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Pesquisa	
•  A	pesquisa	não	é	um	processo	linear,	mas	
normalmente	acontece	em	ciclos		Textos Originais com Qualidade em Tempo Recorde

O ciclo da pesquisa pode se repetir várias vezes, a depender da vários fatores, como o 

tempo disponível e o nível de profundidade desejados.

Encontrar alguns materiais que sejam de interesse

Essa fase da pesquisa é uma fase de “caçada”. Eu normalmente começo abrindo uma 

aba do navegador para cada fonte de pesquisa escolhida, e a partir delas vou abrindo novas 

abas para cada novo link que eu encontre de interessante. Obviamente, você também pode 

“caçar” informações em fontes off-line (livros e revistas, por exemplo). 

Para  que a  “caçada”  de informações  não 

vire uma tarefa de muitas horas, você tem que 

passar  os  olhos  só  no  essencial:  títulos, 

subtítulos,  figuras,  legendas.  Se  parecer 

relevante,  mantenha  a  aba  aberta,  volte  ao 

início e continue pesquisando materiais diferentes. Se não, remova a aba para não ficar 

“tropeçando” naquela informação inútil a toda hora. 

Dificilmente, a primeira coisa que você encontrar será a mais interessante ou relevante 

para a sua pesquisa. Insista, se aprofunde no conteúdo dos sites. Afinal, se fosse para ler a 

primeira coisa que aparecesse, não não seria pesquisa, seria apenas leitura! 
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Ao “caçar” materiais você deve fazer 
Leituras rápidas de elementos-chave, 

Somente para ter uma ideia de que aquele
Material possa ter alguma utilidade

Para a sua pesquisa. 



Encontrar	material	interessante	

• Dica:	
•  Abra	uma	aba	do	navegador	para	cada	fonte	de	
pesquisa	escolhida	
•  	A	partir	delas	vai	abrindo	novas	abas	para	
cada	novo	link	que	achar	ser	interessante.		
•  Se	parecer	relevante,	mantenha	a	aba	aberta,	
se	não,	remova	a	aba.	



Extraindo	as	informações	
relevantes	
• Leia	o	texto	procurando	entender	o	
máximo	possível	e	fazendo	anotações	
daquilo	que	lhe	interessa.		
• Insira	essas	novas	informações	no	mapa	
mental.		
• Quanto	mais	diferenciadas	entre	si	as	
fontes	de	informação,	maiores	as	chances	
de	você	escrever	algo	interessante	e	
original.		



Quando	parar?	
• No	final	dessas	três	ou	mais	rodadas	de	coleta	
de	informações	no	seu	mapa	mental,	volte	às	
suas	perguntas:		
•  Todas	foram	respondidas?		

• Caso	ache	que	ainda	não,	continue	pesquisando	
até	responder	à	todas	as	questões	e	não	restar	
nenhuma	dúvida.		
•  Sempre	lembre	de	alterar	seu	mapa	mental.		



Reorganizando	as	informações	
• Ao	remexer	no	seu	mapa-mental,	você:		
•  Faz	anotações	sobre	impressões	pessoais,	
descobertas	interessantes	que	você	fez	
durante	a	pesquisa	ou	coisas	que	você	não	
tinha	lembrado	antes.		
• Verifica	como	informações	retiradas	de	fontes	
de	pesquisa	diferentes	se	relacionam.		
•  Elimina	informações	redundantes.		
•  Tenta	encontrar	alguma	estrutura	que	surja	
naturalmente	do	material	coletado,	ou	cria	
uma	que	faça	sentido	para	você.		



Escrita	
•  Se	você	executou	as	tarefas	propostas	até	aqui	vai	
descobrir	que	o	seu	texto	está	praticamente	escrito!		
•  Se	isso	não	aconteceu,	o	motivo	deve	ser	um	dos	
seguintes:		
•  a	sua	pesquisa	não	foi	suficientemente	aprofundada.		
•  você	não	brincou	o	suficiente	com	o	mapa	para	
entender	e	organizar	as	informações	coletadas.		



Escrita	
•  Não	se	desanime	se	inicialmente	você	tiver	dificuldades	em	
estruturar	as	informações	pesquisadas	em	um	mapa	bem	
organizado.	

•  Essa	é	uma	atividade	altamente	criativa	e	portanto,	requer	
prática!		

•  Uma	vez	que	o	mapa-mental	está	pronto	e	organizado	de	uma	
forma	adequada,	seu	texto	será	basicamente	uma	descrição	
desse	mapa.		

•  Olhe	para	o	mapa	e	comece	a	descrevê-lo	com	suas	próprias	
palavras,	abandonando	o	uso	de	tópicos	e	escrevendo	frases	
completas.		

•  Para	aqueles	que	tem	uma	dificuldade	muito	grande	em	
escrever,	uma	sugestão	é	“explicar”	o	mapa	em	voz	alta	e	
gravar	(no	celular	ou	no	computador,	por	exemplo).	



Últimas	considerações	
• Título	
• Deixe	para		final	

• Para	escrever	bem,	é	preciso	ler	muito		


