processo  de

produção de conhecimento em ciência - porque é citado, replicado, estudado.

Embora um trabalho científico sem qualidade não possa ser magicamente transformado

em uma boa dissertação por meio de uma dissertação bem redigida e bem organizada, certamente

um bom trabalho de pesquisa pode ser perdido se o texto final não tiver qualidade.

REDAÇÃO DO RELATÓRIO (DISSERTAÇÃO)
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Assim como o discurso jornalístico segue regras bem estabelecidas (e manuais de redação

são escritos para garantir uniformidade de estilo e qualidade editorial), em ciência também há

normas  que  devem  ser  seguidas.Os  periódicos,  por  exemplo,  mantêm  em  suas  revistas

informações que auxiliam e dirigem a redação de artigos a submeter.

Uma boa dissertação deve,  antes  de tudo,  ter  qualidade enquanto texto  em português.

Todas as boas regras de gramática e redação se aplicam a um texto científico. Então, o primeiro

cuidado a tomar é o de garantir uma revisão de português e de redação. Se você tiver dúvidas com

relação  à  sua  habilidade  de  revisor  de  português,  procure  alguém que  possa  ajudá-lo:  não  é

necessário contratar um especialista, apenas garanta que alguém que escreve bem faça uma boa

revisão de pontuação, concordância e de ortografia.

Uma boa dissertação deve ter uma redação concisa, clara e direta. Não se esqueça, no

entanto, que uma dissertação é um relatório de pesquisa e não é um romance, ou uma peça de

literatura. Por isso se privilegia uma linguagem direta: figuras de linguagem (metáforas, analogias

...) devem ser evitadas, sujeitos das frases devem ser precisos (quem disse o que, a que / quem se

refere cada verbo utilizado ...), adjetivos que qualificam opiniões pessoais devem ser usados com

cautela; frases em ordem direta tendem a ser mais claras e por isso devem ser preferidas.

Mas além das regras da língua que tornam qualquer texto correto e claro,  no caso de

relatórios científicos estabeleceu-se um segundo conjunto de regras de redação que devem ser

seguidas.  Estas  regras auxiliam a tomada de  certas  decisões  durante  a  redação  e  facilitam a

leitura, por isso são importantes Vale notar que essas regras, assim como todas as demais regras

da língua, são produto da história, da prática dos membros da comunidade científica e variam de

área para área,  assim como variam no decorrer dos anos.  Manuais de redação de sociedades

científicas, periódicos científicos e manuais de redação de trabalhos científicos compilam tais

regras e são sempre boas fontes de consulta para aqueles que estão redigindo um relatório de

pesquisa, uma dissertação, ou uma tese. Utilizando como parâmetro nossa prática mais recente  e

o Manual de Redação da APA (American Psychological Association) listamos a seguir algumas

regras  que  descrevem  como  tratar  de  algumas  situações  muito  comuns  quando  se  redige  a

disertação e para as quais há normas específicas:

a) notas de rodapé: devem ser utilizadas quando você tiver que (ou quiser) fazer uma digressão,

ou seja quando tiver que (ou quiser) fazer um comentário, ou uma crítica, ou dar uma informação

que interrompe a fluidez do texto. As notas impedem que o texto tenha idas e vindas e que se

torne truncado.

- Notas de rodapé devem ser objetivas, curtas e não devem ser utilizadas excessivamente.  Se

você se der conta de que está usando notas demais isso é sinal de que pode ser que você deva
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rever o seu roteiro do texto para reorganizar a sua estrutura, ou que você deve rever seu estilo de

escrever.

- As notas de rodapé são numeradas com numerais arábicos consecutivamente no texto. No texto

o número deve aparecer em sobrescrito  (por exemplo  1) e a nota deve vir com a indicação da

numeração, no pé da página, digitada em espaço simples e em tamanho de letra menor que o texto

principal.

b)  Palavras em outra língua (por exemplo:    drive  ): devem sempre ser destacadas em itálico no  

texto. Esta norma não se aplica a palavras que têm origem em outra língua, mas já estão listadas

em dicionários da língua portuguesa

c) Numerais: Quando números são parte do texto, a norma geral da APA é usar algarismos para

expressar números maiores que 10 e palavras para números menores que 10.  No entanto,  há

algumas exceções  em que  números  menores  que 10 são  apresentados  como algarismos:  (c1)

quando os números menores que 10 estão sendo comparados com números maiores que 10 (5 de

53 casos); (c2)  números em unidades de medida (5 segundos, 7 ml); (c3) números que

indicam funções  matemáticas   (multiplicado por 5,  o valor encontrado foi  2 vezes

maior  ...); (c4) números que indicam um lugar específico em uma série, ou parte de um livro,

parte de uma tabela; (c5) números que indicam sujeitos em um estudo, resultados em uma escala,

quantidades  exatas  de  dinheiro,  datas,  idades,  amostra   (crianças de 2 anos ...,  em 3

anos... , 2 participantes receberam R$1,00...), (c6) TODOS os números no resumo.

A ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO (DISSERTAÇÃO)

Por mais que dissertações (ou relatórios de pesquisa) de áreas do saber, de lugares, ou de

instituições  distintas  pareçam  completamente  diferentes  umas  das  outras,  todas  as  boas

dissertações deveriam ter uma certa estrutura comum, que é indispensável para que se garanta sua

qualidade enquanto relato do trabalho executado.

Qualquer dissertação (assim como qualquer relatório de pesquisa) deve contar (descrever)

qual foi o problema de pesquisa; como ele foi investigado; o que se descobriu (o que se obteve

como resultado);  que relações o pesquisador estabeleceu entre estes resultados e,  talvez,  com

outras descobertas de sua área; e quais as fontes de pesquisa que o pesquisador utilizou. Estas são

as partes de um relatório científico, no nosso caso, de uma dissertação. Diferentes áreas, ou até

mesmo correntes  de  uma área  podem dar  nomes e  destaques  distintos  a  essas  partes  de  um

relatório. No nosso caso (nosso Programa e nossa área de trabalho) damos a cada uma destas

partes  os  seguintes  rótulos:  INTRODUÇÃO,  MÉTODO,  RESULTADOS,  DISCUSSÃO  e

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
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Uma dissertação pode ainda ter outras partes, mas elas serão adições exigidas por aquele

trabalho particular, elas não são partes essenciais de qualquer relatório. Estas partes aparecem,

então como ANEXOS e APÊNDICES.

I. Introdução

A INTRODUÇÃO é a primeira parte do trabalho. E ainda que seja uma parte que equivale

(e  no  Sumário  terá,  por  isto,  o  mesmo  destaque)  ao  MÉTODO,  aos  RESULTADOS,

DISCUSSÃO  E  REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS,  não  se  escreve  o  título  da  parte

(Introdução), antes de iniciá-la. O texto de uma Introdução, então, abre o trabalho sem um título.

Como o nome da parte sugere, cabe ao pesquisador, na Introdução, contar ao leitor

exatamente qual foi sua pergunta de pesquisa. Um problema de pesquisa não é (como, esperamos,

você  já  sabe  a  esta  altura)  uma  pergunta  pessoal  para  satisfazer  a  curiosidade  individual  de

alguém.  Um  problema  de  pesquisa  é  uma  pergunta  sobre  relações  entre  fenômenos  que  se

articulam com um dado corpo de conhecimento. E um problema de pesquisa no nível de uma

dissertação  de  mestrado  (e  em quase  toda  pesquisa)  é  quase  sempre  uma  pergunta  bastante

simples (muitas vezes uma pergunta que já foi respondida e que está sendo repetida em uma

replicação),  que acrescenta  algo 'pequeno'  (muitas  vezes  apenas  a  replicação de resultados já

encontrados  por  outros  pesquisadores)  a  uma  dada  área  de  pesquisa.  Isto  quer  dizer  que  o

problema  de  pesquisa  se  origina  e  se  produz  a  partir  de  um  dado  conjunto  de  relações  já

estabelecidas em uma área de conhecimento: um problema de pesquisa diz respeito a fenômenos

e  a  relações  entre  fenômenos  sobre  os  quais  outros  autores  já  relataram  resultados  e

interpretações, já fizeram perguntas, já coletaram dados e já expuseram resultados e propuseram

explicações. Um problema de pesquisa, então, é uma pergunta que deriva de trabalho já realizado

e por isso os trabalhos de outros autores, as investigações que se relacionam com o problema de

pesquisa que é relatado em uma dissertação, estão entre as variáveis que controlaram a proposição

do problema em questão.

Na Introdução de um relato de pesquisa é isso que tem que ficar claro para o leitor. qual o

problema de pesquisa; qual é a pergunta exata que o trabalho de pesquisa pretendeu responder.

Quais  foram  as  fontes  que,  pelo  menos  parcialmente,  originaram  o  problema  e  que  o

circunscreveram a um dado conjunto de conhecimentos. Ou, o que já se sabe, o que é importante

e  o que é discutível  em relação ao problema.  

Por isso, garanta que nalgum momento de sua Introdução (em geral isso acontece no final

dela, mas essa não é uma característica necessária) seu problema de pesquisa está claramente

redigido.  É preciso que seu leitor  tenha clareza  de qual  foi  sua pergunta de pesquisa.  E um

problema de pesquisa bem, colocado, como você já deve saber muito bem, deve ser redigido de
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forma tal que o leitor possa reconhecer qual o fenômeno a que o problema se refere quais as

interações, ou  quais as  variáveis que foram investigadas. A afirmação do problema de pesquisa é

ao importante  que em muitos  trabalhos  ela  aparece precedida de um subtítulo  (por  exemplo,

Problema  de  pesquisa,  ou  então,   Objetivos  do  trabalho),  no  entanto,  tal  destaque  é

freqüentemente desnecessário.

No entanto, como já se disse, para que um problema de pesquisa seja bem colocado é

necessário que o pesquisador  conheça a área e que saiba o que já se fez sobre o tema. Por isso um

pesquisador interessado em um dado problema faz uma  revisão de literatura: para não repetir

(ingenuamente) aquilo que já foi feito, para circunscrever melhor o que está sendo proposto, para

desenvolver possíveis alternativas metodológicas e interpretativas. E é isso que precisa aparecer

no  texto  de  sua  dissertação:  o  que  se  sabe  na  área,  quais  as  perguntas  relevantes  ainda não

respondidas,  como  o  seu  problema  de  pesquisa  se  articula  com  a  área.  É  para  fazer

adequadamente esta 'contextualização' que se usa referências e citações em uma dissertação: são

elas que indicam as fontes do que está sendo afirmado. 

Por razões éticas (se não indicamos a fonte de uma afirmação, ou de uma proposição, o

leitor pode tomar como nossas "palavras e idéias" que são de outros) e por razões de método (se

não indicamos as fontes, o leitor não poderá comparar o que dizemos que os outros dizem com o

que eles realmente disseram, ou não poderá, ele mesmo, ter acesso àquela informação que pode

ser importante para seu trabalho) toda vez que afirmações contidas em um trabalho foram feitas

por outro autor antes de você, o leitor tem o direito de ter acesso a essa fonte.

É isto  que se garante  quando se faz a  referência  de um trabalho1 em um relatório  de

pesquisa.

1. Referências no texto

Ao redigir um texto podemos genericamente referir o que um ou mais autores escreveram,

ou podemos copiar trechos do que disseram. Em ambos os casos, a autoria precisa ser explicitada.

Há diferentes convenções para se fazer citações. Nós usamos as normas da APA, adaptadas às

normas da ABNT quando necessário2. 

1.1) quando se faz afirmações que genericamente reproduzem outro autor, ou o que um ou mais

autores  escreveram-  isto  é  quando  recolocamos  com  nossas  palavras  conceitos,  idéias,

interpretações de outro autor - assim que se encerra o trecho que diz respeito ao autor, ou autores,

1 Obviamente referências e citações podem aparecer em qualquer parte do trabalho. No entanto, são mais comuns,
pela estrutura do relatório, na Introdução e Discussão. 
2 A revista Psicologia: Teoria e Pesquisa, nas suas instruções para submissão de artigos lista critérios e exemplos de
citações e de construção de referências e pode ser uma boa fonte para dirimir dúvidas, assim como qualquer outra
boa revista. A APA, por sua vez, publica um Manual de Redação que está em sua 5a edição. A 4a Edição do Manual
te tradução em português e está publicada no Brasil pela ARTMED.
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se explicita - no próprio texto - quem é (são) este(s) autor(es) e em que trabalho, ou trabalhos,

aquilo foi escrito. Isto é feito de uma entre duas maneiras: 

a)  abrindo-se  parêntesis  e  colocando  o  sobrenome,  uma  vírgula  e  a  data  da  publicação,  por

exemplo: 

... texto texto texto (Vargas, 1989), texto texto texto ...

b) fazendo referência direta ao autor na frase do texto, seguida da data em que o trabalho em que

aprendemos aquilo foi publicado, por exemplo: 

Vargas (1989) afirmou que....

1.2)  quando se copia (cita) trecho publicado de um autor, estamos fazendo uma  citação direta.

Devemos, então, deixar especialmente claro para o leitor que aquele trecho foi escrito por outro. 

a) O primeiro cuidado que é preciso tomar no caso de citações diretas é o de ser exato. Nada se

muda  do  material  que  está  sendo  citado.  Se  houver  problemas  de  pontuação,  ortografia,  ou

gramática insere-se, logo após o erro, entre parêntesis e sublinhada, a palavra (sic).

b) Se na citação se omite algum trecho, usamos reticências - ... - para indicar esta omissão. Se

frases inteiras foram omitidas usamos quatro pontos - .... - para indicar a omissão. 

c) Não é necessário usar reticências no início ou final da citação e é permitido mudar a primeira

letra da primeira palavra da citação para maiúsculo ou minúsculo.

d) Quando há aspas no trecho citado elas devem ser mantidas. Contudo se o trecho já estiver entre

aspas, usa-se aspas simples para indicar as aspas originais.

e)  Se  inserimos  material  em uma  citação,  para  fazer  um comentário  ou  um esclarecimento,

sinaliza-se o acréscimo colocando o material entre colchetes. Por exemplo: 

 Assim, ao discutir as relações entre cultura e comportamento individual, Skinner

freqüentemente  considerou o papel direcionador da cultura como quando afirmou

que "a cultura ‘torna o futuro importante’ [note aqui a questão levantada] analisando

contingências." (Skinner, 1983, p. 56)

f) Se precisamos enfatizar algum aspecto de uma citação, sinaliza-se essa ênfase sublinhando ou

colocando em itálico o termo / expressão /trecho. Logo após o trecho enfatizado, no entanto, é

necessário  avisar  o  leitor  do  acréscimo.  Entre  colchetes,  introduz-se  a  expressão  [itálico/

sublinhado acrescentado] ou [grifo nosso].  
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1.3. Uma vez escolhida a citação, a maneira de dispor uma citação no texto depende do tamanho

desta citação.

a) Quando o texto citado é menor que 03 linhas (ou menor que 40 palavras)  mantemos o texto

citado no corpo do texto, com a mesma letra e tamanho, mas 

- utilizamos  aspas que indicam o início e o final da citação, por exemplo:

a  noção  de  comportamento  operante  foi  alargada  quando   Skinner  (1957)

afirmou que  "nós nos comportamentos e nosso comportamento transforma o

mundo." (p. n) 

- Nesse caso, note bem, a pontuação deve ser colocada antes de fechar as aspas. 

- Se houver, no texto citado, aspas, utiliza-se, na citação, aspas simples. Por exemplo: 

Outro autor que discute as diferentes possibilidades do termo behaviorismo radical

afirmou que "a primeira definição de radical ... é 'de pertencer às raízes ou origens'."

(Malagodi, 1986, p.4) 

(b) Quando o trecho citado é maior que 03 linhas a citação é destacada do texto. Interrompe-se o

texto e abre-se um parágrafo para a citação. 

- O parágrafo (da citação) é destacado aumentando-se a margem esquerda em 5 a 7 espaços  (uma

boa medida é algo entre 0,7 e 1,0 cm de recuo na margem esquerda). Por exemplo:

.... texto, texto texto...

A  primeira  definição  de  radical  ...  é  "de  pertencer  às  raízes  ou  origens;

fundamental".... O aspecto mais básico do behaviorismo de Skinner é capturado

por este significado da palavra "radical": a estratégia para tratar ambos, eventos

públicos e privados é atribuí-los a suas origens ambientais e reinterpretá-los em

termos dos processos fundamentais de seleção natural e condicionamento.... A

segunda definição de "radical" ... é "completo ou extremo".... A terceira definição

de  radical  ...  é  "que  favorece  reformas  políticas,  econômicas,  ou  sociais

drásticas".(Malagodi, 1986, p. 4)

- Note que, neste caso, aspas não são necessárias

- Também não são necessários outros recursos de destaque, tais como mudar o tipo de letra,

o espaçamento, ou o tamanho das letras, ou, ainda, usar itálico ou sublinhado. 

- Se a citação envolver mais de um parágrafo faça o parágrafo com um recuo de mais ou

menos 5 espaços

1.4. Mas, qualquer dessas citações exige que se registre ao seu final, entre parêntesis, o autor e o

ano de publicação da obra citada
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a) No caso de uma  referência geral a uma obra (ver 1.1), listamos apenas o autor e o ano de

publicação referida (sem referência a páginas). Por exemplo: (Skinner, 1953) 

b) Já no caso de referências circunstanciadas e no caso de citações (ver 1.1 e 1.2), listamos o

autor, o ano de publicação da obra citada e a(s) página(s) do texto que foi transcrito. Só isto

permitirá  ao seu leitor  localizar,  se assim quiser,  o trecho eu você está  usando.Por exemplo:

(Skinner, 1953, p. 9)

b.1) Quando mais de uma página estiver sendo referida / citada, indicamos a página inicial

e a final, separadas por um hífen, ou listamos todas as páginas. Nesse caso, utiliza-se a inicial pp.

para indicar as páginas Por exemplo: (Skinner, 1953, pp. 9-11)

b.2) Na referência à obra, utiliza-se a data da edição consultada

b.3) Se, por razões de estilo, ou por necessidade metodológica for necessário referir a data

original de publicação, refira entre parêntesis o ano da publicação original e o ano da publicação

utilizada, com uma barra separando os anos. Por exemplo:  (Skinner, 1953 / 1989). Nesses

casos é conveniente avisar o leitor, na primeira vez que a convenção aparecer no texto, por meior

de uma nota de rodapé, como você está  procedendo

c) Quando o trabalho citado ou referido foi assinado por mais de um autor, todos eles - na ordem

em que aparecem no trabalho devem ser listados. Por exemplo: (Keller e Schoenfeld, 1966).

c.1) As expressões et al ou e cols  .   (que equivalem a e colaboradores) são equivalentes (por

isso, escolha uma delas e mantenha-a em todo seu trabalho) e só podem ser usadas quando aquele

trabalho já foi citado antes no seu texto.Ou seja, na primeira vez que um trabalho é referenciado

todos os seus autores - mesmo que sejam muitos - devem ser listados. Por exemplo: (Baer, Wolf

e Risley, 1968). Se o trabalho for citado ou referenciado novamente no texto, a indicação de

autoria pode, então, ser abreviada. Por exemplo: (Baer e cols., 1968).

c.2) Quando, em um dado trecho do trabalho, referenciamos mais de um trabalho de um autor,

sobre o mesmo assunto,  não é necessário repetir  o  nome do autor.  Por  exemplo:  (Skinner,

1938, 1945, 1953). 

c.3) Quando referenciamos mais de um trabalho de um autor, ou grupo de autores, o que os

distingue são os anos de publicação. No entanto, pode acontecer de referenciarmos / citarmos

mais de um trabalho publicado em um mesmo ano. Neste caso, os trabalhos são distinguidos, para

o seu leitor,  acrescentando-se uma letra ao final da data e, obviamente, mantendo esta marca

constante no texto e nas referências bibliográficas. Por exemplo: (Skinner 1936a, 1936b).

c.4) Quando referenciamos mais de um trabalho, de diferentes autores, em uma seqüência, no

mesmo trecho, ordenamos estes trabalhos por ano de publicação (e não por ordem alfabética,

como é o caso nas Referências Bibliográficas). Nesse caso separamos os diferentes trabalhos por
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ponto  e  vírgula.  Por  exemplo:  (Perone  e Baron,  1980);  Fantino e Case,  1983;  Case e

Fantino, 1989).

2. Tabelas e Figuras

Tabelas ou figuras não são muito comuns na Introdução, mas podem sim existir. No caso

de serem necessárias, aplicam-se a elas as mesmas regras (para construção, títulos e numeração)

que se aplicam a tabelas e figuras presentes em qualquer outra parte do trabalho. (Como são mais

comuns na seção de MÉTODO e RESULTDOS, deixaremos para falar delas nessas seções). 

II. Método

Diferentemente da INTRODUÇÃO, o início da seção de MÉTODO é sinalizado por uma

nova página e por um título que usualmente é centralizado e em letra maiúscula.

Embora as coisas possam não ter acontecido na ordem em que são relatadas no momento

da exposição (isto é, pode ser que você tenha redigido sua versão final da INTRODUÇÃO depois

de  ter  completado  sua  análise  de  dados),  uma  vez  apresentado  seu  problema  de  pesquisa  é

necessário dizer precisa e concisamente ao leitor como você procedeu (o que fez) para tentar

obter resposta para sua pergunta. É disso que trata a seção de MÉTODO3. 

Aqui são descritos: suas fontes (de quem, ou do que vieram as informações obtidas), seu

material, seu equipamento e sua situação de coleta (do que você se serviu, em que situações para

obter suas informações) e seu procedimento (como você - ou qualquer outro envolvido - procedeu

/ agiu, que manipulações foram feitas, como foram estas manipulações) para coletar informações,

para produzir os dados (Resultados) que responderiam à sua pergunta de pesquisa. 

Sem estas informações seu leitor não poderá avaliar possíveis fontes de distorções de seus

dados,  ou  mesmo possíveis  fontes  de  segurança  de  seus  resultados.  Portanto,  uma  seção  de

MÉTODO incompleta ou pouco clara pode prejudicar, e muito, a avaliação de seu trabalho.

Mais importante talvez,  é que uma seção de MÉTODO mal escrita, não permitirá que

outros  pesquisadores  repliquem seu  estudo  (de  um certo  modo,  esta  é  a  pior  'morte'  de  um

trabalho cientifico).

Por muito diferentes que possam ser os trabalhos em termos de estratégias, procedimentos

e métodos de pesquisa (no nosso Programa, por exemplo, trabalhamos com documentos, com

participantes  humanos,  com animais;  em situações  controladas  pelo pesquisador,  ou não;  em

circunstâncias que envolvem a manipulação de variáveis, ou não; com a coleta de dados que são

observações diretas de comportamento, ou não...) eles sempre poderão (e deverão) ser descritos.

E o critério  que temos para julgar  a  qualidade da redação desta  parte  do relato é  a  resposta

3 O termo correto é mesmo método e não metodologia. Este último diz respeito ao estudo dos métodos.
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afirmativa  à  seguinte  pergunta:  se  um  leitor  ingênuo  ler  esse  texto,  ele  poderá  refazer  este

trabalho? 

A primeira característica de uma seção de MÉTODO é que ela trata do relato daquilo que

foi feito e que foi efetivamente feito pelo pesquisador. Assim: 

a) esta parte do relato deveria ser  redigida no (tempo do verbo) passado (uma vez que trata de

algo que já ocorreu), e 

b)  não se descreve o que se pretendeu fazer (e por qualquer razão que seja não pôde ser feito),

mas  apenas  e  tão  somente  o  que  se  fez:  (não  se  descreve  sujeitos,  participantes  ou  fontes

potenciais; material ou equipamentos que acabaram por não ser usados; ou aspectos ou fases  do

procedimento que não foram implementados).

A segunda característica de uma seção de MÉTODO é que ela não deve deixar margem à

interpretação do leitor (espera-se que o leitor não tenha que se perguntar: como foi mesmo que...?

ou o que será que aconteceu na....?) Assim: 

a) a  ordem e seqüência em que se apresenta para o leitor o MÉTODO devem ser ditadas em

primeiro lugar pela clareza: a organização final desta seção deve garantir primordialmente que o

leitor, ao ler seu texto, saiba exatamente o que você fez para produzir seus resultados.

No entanto, tradicionalmente, três grandes tópicos compõem a seção MÉTODO: Sujeitos

(Participantes)4,  Equipamento/  Material/  Setting (Situação de coleta),  Procedimento. Cada

um destes tópicos tem a mesma importância e por isto deve ter o mesmo destaque (enquanto

título). É óbvio que a depender da pesquisa, outros títulos são mais adequados (por exemplo,

Fontes são, em certa medida, título equivalente a Sujeitos em trabalhos conceituais). No entanto,

mesmo o mais 'teórico' dos trabalhos só poderá ser considerado científico se o pesquisador puder

descrever como - metodicamente - produziu uma mudança no mundo e em si mesmo que agora

permite a ele responder uma pergunta para a qual não tinha - antes de sua ação - resposta, ou, pelo

menos, não a tinha com a segurança que agora tem (por menor que seja).

Como a maior parte dos trabalhos de pesquisa em nosso Programa são trabalhos de base

empírica, tomaremos aqui esse tipo de trabalho como modelo.

1. Sujeitos / Participantes

Espera-se encontrar, neste tópico, informações que permitam ao leitor avaliar se a escolha/

seleção  de  sujeitos  feita  pelo  experimentador  foi  adequada,  levando-se  em  consideração  o

problema de pesquisa e o procedimento empregado (por exemplo, pode ser importante dizer a

ração do animal  que se  está  utilizando,  mas pode ser  também irrelevante).  Outro critério  de

4 Hoje em dia o termo participante tem aparecido cada vez mais quando o trabalho de pesquisa envolve humanos. A
mudança de termos é significativa e revela a preocupação ética com a participação informada de sujeitos de pesquisa.
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avaliação do tópico é o quanto a descrição permitirá ao leitor reproduzir a seleção/ escolha de

sujeitos com características relevantes para uma eventual replicação.

a) Nos últimos anos tornou-se praxe utilizar o termos Participantes, e não mais Sujeitos, quando

uma pesquisa tem a participação de indivíduos humanos. Então, se o trabalho foi feito com ratos,

ou pombos , ou indivíduos de qualquer outra espécie utiliza-se o termo Sujeito – tanto no título

do tópico como nas referências que aparecem no texto.  Mas se a pesquisa foi  realizada com

humanos utilizamos o termo Participante. 

b) Os cuidados éticos do pesquisador são, em boa parte, avaliados aqui. Se os participantes da

pesquisa foram humanos, os cuidados éticos tomados na sua escolha e na condução do trabalho

devem estar descritos. Há uma resolução do Ministério da Saúde - Resolução 184/ 96 -que regula

a  ética  na  pesquisa  com  participantes  humanos,  que  deve  ser  conhecida  e  respeitada  pelo

pesquisador.

b.1)  No  Brasil,  hoje,  entre  estes  cuidados,  por  lei,  o  experimentador  deve  obter  um

consentimento informado do participante, ou de seu representante ou guardião legal,  antes do

início  da  participação  no  estudo.  Esta  autorização  deve  ser  referida  aqui  e   uma  cópia  do

consentimento informado deve ser apresentado no relatório, em Anexo5. 

b.2)  Além disso,  nos  casos em que participantes  humanos estão envolvidos,  exige-se  um

Parecer  da  Comissão  de  Ética da  instituição  antes  do  projeto  ser  conduzido6.  Referência  à

aprovação desta Comissão deve constar do relatório final e, em geral, tal referência aparece nesse

tópico.

b.3)  É  como  um  cuidado  ético,  também,  que  todas  as  informações  que  possam  levar  à

identificação dos participantes devem ser retiradas tanto da descrição dos Participantes, como da

descrição dos Resultados.

b.4)  Sejam  humanos  ou  não,  entre  os  cuidados  éticos  estão  aqueles  que  são  chamados

cuidados de linguagem. É preciso evitar termos que possam ser tomados como ofensivos por

determinados grupos (como é o caso de certas designações de raça ou de credo), tanto quando se

trabalha  com participantes  humanos,  como  com outras  espécies.Esta  é  a  razão  pela  qual  se

prefere,  atualmente,  a designação  Participante (e  não  Sujeito) quando se trata  de descrever  a

participação de humanos em pesquisa.

5 Anexos não fazem parte do corpo de um relatório de pesquisa. Por isto são apresentados após a última parte do
trabalho, as REFERÊNCIAS BIBLIOGRÄFICAS. Anexos são separados por tema, de modo que cada coisa diferente
deve ser um anexo distinto em um trabalho e são numerados pela ordem em que aparecem indicados no seu texto (o
primeiro indicado é o Anexo 1, o segundo o Anexo 2 e assim por diante). Cada Anexo deve começar em folha
separada, o que é sinalizado por uma folha que diz Anexo (número)  e que é a única folha numerada. No sumário do
relatório os Anexos são listados.
6 No Programa de Estudos Pós-graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento, ao entregar o
projeto para o Exame de Quialificação encaminha-se também o projeto para a Comissão de Ética.
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c) Na redação final de seu relatório, o tópico referente aos participantes deve conter todas as

informações que são necessárias para que seu leitor possa avaliar seus resultados e sua relação

com seu problema de pesquisa: nem mais nem menos. 

c.1) Não é necessário dar ao leitor informações que não dizem respeito ao seu problema de

pesquisa (ainda que você as tenha coletado).  

c.2) Por outro lado,  se  você teve critérios para selecionar  seus sujeitos,  estes critérios

devem ser explicitados.

c.3)  Algumas  vezes,  parte  das  informações  que  descrevem  ou  caracterizam  os

participantes (e mesmo suas fontes) só foram produzidas durante a coleta de dados. Por exemplo,

parte destas informações pode ser produto de um questionário ou entrevista, em trabalhos que

usam relato verbal como fonte de dados. Ainda assim, estas informações devem ser apresentadas

aqui  e  não na  seção de  RESULTADOS,  especialmente  se  forem informações  que,  de  algum

modo, sugerem características relevantes dos participantes (ou de suas fontes).

d) Se seu trabalho utilizou como fontes documentos (e não "organismos que se comportam"),

seus critérios de seleção - de inclusão e de exclusão - de fontes e uma descrição destas fontes,

feita de modo que permita a seu leitor localizá-las, devem estar claramente expostos.

2. Material, equipamento,   setting  

Qualquer que tenha sido seu procedimento, ele terá demandado de você um conjunto de

ações (que o colocaram em contato com a fonte de sua informação) que originaram um conjunto

de  registros  (que  são a  forma pela  qual  você produziu  a  informação obtida).  Neste  tópico  o

pesquisador  descreve  que  "ferramentas"  utilizou  (direta  ou  indiretamente)  para  obter  estes

registros.

É  possível  que  a  distinção  entre  equipamento  e  material  esteja  relacionada  com uma

distinção comum que se faz entre material permanente e de consumo. Nem sempre a distinção

entre equipamento e material é fácil de ser feita. O que é realmente importante é que todas as

"ferramentas" que você utilizou, na sua coleta, para obter informações, para produzir seus dados,

devem ser descritas neste tópico.

Tipicamente,  se  considera  como  equipamento tudo  aquilo  que  envolve  aparato,  que

envolve  máquinas  (são  exemplos  comuns  em nossa  área:  as  caixas  de  condicionamento,  os

computadores e seus programas, os equipamentos especiais para a execução de tarefas especiais e

para medidas etc.). 
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2.1. Equipamentos, especialmente desenvolvidos ou não, devem ser descritos e, mais uma vez, o

nível de detalhe da descrição é determinado pelo que se supõe ser necessário para que o leitor

possa reproduzi-lo. 

a) Quando se utiliza um equipamento comercialmente disponível (uma caixa para trabalho com

animais que é vendida no mercado, ou um computador comum, por exemplo), basta dizer a marca

e modelo. 

b) Por outro lado, quando se utiliza equipamento especialmente desenvolvido para a pesquisa -

caixas operantes, computadores, programas de software, jogos etc. - tende a ser necessário fazer

uma descrição mais detalhada.

b.1)  É  comum  que  equipamentos  especiais,  hoje  em  dia,  especialmente  programas  de

computador, sejam especialmente desenvolvidos para um trabalho. Nesses casos, é necessário dar

crédito  ao  técnico  que  desenvolveu  o  equipamento  (por  exemplo,  o  programador).  É  dele a

propriedade intelectual (a não ser que algum contrato tenha estabelecido outro critério).

2.2.  Considera-se  como  material tudo  aquilo  que  precisa  ser  reposto  porque  é  "consumido"

quando  é  utilizado  (são  exemplos  comuns:  folhas  de  registro,  fichas,  fichas,  coisas  que  os

participantes recebem  etc.).

a)  Todo  Material utilizado  (ou  seja,  folhas  de  registro,  questionários,  roteiros  de  entrevista,

instruções  para os  participantes,  material  para consulta,  material  para  observação e  coleta  de

dados etc.) também devem ser descritos. 

a.1)Lista-se aqui, qual foi o material, que registro ou que observação permitiu, que informações

dele se retirou. 

a.2) Muitas vezes, para facilitar a descrição e para permitir  ou facilitar eventuais replicações,

modelos destes materiais são apresentados. Também muitas vezes, apresenta-se a descrição do

material no corpo do texto e o seu modelo em um Anexo. A razão para isto é dupla: em primeiro

lugar, porque muitas vezes o material não precisa ser idêntico a aquele utilizado (uma folha de

registros, por exemplo, pode permitir exatamente o mesmo registro sendo diferente daquela que

você utilizou): seu modelo pode ser útil, mas não será indispensável em uma replicação (por isto

não precisa ser apresentado no corpo do texto). Em segundo lugar, a apresentação do material em

Anexo tende a facilitar a leitura de seu texto (que será interrompida por uma grande folha de

registro, por exemplo, se esta for apresentada no corpo do texto).

b) A descrição do material utilizado na coleta de dados é especialmente importante nos casos em

que a coleta de dados é feita pelo relato verbal do participante: como quando os participantes

respondem a questionários ou entrevistas. Nestes casos, o instrumento que você usou para obter

seu dado é uma variável importantíssima  e mesmo  pequenas alterações podem afetar - e muito -

seus resultados. Descrever quais foram exatamente as perguntas, sua ordem, como foram feitas,
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como e em que circunstâncias foram coletadas as respostas (por exemplo, que instruções gerais

acompanham o instrumento), se seus participantes  responderam por escrito qual foi o espaço

disponível  em  um  questionário  para  a  resposta  do  participante,  e  assim  por  diante  são

informações indispensáveis. 

2.3. Além de equipamento e material, especialmente quando se trata de pesquisa que envolve

participantes  humanos,  é  muitas  vezes  necessário,  por  razões  óbvias  (todos  sabemos  da

importância  do  ambiente),  descrever-se  a  situação  na  qual  ocorreu  a  coleta  de  dados.

Freqüentemente, esta descrição é feita em um tópico chamado Setting (ou situação de coleta). 

a) Aqui você deve descrever para seu leitor a situação de coleta, enfatizando uma descrição do

espaço, do mobiliário (quando for o caso) e de sua distribuição e do que mais parecer importante

(por exemplo, quem mais estava na situação, se havia características de barulho, iluminação ou

calor especais etc.).

3. Procedimento

Não é raro encontrar uma confusão entre o que é uma seção de MÉTODO e o tópico

Procedimento:  a  confusão se origina na suposição de que apenas  quando há manipulação de

variáveis  em uma situação controlada  é  possível,  ou necessário,  descrever-se,  em uma seção

especial,  como  o  pesquisador  procedeu.  Entretanto,  todo  trabalho  de  pesquisa  envolve  um

procedimento - um conjunto de ações - por parte do pesquisador, pelo qual são produzidos os

dados  que  serão  organizados  por  ele  para  responder  seu  problema  de  pesquisa.  Não haveria

pesquisa se não houvesse a produção de um conjunto de resultados (que podem ou não confirmar

hipóteses, que podem ou não se coerentes com o que esperava o pesquisador, que podem ou não

ser importantes) e não haveria resultados se o pesquisador não agisse - não se comportasse - de

maneiras  especiais  para  produzi-los.  São  estas  ações  que  devem  ser  descritas  no  tópico

procedimento. E este tópico (com este rótulo, com outro rótulo qualquer, ou mesmo sem rótulo

algum) é parte indispensável de qualquer relato de pesquisa.

Ao relatar o Procedimento que você utilizou para a coleta de dados é necessário que você

descreva o que fez (como manipulou documentos, como leu textos, como manipulou variáveis,

como observou e  registrou  respostas),  quando fez,  quando iniciou  e  encerrou  seu  fazer,  que

critérios adotou para decidir quando começar, quando continuar e quando parar. Mais ainda, que

critérios você utilizou para, eventualmente, mudar seu procedimento. 

a) Quando a pesquisa relatada diz  respeito a um  trabalho que envolveu a observação e /ou a

manipulação de variáveis em situações especialmente planejadas e quando envolveu a medida de

dimensões de comportamentos que estão sendo emitidos no momento da coleta, tende a ser mais
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fácil o trabalho do pesquisador, no momento de relatar. Nestes casos, utilizando modelos já bem

estabelecidos  na  análise  do  comportamento  você  deverá  relatar  as  "sessões",  as  fases e  seu

delineamento, detalhando: 

- qual a duração de sessões e/ou fases , 

- quais as condições planejadas / manipuladas para sessões e/ou fases, 

- quais as condições mantidas constantes,  

- quais as medidas feitas, 

- quais os critérios de início e encerramento de sessões e/ou fases, 

- qual a ordem e seqüência das fases entre e/ou intra-sujeitos, ou melhor como foram distribuídas

as diferentes contingências ambientais.

b) No entanto, quando se trata de relatar trabalhos de pesquisa que envolveram a coleta de dados

em documentos e que envolveram - clara e explicitamente - a produção do dado por parte do

pesquisador (que conta referências e fala de construção de um sistema teórico, que lê um texto,

destaca um trecho e fala de um conceito, por exemplo) tende a ser mais difícil a descrição dos

procedimentos  adotados pelo pesquisador.  Isto  não o exime de descrevê-los.  Nestes  casos,  o

pesquisador deverá relatar, o mais precisamente possível, 

- exatamente como fez a leitura (ou como tomou conhecimento, como entrou em contato com o

documento) e 

- quais foram seus critérios para selecionar, dividir e classificar (categorizar) cada documento, ou

suas partes. 

- Nestes casos também, freqüentemente é necessário dizer exatamente quais foram  os itens de

classificação ou categorização (suas classes ou categorias) que você utilizou. 

- Para isto o ideal é que você possa dizer como construiu estas classes: entretanto, muitas vezes o

pesquisador  não  consegue  descrever  a  posteriori este  processo.  Quando  isso  acontece,  é

indispensável que você pelo menos indique claramente quando utilizou suas classes/ categorias.

A utilização de exemplos, ainda que não seja ideal, é muitas vezes a alternativa que se encontra

para "esclarecer" o leitor. 

b.1) Para aumentar a confiança de seu leitor quanto ao seu procedimento é muitas vezes

útil,  especialmente  nestes  casos  em que  o  procedimento  não  pode  ser  precisamente  descrito,

apresentar em Anexo as respostas/informações obtidas e sua classificação/categorização.

4. Figuras, tabelas e quadros

Finalmente,  é  muito  comum  que  na  seção  de  MÉTODO  apareçam  figuras,  tabelas  e

quadros7 para  sintetizar  informações  sobre  sujeitos,  participantes,  fontes,  procedimentos,

7 Muitas vezes não se distingue entre tabelas e quadros. Uma diferenciação útil é a de que quadros apresentam, em
colunas e linhas, informações que não são quantificáveis, enquanto que em tabelas são apresentadas informações que
poderiam ser de alguma maneira contadas e, assim, quantificadas. No entanto, a APA considera qualquer destes casos
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categorias  etc..  Estes  recursos  são  extremamente  úteis  como  forma  de  resumir  e  apresentar

claramente  informações  ao  leitor  e  é  perfeitamente  legítima  sua  utilização.  Alguns  cuidados

devem ser tomados aqui (como em qualquer momento que apareçam quadros, figuras ou tabelas

em seu trabalho). 

a)  O  primeiro  deles  diz  respeito  à  numeração, que  deve  ser  seqüencial:  a  primeira  tabela

apresentada em um trabalho (seja em que seção for) recebe o rótulo de Tabela 1. ......, a segunda

de Tabela 2. ......... e assim por diante.  O mesmo vale para Quadros e Figuras.  

b) Cada um destes "recursos" (Tabelas e Figuras) recebe numeração independente, de modo que

ao final de um trabalho, quando for o caso, deve existir uma lista numerada seqüencialmente (e

que será encontrada no seu relatório por ordem de apresentação) de Tabelas e outra de Figuras. 

c) Essas listas, idealmente, deveriam compor sumários específicos para cada um destes recursos,

os quais deveriam ser apresentados logo após o  Sumário do relatório (ou dissertação). Assim,

além de um Sumário, apresenta-se uma Lista de Figuras e uma Lista de Tabelas na Dissertação8

d) O segundo cuidado quando da inserção de tabelas e figuras diz respeito à sua apresentação e

rotulação. Tabelas e Figuras que aparecem na seção de MÉTODO devem ser construídas segundo

as mesmas regras que valem para aquelas que aparecem na seção de RESULTADOS (ou em

qualquer outra do relatório). Instruções mais detalhadas estão no tópico  RESULTADOS, tendo

em vista que Tabelas e Figuras são mais comuns nessa parte do relatório. 

III. Resultados

Na seção RESULTADOS de um relatório, o pesquisador apresenta ao leitor o resultado de

sua análise de dados. É muito importante notar que não se trata aqui de apresentar os resultados

da coleta, que são os "dados brutos" produzidos pela ação do pesquisador, mas sim de apresentar

os resultados da análise de dados: um complexo conjunto de atividades por meio das quais o

pesquisador construiu um novo conjunto de "dados", que passam a controlar seu comportamento

de pesquisador, no sentido de que o levam a responder a seu problema de pesquisa. 

É  muito  importante  notar  também  que  no  relatório  (na  dissertação)  a  seção  de

RESULTADOS não é um relato das atividades e dos comportamentos emitidos pelo pesquisador

durante a etapa de análise de dados. A seção de RESULTADOS também não deve ser tomada

como a seção em que  pesquisador apresenta todas as suas tentativas de organizar,  sumariar,

sintetizar e relacionar seus dados. A seção de RESULTADOS diz respeito ao relatar: só deve ser

construída, ou pelo menos encerrada, depois que a análise foi completada. 

como Tabela e por esta razão sugerimos que quadros e tabelas sejam considerados como tabelas.
8 Ver instruções para construção no tópico Sumário.
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Na seção de RESULTADOS, talvez mais que em qualquer outra,  o controle  sobre  o

comportamento  daquele  que  redige  deve  ser:  que  estímulos  construir  para  controlar  o

comportamento do leitor. Ou seja, tendo decidido quais são seus resultados relevantes, quais são

as  relações  importantes  que  seus  resultados  lhe  permitem estabelecer,  o  pesquisador  deve  se

perguntar  como apresentar  estes  (e  só  estes)  resultados  para  seu  leitor  potencial,  de  modo a

produzir, neste leitor, uma dada "leitura" dos resultados.

O pesquisador deve então decidir, em primeiro lugar, quais são os dados relevantes. E só

poderá fazer isto com alguma segurança depois que conhecer seus dados - depois de produzir seus

resultados, depois que tiver analisado seus dados. 

Decidido o que é importante de ser apresentado, tendo em vista seu problema de pesquisa,

o  pesquisador  terá  que  decidir  como apresentar  estes  resultados.  É  aqui  que  a  utilização  de

Tabelas,  Figuras,  Citações   ou  outros  recursos  de  apresentação  sintética  (de  resumo,  de

sumarização) de resultados aparecem como importantes, uma vez que são recursos que deveriam

facilitar a leitura dos resultados do trabalho. 

A escolha de como apresentar os resultados - se em tabelas, em figuras, utilizando citações

(no caso de trabalhos conceituais e históricos),  utilizando exemplos de respostas (no caso de

trabalhos que usam o relato verbal), utilizando apenas da narração, ou de qualquer outra forma -

dependerá não só dos resultados de que você disponha, mas também de como você pretende

afetar o comportamento de seu leitor.

No entanto, algumas regras são relevantes.

a) Considere sempre sua pergunta e construa formas de apresentação dos resultados que permitam

ao leitor “ver” naquela representação relações entre variáveis que são relevantes, tendo em vista o

problema colocado.

b) Considere o seu delineamento e construa formas de apresentação dos resultados que sejam

coerentes com sua coleta. Por exemplo, se você utilizou um delineamento de sujeito único, em

geral você deveria apresentar resultados por sujeito. 

c) Considere seu delineamento e sua coleta e avalie se um dado resultado é “confiável”. Se as

condições de coleta, por exemplo, foram tais que os resultados que o pesquisador tem em mãos

não são confiáveis (o pesquisador descobre, por exemplo, que por x sessões experimentais de

uma  dada  fase,  ele  não  sabe  qual  foi  a  privação  do  sujeito  experimental;  ou  o  pesquisador

descobre  que  o  participante  de  um  experimento  no  qual  problemas  são  resolvidos  estava

seriamente doente no dia da coleta, etc..), ainda que os resultados pareçam “ótimos” talvez eles

não devam ser apresentados. E se o forem é absolutamente necessário que o pesquisador avise seu

leitor,  com toda clareza.  Enfim,  são bons resultados não aqueles que vão na direção que um
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experimentador espera, são aqueles sobre os quais houve controle experimental e a respeito dos

quais a coleta foi  confiável. São esses os resultados que devem ser apresentados. 

1. Portanto, na seção de RESULTADOS, você deverá apresentar da forma mais clara e concisa

possível  apenas  e  tão  somente  os  resultados  que  são  passíveis  de  análise  porque  são

metodologicamente corretos e os resultados que podem ter relação com o problema de pesquisa

colocado. Resultados instigantes, mas discutíveis do ponto de vista metodológico, assim como

resultados  interessantes,  mas  alheios  ao  problema  de  pesquisa  de  que  trata  o  relatório  não

deveriam fazer parte dos RESULTADOS.

2. É por razões éticas, mas também para garantir que sua descrição opere de uma certa maneira

como uma variável que controla o comportamento de "ler" de seu leitor que  se deve garantir,

portanto,  a  correção  formal  e  gráfica  da  seção de  RESULTADOS.  Figuras  e  tabelas

incorretamente construídas, tituladas ou descritas induzirão erro de interpretação, ou desconfiança

por  parte  de  seu  leitor.  Resultados  irrelevantes,  se  apresentados,  induzirão  respostas  também

irrelevantes por parte de seu leitor, quando da leitura e avaliação de seus resultados. Descrições e

relações entre variáveis (ou entre resultados) desautorizadas do ponto de vista metodológico (que

não são corretas, tendo em vista seu problema, seu método e /ou seus resultados) podem induzir a

erros inclusive em relação a resultados e relações metodologicamente viáveis. 

3. Embora não seja possível indicar uma seqüência qualquer de apresentação de resultados como

a melhor possível, uma seção de RESULTADOS deve ser construída de modo a permitir ao leitor

"acompanhar",  sem  muito  esforço,  as  relações  que  estão  sendo  estabelecidas.  Assim,  por

exemplo,  muitas  vezes  é  melhor  iniciar  pela  apresentação  de  resultados  mais  gerais  e  daí

prosseguir para análises mais refinadas, permitindo ao leitor familiarizar-se com os resultados à

medida que a descrição prossegue. Outras vezes, é melhor iniciar pela apresentação de descrições

de  como  variaram  variáveis  simples,  para  então  iniciaram  a  descrição  de  como  interagiram

variáveis investigadas. Uma possível solução para auxiliar a organização e clareza de uma seção

de RESULTADOS é trabalhar com subtítulos que indicam para você e para o seu leitor como

você organizou e sequenciou sua análise. 

4. Uma vez escolhidos os resultados a apresentar e as formas de representá-los, trata-se de redigir

a seção RESULTADOS. Sua  redação deve ter  o caráter  de "sugerir" uma certa leitura  destes

resultados, ao mesmo tempo em que a apresentação dos resultados deve garantir a possibilidade

de que o leitor ressalte, enfatize, ou mesmo, leia outros resultados ou relações entre eles. Assim,

por exemplo, ao apresentar uma dada figura ou tabela você estará apresentando uma certa relação

entre  variáveis  que  considera  relevante  para  responder  ao  seu  problema  de  pesquisa.  E  ao

descrever esta figura ou tabela você estará enfatizando os valores, a tendência, ou qualquer outra

característica que considera especialmente importantes na descrição desta relação. Você, portanto,
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não precisa (nem deve) descrever todas as suas figuras ou tabelas de maneira exaustiva, narrando

cada ponto dela, deve, sim, destacar aquilo que é importante, do seu ponto de vista. Ao mesmo

tempo, sua  figura ou tabela deve ser tão clara (deve estar correta e elegantemente construída e

rotulada) que permita ao seu leitor "ver" o que você "viu" e "ver" além do que você "viu"9.

Aqui serão listados apenas as características mais importantes de Tabelas e Figuras. São

consideradas figuras fotos, esquemas, diagramas, mapas, enfim, qualquer ilustração do trabalho,

além dos mais lembrados (e comuns, no nosso caso) gráficos. Quaisquer que sejam as figuras que

você apresentar elas devem ser legíveis e em certo-sentido auto explicativas. Nos comentários a

seguir tomamos como base os gráficos. Mas é importante ressaltar que parte desses comentários

se aplicam também a esses outros tipos de figuras, especialmente aqueles que se referem a títulos,

legendas, ou numeração.

De modo semelhante (como já se comentou) há tabelas que não contém quaisquer dados

que possam ser quantificados e alguns autores as chamam então de quadros. Aqui – em acordo

com as normas da APA – estamos considerando os quadros como um tipo de Tabela – como que

tabelas qualitativas. Como no caso das figuras,  as regras relativas à clareza, título, numeração, ou

legendas que se aplicam às tabelas, aplicam também aos quadros (ou tabelas qualtitativas).

Figuras e Tabelas

1. sobre a construção de figuras: 

a) devem conter  título que descreva claramente  qual as variáveis que estão representadas, que

unidades de medida estão representadas   a que /quem se referem essas variáveis. Um título deve

ser auto-explicativo;

a.1) nas figuras os títulos vem logo abaixo delas.

a. 2) figuras são numeradas e os títulos vêm precedidos do texto: Figura n. Por exemplo:

Figura 1. Freqüência acumulada das respostas de pressão à barra e das respostas de

focinhar,  do Sujeito X, na sessão de linha de base. 

b) os  eixos das figuras também  têm títulos, que descrevem as variáveis plotadas. Esses títulos

devem ser claros e devem ser legíveis

c) a unidade de medida das variáveis plotadas em cada  eixo devem ser claramente indicadas

d) se há mais de uma curva é necessário que haja uma legenda, discriminando cada uma delas

- as marcas (o tipo de linha) para cada curva devem ser distintas o suficiente para diferenciar clara

e facilmente cada curva

9 O material distribuído aos alunos de pesquisa supervisionada em 2002, intitulado O pesquisar, pode ser retomado
para uma descrição das regras de construção de tabelas e figuras e de alguns critérios para decidir a forma de
apresentação. 
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- a legenda  é colocada dentro do espaço da figura

-  se  sua  figura  tiver  tantas  curvas  que  seu  leitor  se  confunde  ao  lê-las,  então,  ela  deve  ser

substituída

e) figuras e curvas – sejam elas relativas a diferentes sujeitos/ participantes, fases / condições do

estudo, ou settings - que serão comparadas (explicitamente ou não) devem ter a mesma escala e o

mesmo tamanho

f)  mudanças  de procedimento,  sejam planejadas  ou não,  devem ser  claramente indicadas nas

curvas

- em geral, mudanças de fases / condições são demarcadas por uma linha paralela ao eixo vertical

e a fase / condição em vigor é registrada no fundo, No entanto, omita aquilo que é irrelevante.

g) a proporção entre os eixos deve ser tal que não promova grandes distorções de interpretação, à

primeira vista.

2. sobre a construção de tabelas: 

a)  devem  conter  título  que  descreva  claramente  que  variáveis  e  unidades  de  medida  estão

representadas,  a que /quem se referem essas  variáveis.  Um título  deve ser auto-explicativo  e

sintético.

a.1) nas tabelas os títulos vem logo acima delas.

a. 2) tabelas são numeradas e os títulos vêm precedidos do texto: Tabela n. Por exemplo:

Tabela 1.Taxa total de respostas,  dos 5 Sujeitos, nas 6 sessões de linha de base. 

b) as linhas e colunas das tabelas também têm títulos, chamados cabeçalhos que descrevem o que

está sendo registrado. Esses títulos devem ser claros e devem ser legíveis. Cabeçalhos devem ser

curtos;

c)  uma dada  variável,  listada  em  uma  coluna (onde  geralmente  são  listadas  as  variáveis

independentes)  pode ser dividida em outros grupos que estão subordinados a aquela variável

(coluna). Essa subordinação é indicada recuando-se o cabeçalho, nesses casos.

c) a unidade de medida das variáveis plotadas em cada  linha/coluna deve ser claramente indicada

no cabeçalho;

- essa indicação pode estar entre parêntesis no próprio cabeçalho e nesse caso não deve ser

repetida em cada casela;

- a indicação da unidade de medida pode ser dada também no título da tabela, o que ocorre

quando se apresenta na tabela  resultados com uma só e a mesma unidade de medida;

d) não inclua na tabela colunas que contêm resultados que derivam de resultados já apresentados

na coluna e que seriam facilmente calculados pelo seu leitor
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e) não há linhas verticais separando as colunas de uma tabela

f)  utilize linhas horizontais para separar os títulos do corpo da tabela  e para separar grupos de

linhas (como por exemplo as linhas relativas a dados singulares daquelas em que esses dados são

somados)

e) se sua tabela contiver colunas e linhas  em demasia ela se tornará ilegível. Nesse caso, pense na

possibilidade de construir mais de uma tabela, ou de construir figuras  em vez de tabelas.

3. Sobre a numeração de tabelas e figuras

a) como já se apontou, as figuras e tabelas são numeradas segundo a ordem em que aparecem no

seu texto final;

- essa numeração prossegue entre as seções de seu trabalho e não recomeça a cada nova seção;

- utiliza-se uma seqüência para a numeração de figuras e outra independente para a numeração de

tabelas;

- como já se indicou a numeração é feita em números arábicos, em ambos os casos;

4. Sobre a descrição de figuras e tabelas

Se  você  está  apresentando  figuras  e/ou  tabelas  em  seu  trabalho  é  porque  elas  são

importantes  sínteses  dos  resultados.  Elas  revelam relações  estabelecidas  que você  considerou

relevantes e o fazem de maneira que você considerou mais adequada que aquelas permitidas por

outros recursos (tabelas ou mesmo narrativas). Por essas razões, certamente suas figuras serão

descritas. Cada uma delas permitiu a você “ler” certas relações entre variáveis que você considera

relevantes e a comparação entre figuras possivelmente permitiu a você estabelecer ainda outras

relações. São essas relações que devem ser destacadas na descrição das figuras e tabelas de seu

trabalho. Portanto:

a) se uma figura ou tabela foi apresentada é porque elas permitiram o estabelecimento alguma(s)

relação(ões) entre variáveis que você considera relevante. É isso o que deve ser destacado em sua

descrição;

b) você deve sempre esclarecer seu leitor de que pontos, tendências, variação etc., presentes em

suas tabelas e figuras serviram de elementos para o estabelecimento das relações que você está

afirmando, portanto, sua descrição – com relação a essas relações – deve ser cuidadosa. Isso quer

dizer que você deve explicitar para seu leitor quais são esses elementos;

c) quando você fizer referência a uma tabela ou figura no texto, você estará fazendo referência a

um trecho que tem um título e em geral, em vez de repetir todo o título, você falará algo como 

... na Figura 5 ..... , ou  ...... na Tabela 2 .......:

21



- note que em ambos os casos – Figura 5 e Tabela 2 – estão grafados em maiúsculo. É assim que

deve ser, uma vez que esse é o seu nome próprio, por assim dizer;

d) você não precisa – e não deve – descrever cada ponto de cada curva, ou cada casela de cada

tabela;

e) você deve cuidar de não matar de tédio seu leitor, repetindo mecanicamente a mesma descrição

para  figuras  comparáveis.  Cuide  da  linguagem e  respeite  seu  leitor.  Depois  que  uma  figura

semelhante foi descrita, tudo aquilo que é repetição é dispensável.
 

IV. Discussão

A penúltima seção do relatório de pesquisa talvez envolva um dos momentos mais difíceis

do relato de uma pesquisa. Isto porque, para fazer este relato com qualidade o comportamento do

pesquisador  precisa  estar  sob controle  de todas  as etapas  do processo de pesquisa.  É apenas

depois que os resultados estão organizados e analisados, que o pesquisador pode retomar sua

pergunta de pesquisa e relacioná-la com seus resultados e, daí,  com a literatura da área, sem

esquecer de considerar os limites que necessariamente seu método impôs aos seus resultados.

Para fazer a interpretação, etapa que está contida na seção de DISCUSSÃO, o pesquisador

precisa ter familiaridade com a literatura, mas precisa também ser capaz de estabelecer relações

que não estão explicitamente propostas em lugar algum; o pesquisador precisa ter clareza de qual

é seu problema de pesquisa, mas precisa também estabelecer relações entre a pergunta inicial e

seus resultados que também não estão explicitadas de antemão, e o pesquisador precisa ser capaz

de analisar seu fazer como pesquisador (seu método, especialmente), de modo a descobrir quais

são os limites e as possibilidades de interpretação que este fazer permite. 

Tudo isto quer dizer que o repertório necessário para se fazer uma boa DISCUSSÃO em

um  relatório  é  extremamente  complexo.  Isto  tende  a  se  complicar  pelo  fato  de  que  uma

DISCUSSÃO depende, para ser redigida, de que se tenha completado a análise: isto se torna um

problema porque freqüentemente o pesquisador chega a esta etapa da pesquisa (e da redação do

relatório) com prazos curtíssimos. Resultado desta contingência é que a seção de DISCUSSÃO

torna-se uma seção de promessas  ou desculpas,  o  que não deveria  aco0ntecer.  Nesses  casos,

melhor será ter uma curta, porém precisa e correta seção de DISCUSSÃO. 

Em qualquer caso, na DISCUSSÃO o pesquisador retoma seus resultados e a literatura e

estabelece relações que não são auto-evidentes,  mas que devem ser  autorizadas - no sentido de

que devem ser permitidas - pelos resultados (do próprio pesquisador e da área) e pela concepção

teórica e metodológica que informou o trabalho de pesquisa. E cada vez que uma interpretação

recorrer a, ou tiver por base, uma destas fontes (resultados ou literatura, empírica ou teórica) será

necessário que você refira a fonte de controle sobre seu comportamento verbal. Para fazê-lo você
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deverá  usar  dos  mesmos  recursos  de  referenciação  (da  literatura  ou  dos  seus  resultados)  já

descritos aqui (no tópico INTRODUÇÃO).

V. Referências Bibliográficas

Esta é uma parte integrante de um relatório de pesquisa e deveria ser tão cuidada como

qualquer outra. Um trabalho com problemas sérios de referências tem "defeitos" tão sérios quanto

um trabalho mal cuidado na seção de MÉTODO ou de RESULTADOS.

1. O que deve constar nas REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Na seção de REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS você deve  listar todas as publicações

referidas em  seu  relatório  (não  importa  em  que  seção  isto  tenha  ocorrido)  e  apenas  estas

publicações: 

a) a listagem é feita por ordem alfabética do primeiro autor;

b)  quando  um  primeiro  autor  aparece  com  mais  de  um  co-autor,  você  deverá  ordenar

alfabeticamente pelo segundo autor, pelo terceiro e assim por diante;

c) quando um mesmo autor (ou exatamente o mesmo grupo de autores,  na mesma ordem de

autoria) tiver mais de uma referência a ser listada, você deverá respeitar a ordem por datas (da

publicação mais antiga para a mais recente);

d)  quando  um  mesmo  autor(es)  tem  listadas  mais  de  uma  referência  no  mesmo  ano,  para

distingui-las é necessário que se coloque, imediatamente após o ano de publicação, as letras do

alfabeto em minúscula. Por exemplo

Zezeze, Z. (1985a).  ...............

Zezeze, Z.  (1985b).  ..............

-  nesses casos  decide-se a  ordem, tendo como critério  a  organização alfabética por  título  do

trabalho

- a exceção a esse critério são os casos em que a ordem de publicação dos trabalhos de um mesmo

ano pode ser distinguida, como quando mais de um artigo foi publicado em um mesmo periódico.

Então o n;úmero de periódico ou o n;úmero da página é o critério de ordenação dos trabalhos

 e)  referências a publicações eletrônicas e a informações obtidas em contatos pessoais também

devem ser listadas (para checar as regras consulte um manual);

f) ao concluir sua lista de referências assegure-se de que:

-  todas as publicações de todos os autores referidos em seu texto (não importa em que seção)

estão listados

- não há publicações listadas que não foram referidas em seu texto
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-  não há erros de ortografia  (parte  de suas  referências possivelmente estará  em outra  língua.

Assegure-se de que você digitou tudo certo), pontuação, sinalização, ou diagramação

2. Como deve ser construída uma referência bibliográfica

Tipicamente uma referência é construída registrando-se informações que permitam ao seu

leitor localizar / ter aceso ao trabalho citado. Por isso certos elementos, como o(s) nome(s) do(s)

autor(es), o título do trabalho, o veículo onde o trabalho foi publicado, o ano de publicação, o

local e a empresa responsável pela publicação são informações essenciais.

No entanto, se cada autor resolvesse listar as fontes de seu trabalho como bem entendesse,

mesmo que todas as informações necessárias estivessem na lista, como leitores teríamos sempre o

trabalho adicional de descobrir a cada novo trabalho como o autor resolveu organizar sua lista de

referências. Por isso  há regras bastante explícitas – e rígidas para a construção de referências

bibliográficas e de listas de referências. Essas regras variam no tempo, entre áreas e países. Na

Psicologia , no Brasil há dois conjuntos principais que vêm sendo utilizados: as regras da ABNT

e as regras da APA. No nosso caso, optamos por seguir as regras da APA.

Essas regras estão publicadas (como já mencionado), inclusive em português, e antes de

entregar sua dissertação assegure-se de que você as seguiu em todos os tipos de referências e em

todas as referências listadas nas REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Mais  comumente  listamos  livros,  artigos  de  periódicos  e  dissertações/  teses.  Por  isso

listamos a seguir as regras para construir as referências desses três tipos de publicações. (Quando

não houver diferenças nas regras para cada um desses tipos de publicação não haverá destaque).

Toda referência começa pelo autor, que é como você chamou a atenção do seu leitor para

os trabalhos que você consultou (reveja as regras de citação no tópico INTRODUÇÃO). E ë

seguida de outras  informações importantes,  como já salientamos.  A seguir  listamos,  então as

partes de uma referência.

2.1. os elementos básicos de uma referência

a) autor, ou autores: sobrenome seguido de vírgula e iniciais (dos demais nomes em ordem), cada

uma delas seguida de ponto

- quando há mais de um autor todos os nomes são listados

- nesses casos a ordem dos nomes é a ordem da publicação

- o nome de cada autor é separado por vírgula do nome do autor seguinte 

Sidman, M., Wynne, C. K., Maguire, R. W.,  &   Barnes, T. .............

b) data da publicação: registra-se aqui o ano da publicação

- o ano é colocado entre parêntesis depois do nome do último autor 
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- após o ano coloca-se um ponto

Sidman, M., Wynne, C. K., Maguire, R. W. & Barnes, T. (1989). ...........

c) título e fonte da publicação

- no caso de livros, registra-se o título do livro, seguido de ponto. Sublinha-se (ou se coloca em

itálico) o título, segue um ponto;

- registra-se, então, o local e a editora. O local (cidade) é seguido de dois pontos e o nome

da editora encerra a referência, com um ponto. Por exemplo:

Sidman, M. (1994).  Equivalence Relations and Behavior: a Research Story. Boston:

Authors Cooperative.

- no caso de periódicos, registra-se o título do artigo, seguido de ponto. Registra-se, então, logo, a

seguir, o título do periódico. Sublinha-se (ou se coloca em itálico) o título do periódico;

-  registra-se,  então,  as  informações  que  permitem encontrar  o  artigo  na  revista.  Mais

especificamente: o volume da revista (que também é sublinhado ou estará em itálico) – que é

seguido de vírgula, e as páginas inicial e final do artigo, que são separadas por um hífen. Por

exemplo: 

Tyndall,  I.  T.;  Roche,  B.  & James,  J.  E.  (2004).  The Relations  Between  Stimulus

Function  and  Equivalence  Class  Formation.  Journal  of  Expeirmental  Analysis  of

Behavior, 81, 257 – 266. 

- no caso  de dissertações ou teses, registra-se o título do trabalho seguido de ponto. Então,  a

expressão  Dissertação  de  mestrado  [ou  Tese  de  Doutorado]  segudo  de  ponto,  o  nome  do

Programa  [......]  e  da  Universidade  [......].  Segue  uma  vírgula  e  o  estado  da  Universidade  .

Sublinha-se (ou se coloca em itálico) o título da dissertação/tese. Por exemplo: 

Fazzio,  D. (2002).  Intervenção comportamental  no autismo e deficiências  de desenvolvimento:  uma

análise dos repertórios propostos em manuais de treinamento. Dissertação de Mestrado do Porgrama de

Estudos pós graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento, PUCSP, São Paulo. 

2.2. Alguns outros elementos que podem ser necessários em uma referência

a)  informações  como  edição  consultada e  data  de  publicação original  também  podem  ser

importantes e, nestes casos, costumam vir depois das informações padrão;

- essas informações vêm depois de completadas as referências e entre parêntesis;

b) pode ser importante também referir a tradução, nos casos em que se consultou tradução;

- o nome do tradutor também vem entre parêntesis, no final da referência ,que deverá estar

na língua da edição consultada.
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VI. Outras partes da dissertação ou tese

Até aqui tratamos das partes que poderíamos chamar de substantivas de um relatório, uma

dissertação  ou  tese.  No  entanto,  há  outros  itens  que  também  são  obrigatórios  em  nossas

dissertações e teses. Tais itens só poderão ser inseridos em seu trabalho depois de terminada sua

dissertação / tese. 

Em certo sentido, são itens que organizam e apresentam o trabalho e por isso devem ser

tão cuidados como todo o restante.

1. Resumo 

Como diz  o  título,  no  Resumo o  autor  deve  resumir seu  trabalho.  O resumo servirá

principalmente como porta de acesso ao seu trabalho. Muitos dos seus leitores escolherão ler seu

trabalho depois de ter lido seu Resumo, ou, então,  descartarão sua leitura. Por isso o Resumo é

importantíssimo. Resumos mal escritos, pouco claros, confusos afastam leitores.

A dificuldade da redação dos resumos é que há limitações de espaço que precisam ser

cumpridas. Em dissertações  costumeiramente se aceita que resumos tenham até uma página. Daí

resulta  que em uma página é preciso dizer  do que trata  o trabalho,  quais  os resultados mais

importantes e  quais as principais questões levantadas em sua discussão. Para fazer tudo isso em

uma  página  é  necessário  dizer (ou  melhor,  escrever)  de  forma  sintética:  (a)  o  problema  de

pesquisa, (b) os principais aspectos do método, (c) os resultados mais relevantes, (d) uma síntese

da discussão. Não se descreve no  Resumo: a revisão de literatura, detalhes do Método que não

sejam essenciais para a compreensão genérica do que tratou o trabalho, detalhes dos resultados e

da discussão.

Resumos são muito mais difíceis de redigir do que à primeira vista parecem ser, por causa

da necessidade de síntese e de escolher o que é essencial e o que não é. Por isso é importante que

você  reserve  tempo  para  redigir  seu  resumo  e  que  ao  completá-lo  você  garanta  que  ele  é

compreensível.

Há também algumas regras que se aplicam especialmente a Resumos:

a) evita-se fazer referência a trabalhos (e sua conseqüente citação);

b) todos as quantidades são escritas como número (e não por extenso);

c) não se faz parágrafo. O resumo é redigido como um só parágrafo.
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2. Palavras-chave

Palavras-chave são outro critério pelo qual  muitas  vezes  os  leitores  potenciais  de  seu

trabalho decidir-se-ão, ou não, pela leitura de sua dissertação. Por isso a escolha delas é muito

importante e deve ser feita com cautela.

Não há sentido em você inventar palavras-chave que não fazem parte da literatura. No

momento de decidir-se por elas volte à sua Introdução e reveja – entre os autores e trabalhos que

você considera mais importantes – que palavras-chave aparecem. Em geral esse é um bom critério

para sua escolha.

3. Abstract e key-words

São a tradução do seu Resumo e de sua lista de Palavras-chave. No entanto, não se faz

necessariamente uma tradução literal,  até  porque ela pode não funcionar bem em inglês.  Em

primeiro lugar, é essencial que você não cometa erros crassos de gramática e de escrita. Por isso,

garanta que alguém que sabe escrever bem em inglês faça uma revisão, ou então, consulte um

dicionário e preste muita atenção.

Em segundo lugar, especialmente importantes são os termos técnicos. Muitas vezes os

termos que são escolhidos em inglês no lugar de termos técnicos não são corretos e isso pode

tornar seu Abstract próximo de incompreensível . Por isso garanta que todos os termos técnicos

foram corretamente vertidos para o inglês. 

Finalmente,  mesmo  quando  um  Abstract  está  formalmente  correto  ele  pode  ter  sido

redigido de maneira muito pouco convencional e pode não estar de acordo com algumas regras

importantes de redação de textos técnicos. Por isso, se você puder solicite que alguém experiente

na redação de pesquisa possa checar com você a redação proposta.

4. Sumário

É composto da listagem das seções – com seus subtítulos - e das respectivas páginas em

que cada uma dessas partes é iniciada. 

Um bom Sumário reproduz os títulos e subtítulos respeitando as normas de ênfase, que

devem ser seguidas ao se construir os títulos. É também uma boa oportunidade para você checar

se durante seu trabalho essas normas foram respeitadas e seguidas. Os Anexos do trabalho são

listados no Sumário.
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5. Sumário de Tabelas e Sumário de Figuras

Trabalhos que contêm tabelas e Figuras devem ter também um sumário específico para

cada uma dessas  formas de representação.  Em cada um dos Sumários  devem ser  listados na

ordem o título de cada tabela / figura e a página em que aquela tabela / figura está.

6. Anexos

Anexos são adendos ao trabalho. Por definição Anexos contêm informações ou dados que

poderiam ser dispensados, que não são essenciais para a compreensão ou para a avaliação o seu

relatório/ dissertação ou tese. A questão que se coloca, então, é: para que fazer Anexos?

Anexos são acrescidos ao trabalho quando o autor considera que o material do Anexo

pode  não  ser  essencial  na  redação  don  trabalho,  mas  pode  trazer  informação  adicional  que

eventualmente interesse ao leitor. Anexos também são construídos quando, por qualquer razão, o

autor do trabalho considera ser importante tornar  públicos dados brutos, ou pelo menos, dados

menos transformados do que aqueles que constam do corpo do trabalho. Em algum momento do

trabalho você considerou que a construção de cada um dos Anexos teria  relevância para seu

leitor. Nesse momento você deve fazer referência a esse Anexo no seu texto.

Anexos  são  numerados  e  a  numeração  é  feita  pela  ordem  em que  os  Anexos  foram

referidos no corpo do trabalho.  No entanto, só a página de capa do Anexo, aquela da qual consta

o seu título é que recebe numeração.

VII. Outros itens opcionais da dissertação ou tese: Dedicatória, Agradecimentos, Epígrafes  

Esses itens não fazem parte do corpo do trabalho e são opcionais.  Você pode ou não

inseri-los em seu trabalho. 

A única regra é que esses itens,  como não são parte  integrante  do corpo do trabalho,

precedem tudo o mais e suas páginas não fazem parte da numeração do trabalho.
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