Prof. Dr. Marlon Ronald Fluck

Fichas permitem:
 Identificar as obras;
 Conhecer seu conteúdo;
 Fazer citações;
 Analisar o material;
 Elaborar críticas.
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O ideal é que o
pesquisador, a partir
do fichamento, não
necessite voltar mais
ao texto original.
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UTILIZAÇÃO DO FICHAMENTO

O fichamento tem como função colocar à
disposição do pesquisador uma série de
informação distribuídas numa gama de obras já
consultadas.
A utilização do fichamento permite ao
pesquisador coletar todas as informações de obras
que não lhe pertencem, podendo essa coleta ser
efetuada, em geral, nas próprias bibliotecas. Isso
permite a execução desse trabalho a qualquer
momento e em qualquer lugar.
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Podem ser elaborados diversos tipos de
fichas, como:
bibliográfica: com dados gerais sobre a
obra lida;
citações: com a reprodução literal entre
aspas e a indicação da página da parte
dos textos lidos de interesse específico
para a redação dos tópicos e itens da
revisão;
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resumo: com um resumo indicativo do
conteúdo do texto;
esboço: apresentando as principais idéias
do autor lido de forma esquematizada
com a indicação da página do documento
lido;
comentário ou analítica: com a
interpretação e a crítica pessoal do
pesquisador com referência às idéias
expressas pelo autor do texto lido.
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posse dos Fichamentos
você fará então, a
classificação, a análise, a
interpretação e a crítica das
informações coletadas.
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Na redação do texto final você deve
observar os seguintes critérios:
objetividade, clareza, precisão,
consistência, linguagem impessoal e uso
do vocabulário técnico.
Recomendações importantes:
o texto deve ter começo, meio e fim.
faça um texto introdutório explicando o
objetivo da revisão de literatura;
revisão de literatura não é fazer colagem
de citações bibliográficas;
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faça uma abertura e um fecho para
os tópicos tratados;
preencha as lacunas com
considerações próprias;
crie elos entre as citações.
Citação, segundo a Associação
Brasileira de Normas Técnicas
(2001, p.1), é a “Menção, no texto, de
uma informação extraída de outra
fonte”.
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Os tipos de citações que podem ser
utilizadas no texto, segundo a NBR
10520:2001, são:
citação direta: transcrição textual
dos conceitos do autor consultado;
citação indireta: transcrição livre do
texto do autor consultado;
citação de citação: transcrição direta
ou indireta de um texto em que não
se teve acesso ao original.
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Indicação bibliográfica (fonte da leitura)
(conforme as normas da ABNT-NBR 6023)
1ª parte: apresentação objetiva das idéias do
autor
1 – Resumo (conteúdo da obra sintetizado)
2 – Pequenas citações
(transcrições significativas da obra/ entre aspas
e páginas)
2ª parte: elaboração pessoal sobre a leitura
1 – Comentários (compreensão crítica do texto)
2 – Observações Gerais (ideação)
3 - Local e data
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EPISTEMOLOGIA

FICHA TEMÁTICA1

•Segundo Lalande (1989) “é essencialmente o estudo crítico dos
princípios, das
hipóteses e dos resultados
das diversas
ciências, destinado
a determinar sua origem lógica (não
psicológica)” (p.293).
•Para Japiassu (1992) “Por epistemologia podemos considerar o estudo
metódico e reflexivo do saber, de sua organização, de sua formação, de
seu desenvolvimento, de seu funcionamento e de seus produtos intelectuais”
(p.16).

REFERÊNCIAS
JAPIASSÚ, H. Introdução ao pensamento epistemológico. Rio de Janeiro:
Martins Fontes, 1992.
LALANDE, M. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Atlas, 1989.
Biblioteca ........ – 20/07/09
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CONHECIMENTO CIENTÍFICO

FICHA DE
CONTEÚDO

1

HÜHNE, L. M.(org.) Metodologia científica: caderno de textos
e
técnicas. 7 ed. Rio de Janeiro: Agir, 2000.
•Primeira Parte: As formas de conhecimento

1. Sobre o conhecimento
“No dia-a-dia, o ato de conhecer se manifesta tão natural
que nós nem damos conta da sua complexidade” (p.27)
2. Sobre o senso comum
[...] “o senso comum enquanto conhecimento apreendido à
luz das experiências e observações imediatas do mundo
circundante” [...] (p.51)

Biblioteca ........ – 20/07/09.
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FERTILIZAÇÃO

FICHA DE
1
TRANSCRIÇÃO

SCARPARO, Monica Sartori. Fertilização assistida:
questão aberta: aspectos científicos e legais. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 1991. 189 p.
Eis posicionamento importante, citado pela autora,
sobre o início da vida e sua proteção jurídica: “A
personalidade começa com o nascimento com vida, que
se verifica quando o feto se separa completamente do
corpo materno. Neste momento é que pode ser objeto
de uma proteção jurídica independente da que
concerne à mãe”. (p. 40-41).

Biblioteca ........ – 20/07/09.
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FERTILIZAÇÃO

FICHA RESUMO ANALÍTICA

SCARPARO, Monica Sartori. Fertilização assistida: questão aberta: aspectos
científicos e legais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991. 189 p.
Discutindo os diversos aspectos – biomédicos, psicológicos, bioéticos, religiosos e
jurídicos – que constituem questões fundamentais na abordagem das novas práticas
conceptivas, este lançamento da Editora Forense Universitária é obra pioneira no
Brasil. Como o próprio título sugere, a fertilização assistida – termo preferível a
artificial – ainda é uma questão aberta, suscitando debates e polêmicas nos vários
países em que é praticada. Devido à atualidade do tema e ao significado dos
valores éticos e morais implicados no processo, torna-se cada vez mais necessária a
normalização jurídica da matéria, o que só se verificará a partir de uma ampla
discussão entre os especialistas e a difusão de esclarecimentos e informações à
opinião pública, debate para a autora pretende contribuir. O assunto é tão polêmico
que a própria autora salienta: “a adequada abordagem dos aspectos relacionados à
fecundação artificial pressupõe um enfoque interdisciplinar que dê cobertura à
multiplicidade das variáveis e que conduza à convergência para um horizonte amplo
a ser abrangido pelo conhecimento jurídico.” (p. 2)
Após a leitura da obra em referência chega-se ao posicionamento de que se faz
necessária, no Brasil como em outras partes do mundo, a criação de leis que
venham a dirimir os possíveis conflitos advindos das novas técnicas de reprodução
assistida.
Biblioteca ... 20/07/09.
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Segundo Manzo
Comentário: Explicação do conteúdo, para sua melhor
compreensão.
Informação Geral: Enfoque mais amplo sobre o conteúdo
geral.

Glosa: Explicação ou interpretação de um texto obscuro
para torná-lo mais claro
Citações: Reprodução fiel de palavras ou trechos
considerados relevantes e que deverão ser colocados
entre aspas, devido à sua importância em relação ao
estudo em pauta.
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FICHA DE COMENTÁRIO
ALMEIDA, Djanira Soares de Oliveira. Ensinando e aprendendo a escrita:
momentos iniciais. Araraquara: Unesp, 1995. 236 p.
A.A. apresenta um estudo comparativo entre dois grupos de alunos de
escola pública de São Paulo, ambos do Ciclo Básico. Busca compreender
diversos aspectos do processo ensino-aprendizagem, apresentado uma visão
abrangente do mesmo: o trabalho do professor, as respostas dos alunos, as
estratégias e os materiais adotados e o produto obtido. A partir da base teórica
adotada e da análise dos dados, a A. chega à conclusão de que o mais
importante no processo é o trabalho com a linguagem.
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FICHA DE BIBLIOGRÁFICA
ALMEIDA, Djanira Soares de Oliveira. Ensinando e aprendendo a
escrita: momentos iniciais. Araraquara: Unesp, 1995. 236
Edição da faculdade de História, Direito e Serviço Social, França,
Unesp, Artigo publicado em 1998, na revista Cadernos de Educação, 2.
É uma reflexão sobre modelos e teorias lingüísticas, materiais
didáticas e práticas pedagógicas. Mostra como o uso de cartilhas se
torna incompatível com a aquisição da língua materna, nas modalidades
oral e escrita. Discute a aplicação de alguns modelos lingüísticas em
obras didáticas. Analisa conceitos como o da gramática tradicional e de
estrutura, que subjazem às atividades propostas naqueles manuais.
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FICHA DE RESUMO

ALMEIDA, Djanira Soares de Oliveira. Ensinando e
aprendendo a escrita: momentos iniciais. Araraquara:
Unesp, 1995. 236
Análise de materiais e atividades didáticas, a partir
de modelos lingüísticos. Cadernos de Educação.
França: Unesp, 2, 1998, p. 39-65.
O uso de materiais didáticos deve ser precedido
de ampla reflexão em torno os pressupostos teóricos e
dos modelos que subjazem a tais instrumentos de
apoio pedagógico. Os materiais subsidiários ao ensino
da leitura e da escrita prestam-se à decifração de
sílabas e letras e a interferências sobre o trabalho
criativo com a linguagem.
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FICHA DE CITAÇÃO
ALMEIDA, Djanira Soares de Oliveira. Ensinando e
aprendendo a escrita: momentos iniciais. Araraquara: Unesp,
1995. 236 p.
Da obra:
“Mais que um mero código de transcrição do oral, a
aquisição da escrita consiste no domínio de um sistema de
representações, de um novo objeto de conhecimento.” p. 38.
“De todo modo, trabalha-se o significante em detrimento do
significado, rompendo-se a relação indissolúvel entre as duas
partes do signo.” p. 230.
Na obra:
Ello, Lélia Erbolatto de. Repensando a questão da
textualidade da cartilha. In: Seminários do GEL, 39, 7-8, jun.
1991. França, Anais, Jaú: Lunigraf, 1992. P. 970-977.
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FICHA DE GLOSA

ALMEIDA, Djanira Soares de Oliveira. Ensinando e
aprendendo a escrita: momentos iniciais. Araraquara:
Unesp, 1995. 236 p.

A teoria psicogenética, proposta pelo psicólogo
suíço Jean Piaget e desenvolvida pela pesquisadora
argentina Emilia Ferreiro, procura explicar o
desenvolvimento infantil no aspecto de aquisição da
leitura e da escrita, levando em conta habilidades de
aquisição enquanto construção de um sistema de
representação, visto sob perspectiva do sujeito que
aprende e não do adulto.
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ELEMENTOS DE UM FICHAMENTO:
CABEÇALHO

Nº da Ficha

Metodologia da pesquisa / Pesquisa bibliográfica

1

NUNES,Luiz Antônio Rizzato. Manual de monografia jurídica. São
Paulo: Saraiva, 1997. 207 p.
15,5 cm

INDICAÇÃO
BIBLIOGRÁFICA

A 1ª parte da obra contém orientações metodológicas
para a elaboração e a apresentação da monografia no
curso de graduação de Direito; a 2ª parte trata da
elaboração da dissertação de Mestrado e tese de
Doutorado.
RESUMO, CITAÇÕES,
COMENTÁRIOS, IDEAÇÃO

Biblioteca FTBP- 20/07/09.

Local e
data
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FICHA DE INFORMAÇÕES GERAIS
ALMEIDA, Djanira Soares de Oliveira. Ensinando e
aprendendo a escrita: momentos iniciais. Araraquara:
Unesp, 1995. 236 p.
A obra resulta de pesquisa que visa à elaboração
de tese de doutoramento em Letras. Tem caráter
pedagógico e interdisciplinar; destina-se aos
interessados em Psicolingüística, Metodologia,
Lingüística Aplicada e Alfabetização. Vale-se, como
apoio teórico, das teorias lingüísticas mais recentes
sobre aquisição da linguagem escrita e de estudos de
psicologia de Piaget, Wallon e Vygotsky sobre o
desenvolvimento infantil. A pesquisa pretende oferecer
contribuição para a reflexão a respeito do problema da
alfabetização no Brasil.
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Modelo de Fichamento - fictício
SILVEIRA, P. J. (2007). Pesquisa qualitativa no âmbito da Psicologia Social. Psicologia: Reflexão e Crítica. IV
(3), 234-331.

No presente artigo o autor analisa as implicações da noção de pesquisa qualitativa para a

1 Psicologia Social. Num primeiro momento apresenta os conceitos tradicionais de ciência,

inspirados na Revolução Científica do Século XVII. Em seguida problematiza tais conceitos à
luz da história da ciência, conforme as idéias de mudanças de paradigmas de Kuhn (1960) e do
falsificacionismo de Popper (1962). Deixa claro que houve uma revolução no modo de pensar a
ciência e sua metodologia, principalmente a partir da teoria da relatividade de Einstein, dado
que para esta é impossível uma separação entre o cientista e seu objeto de estudo, como
acreditavam os mecanicistas.
Isso fica bem claro quando Silveira (2007) diz: “A teoria da relatividade propiciou uma
reviravolta sem igual no universo da ciência (....) nossas dimensões se nos abrem de agora em
diante” (p. 240).
Na segunda parte apresenta as contribuições trazidas pela teoria crítica, inspirada no
marxismo e na psicanálise ao universo da pesquisa em Psicologia Social. De acordo com essa
concepção é impossível pensar o ser humano, bem como qualquer atividade empreendida por
2
ele fora de um contexto sócio-político e cultural, por isso não há, segundo ele, neutralidade
científica. Etc, etc...

Neste espaço você faz seus comentários críticos.
Ex.:Apesar do autor mostrar muito bem as implicações... Etc, etc, etc (...) o
estudo carece de... Etc, etc, etc....
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O esquema é um registro gráfico (bastante
visual) dos pontos principais de um
determinado conteúdo. Não há normas para
elaboração do esquema, ele deve ser um
registro útil para você, por isso, é você quem
deve definir a melhor maneira de fazê-lo.
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evidenciar o esqueleto do texto (ou da aula, do
filme, da palestra, etc.) em questão,
apresentando rapidamente a organização
lógica das idéias e a relação entre elas
ser o mais fiel possível ao texto, limitando-se a
reproduzir e compreender o conteúdo
esquematizado
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após a leitura do texto, dar títulos e
subtítulos às idéias identificadas no texto,
anotando-os as margens
colocar estes itens no papel como uma
seqüência ordenada por números (1, 1.1,
1.2, 2, etc.) para indicar suas divisões
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utilizar símbolos para relacionar as idéias
esquematizadas, como setas para indicar
que uma idéia leva à outra, sinais de
igual para indicar semelhança ou cruzes
para indicar oposição, etc.
é igualmente útil utilizar chaves ({}[]) ou
círculos para agrupar idéias semelhantes.
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SEPARAR O “JOIO DO
TRIGO” É FATOR
FUNDAMENTAL NA
LEITURA.
1.Decodificar
2.Identificar

discussão
3.Saber

o núcleo da

sublinhar
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Núcleo

Introdução

Argument
os

“Não há comicidade fora do que é propriamente
humano. Uma paisagem poderá ser bela, graciosa,
sublime, insignificante ou feia, porém jamais risível.
Riremos de um animal, mas porque teremos
surpreendido nele uma atitude de homem ou certa
expressão humana. Riremos de um chapéu, mas no caso
o cômico não será um pedaço de feltro ou palha, senão a
forma que alguém lhe deu, o molde da fantasia humana
que ele assumiu. Como é possível que fato tão
importante, em sua simplicidade, não tenha merecido
atenção mais acurada dos filósofos? Já se definiu o
homem como “um animal que rir”. Poderia também ser
definido como um animal que faz rir, pois se outro
animal o conseguisse, ou algum objeto inanimado, seria
por semelhança com o homem, pela característica
impressa pelo homem ou pelo uso que homem dele faz.”
(Henri Bergson, O riso)
1.ASSUNTO

(TEMA) ?
Conclusão
2.TESE ?
3.ARGUMENTO ?

Desenvolvimento
30



“É aquela em que você anota com exatidão
todas as referências bibliográficas concernentes
a um livro ou artigo, explora-lhe o conteúdo,
tira dele citações –chaves, faz um juízo e faz
observações.”
(ECO,H. Como se faz uma tese. Tradução: Gilson C. C.
Souza. 18. ed. São Paulo: perspectiva, 2002. p. 96)
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HUMBERTO ECO (2002, p. 96-97) APRESENTA UMA
MANEIRA “IDEAL” PARA COMPOR UMA FICHA DE
LEITURA:

Indicações bibliográficas precisas
Informações sobre o autor
Breve (ou longo) resumo do livro ou artigo

Citações extensas (com indicações precisas)
Comentários pessoais
Inserir um item relacionando a ficha de leitura ao plano do
trabalho quando necessário.
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MODELO 2 - esboço
Referência:

Cabeçalho →

KRUPPA, Sônia. Sociologia da
Educação. São Paulo: Cortez, 1994

Palavras-chaves:
sociologia da educação;
educação e cidadania, ,
Estado e educação.

Economicamente independentes, pois começam a trabalhar cedo,
os garimpeiros em geral possuem família nuclear. (p. 93)

Corpo ou
texto

Frequentemente independentes, pois começam a trabalhar cedo,
os garimpeiros não vêem com bons olhos o celibato,
→
considerando a aquisição de uma esposa como um ideal que lhes
confere prestígio. (p. 95-97).

A mulher é a principal encarregada da educação dos filhos que,
segue padrões diferentes, conforme o sexo (p. 97)
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