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Fazendo pesquisa sem 
“ctrl+c e ctrl+v”



Primeiramente temos que saber qual
informação queremos. Praticamente
todos os temas têm uma base científica
e que possuem parâmetros e
conhecimentos compartilhados com
outras pessoas que estudam os mesmos
temas. Como não sabemos
efetivamente sobre todas as coisas do
mundo, buscamos informações em
bases científicas e através de pesquisas
confirmadas por vários cientistas.

Por onde começar a pesquisa?

Além de buscarmos as informações, outro elemento
fundamental para se realizar uma pesquisa é: Qual é a
sua pergunta? Dentro das ciências sociais dizemos que
antes de achar respostas, temos que fazer… Boas
perguntas. Então, antes de começar a realizar uma
pesquisa, pense bem sobre o que está procurando e se
está efetivamente fazendo a pergunta correta, ou uma
boa pergunta.

Uma ação que pode facilitar uma pesquisa é o que chamamos de
PALAVRAS-CHAVE, ou seja, inserir palavras que podem facilitar e
qualificar um pesquisa na internet. Por exemplo, se quisermos
informações sobre a Covid 19 com dados mais qualificados,
poderíamos utilizar como palavras-chave:
COVID+FIOCRUZ+PESQUISA ou para dados internacionais
COVID+OMS+DADOS. Para cada conjunto de palavras escolhidas, as
opções e variedade de informações também irá se modificar.



Como acessar fontes confiáveis e distingui-las 
de fake news?

Temos que entender que qualquer 
tipo de notícia ou informação 

precisa ter um embasamento, e 
esta base prioritariamente está 

relacionada à ciência, seja à ciência 
da comunicação (jornalismo) ou 

outras ciências. Por isso é tão 
importante estarmos atentos ao 

que chamamos de FONTES.

FONTE é de onde tiramos nossa 
informação. E ela é importante 

para termos uma base CONFIÁVEL 
para podermos passar esta 

informação para outra/s pessoa/s. 
A partir desta informação 

podemos então realizar um outro 
movimento, que é formular 

nossa… OPINIÃO. 

São exemplos de fontes que 
costumamos buscar 

informações: livros, artigos 
científicos, portais de notícias 

jornalísticas, sites institucionais. 
Nestes e em qualquer caso, é 

preciso atenção a alguns fatores 
em sua busca:



Como acessar fontes confiáveis e distingui-las 
de fake news?

Como fazíamos?

Se vocês perguntarem para alguém que
terminou o ensino básico antes do fim dos
anos 1990 (século passado!), a maioria
responderá que as fontes de estudos eram,
além do livro didático, enciclopédias e livros
especializados. Algumas famílias podiam ter
enciclopédias em casa e era um hábito que
frequentássemos as bibliotecas da escola. Por
um lado, hoje as coisas estão mais acessíveis
através da internet, mas por outro lado impõe-
se um grande desafio: como saber se sua fonte
de pesquisa é confiável?

A “era da informação” ou das FAKENEWS

O dicionário Oxford escolheu como expressão do ano de
2016 o termo pós-verdade. Essa expressão trazia a tona a
dificuldade das pessoas terem um julgamento mais
criterioso da veracidade das informações que circulam
principalmente na internet.

Consequências

Agora durante a pandemia esse fato se tornou ainda mais
grave ao prejudicar o combate à pandemia e ao disseminar
falsos tratamentos para a infecção respiratória. Além do
impacto na saúde pública, avalia-se que em muitos países
importantes processos eleitorais tiveram seu resultado
muito influenciado por fakenews.



O que fazer?
Checagem: existem grupos e instituições que se
propõem a prestar o serviço de checagem e além
disso estão em elaboração programas de computador
para identificar fakenews.
Exemplo: Agência Lupa, Aos Fatos, etc.

Verificar fonte: o texto deve ser de uma instituição ou
alguém dessa instituição especializada no assunto em
questão. É importante que se baseie em informações da
instituição especializada, para que você possa confirmar as
informações ou se aprofundar no tema.
Exemplo: para obter informações sobre pobreza e
desigualdade consulte o IBGE e para se informar sobre
situação da Pandemia consulte a FIOCRUZ.

Ler o texto, e não apenas o título: uma das formas mais
comuns de se reproduzir fakenews é que muitas
pessoas sequer fazem a leitura do texto. Muitas vezes a
notícia é antiga, mas é associada é uma situação
recente.

Consultar diversas fontes: é uma boa
forma de conferir se a informação é falsa,
pois se aparece uma versão que
contradiga o que você leu, permite que
você faça uma comparação. Mas fique
atento, a credibilidade de uma informação
não pode ter como simples referência o
volume de seu compartilhamento.

Cuidado com as “meias verdades”: muitas vezes as fakenews confundem, pois partem de fatos reais,
mas manipulam estes, seja omitindo parte dos fatos associados à situação, seja exagerando ou
mesmo criando inverdades.



Quando fazemos uma pesquisa devemos ter o
máximo de cuidado para não cometer “plágio”,
que consiste em copiar algum conteúdo já
produzido sem mencionar a fonte original, o
que faz parecer que é uma ideia criada por
nós. O plágio pode ser feito em trabalhos
acadêmicos/escolares, livros, músicas, filmes e
até notícias. Pode ser integral (quando você
copia tudo), parcial (quando você copia uma
parte) ou conceitual (quando escreve a ideia
com outras palavras). Em todos os casos, o
problema está em não citar a fonte original.
Assim, para evitá-lo, devemos sempre
mencionar as fontes das nossas buscas em
nossos trabalhos.

O que é plágio?

ATENÇÃO!!!

No Brasil, o plágio é 
considerado CRIME 

por se tratar de 
violação de direito 

autoral!



Nas universidades, há um rigor em relação a como citar as fontes e os trabalhos devem seguir as regras 
da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Aqui na escola não exigiremos este nível de rigor, 

mas para que você não perca pontos por plágio, é importante:

Como evitar o plágio?

1 - Sempre mencionar a 
fonte original sobre o que 
você está escrevendo. Isso 
pode ser feito no próprio 

texto, antes de você 
apresentar a ideia. 

2 - Quando você citar 
diretamente algo, ou seja, 

quando fizer o famoso ctrl c + 
ctrl v, esse trecho deve estar 
entre aspas. Lembrando que 

isso só deve ser feito em 
trechos pequenos e não na 

maior parte do trabalho. 

3 - Ao final do seu trabalho, 

deve ter um item intitulado 

“Fontes Consultadas”, onde 

você deve listar todas as 

fontes que embasaram sua 

pesquisa, desde sites, até 

músicas e livros (como você 

verá ao final deste tutorial).



As conclusões de uma pesquisa são quando
demonstramos os resultados e aprendizados do
trabalho que realizamos. O ideal é que as conclusões
sejam sucintas e informem o que se descobriu com
os fatos e dados que foram pesquisados.

Mas como chegar a uma conclusão a partir dos 
meus dados?

Se toda pesquisa começa com uma pergunta, a
conclusão deve ser uma resposta para esse nosso
questionamento inicial. Para chegar a essa conclusão
precisamos articular, comparar e relacionar os fatos
e dados que pesquisamos, descobrindo
semelhanças, diferenças, aproximações e distâncias.

Como tirar conclusões a partir da pesquisa?

Vamos a um exemplo:

Digamos que a nossa pesquisa queira descobrir se existe relação 
entre a renda e ao lugar de moradia no Rio de Janeiro. Para isso, 

dois dados são importantes:

1 – Onde moram as pessoas selecionadas para o estudo
2 – Qual é a renda dessas pessoas

Cruzando e relacionando os dois dados, 

podemos chegar a uma conclusão e responder 

a nossa pergunta original.



O conhecimento só existe se for compartilhado, afinal nada se aprende 
sozinho. É muito importante cuidar da forma como a gente compartilha o 

que aprende. 

Como compartilhar os resultados da pesquisa?

ATENÇÃO:

Todo trabalho de pesquisa, não importa

se escrito, oral, em vídeo ou cartaz,

precisa ter:

• As suas conclusões: nelas você traz

o que é seu, o que você aprendeu ou

acrescentou àquele assunto.

• Fontes de pesquisa e a forma como

a pesquisa foi feita: por elas você

mostra o que não é só seu no seu

trabalho e garante a credibilidade da

informação ou reflexão que você fez.

PERGUNTE-SE: Como fazer com 
que esses resultados sejam 

atraentes e interessantes para 
quem vai recebê-los?

Nesse sentido, não é só o 
conteúdo que importa, mas 

também a forma e o cuidado com 
o trabalho, seja nos aspectos 
estéticos, na linguagem, na 

ortografia...



https://g1.globo.com/educacao/noticia/pos-verdade-e-eleita-a-palavra-do-

ano-pelo-dicionario-oxford.ghtml
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https://pt.clipart.me/istock/cartoon-lamp-without-ideas-131505

https://matheussolucoes.com/tag/conhecimento-compartilhado/

https://blog.contentools.com.br/marketing-de-conteudo/a-traducao-de-um-

conteudo-e-considerada-plagio/
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