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Literatura

• "Nesta fase deve-se responder às seguintes 
questões: 

quem • já escreveu e o que já foi publicado sobre o 
assunto?

• que aspectos já foram abordados?

• quais as lacunas existentes na literatura"?



• "Pode objetivar determinar o “estado da arte”, ser 
uma revisão teórica, empírica ou histórica".



• "A revisão da literatura evita a duplicação de
pesquisas sobre o mesmo enfoque do tema”.

"Ajuda• a definir contornos mais precisos do
problema a ser estudado”.



• "O objetivo da literatura é mostrar as abordagens
concorrentes da abordagem que se vai usar na tese
para resolver o problema atual ou problemas
próximos, mostrando suas vantagens e
deficiências".

• "Identificar quais dessas deficiências serão resolvidas
pela tese que se vai fazer".



• " Por vezes, não há abordagens concorrentes porque
é a primeira vez que o problema é resolvido. A
literatura descreve a área de investigação,
mostrando o que já se faz e o que ainda não se faz".

• “Deve ficar claro para o leitor que o autor conhece
bem a literatura e por isso pode afirmar, sem medo,
que sabe que o problema ainda nunca foi resolvido
por outros".



"Por• vezes, o problema da tese nunca foi resolvido,
mas problemas parecidos já o foram. É preciso
mostrar o que outros fizeram para resolver
problemas parecidos, identificando vantagens e
desvantagens das várias abordagens".



• "As afirmações produzidas na literatura têm de ser
suportadas por referências bibliográficas que façam
as mesmas afirmações"

No• caso de afirmações do autor da tese, deve ficar
claro que se trata de afirmações do autor da tese e
não de outros investigadores".



























Procurar citar • artigos de qualidade

ATENÇÃO





A pós• -graduação atual exige do aluno a capacidade 
de "análise crítica de artigos científicos”.



Existe grande • heterogeneidade entre os artigos 
científicos.

Nem todos representam • “verdades científicas”.



Os artigos científicos de maior peso são os • ensaios 
clínicos randomizados e as revisões sistemáticas 
com metanálise.





Roteiro para análise de artigos científicos•



Autor(es)• : instituição, linhas de pesquisa, formação, 
qualidade dos artigos (trabalhos), etc..



Título• : conteúdo e objetivo, métodos,
conclusão(ões), presença de descritores (palavras-
chave).



Resumo• : adequado? 200 palavras (varia conforme a
revista)? contém objetivo, métodos, resultados e
conclusão(ões) (semi-estruturado)?



Métodos• : segue os modelos padrão para cada tipo
de estudo? Em ordem cronológica? Descrição
detalhada?Permite repetição do experimento? Evita
descrever técnicas já conhecidas? Descreve a
estatística?



Resultados• : Tabelas ou Figuras? Só os dados obtidos 
com o estudo?  



Discussão• : discute em ordem cronológica os passos 
do trabalho? Compara os resultados obtidos com os 
de outros autores? Inclui perspectivas futuras?



Conclusão(ões)• : frases curtas, sem comentários
adicionais? No presente do indicativo? Com base no
objetivo? Baseadas nos resultados?



Referências• : No formato correto? Presentes no
trabalho? São clássicas? Muito antigas? Dos últimos
5 anos presentes? Autor faz citações de si mesmo?
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