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• Tipo de pesquisa (continuação): colaborativa.

• Órgãos de fomento à pesquisa.

• Construção do texto científico.

Temas de seminários para a 13a aula:

CTS
Alfabetização Científica

Ética, Ciência e Sociedade
Professor-pesquisador



Tipos de pesquisa

3. Colaborativa
• Inserção do pesquisador e dos 

participantes no objeto de pesquisa

• Motivação de ordem prática (gerar um 
produto: jogo, texto, site etc.)

• Visão integracionista

• Amostragem direcionada

• Metodologia re-dimensionável



Texto sobre pesquisa colaborativa:

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-
97022005000300013&script=sci_arttext



Órgãos de fomento à pesquisa

Instituições ligadas ou não à iniciativa 
governamental com o intuito de investir 

capital em projetos e programas científicos, 
primariamente aqueles ligados a 

universidades públicas, institutos federais e 
instituições de pesquisa não acadêmicas

(laboratórios, museus etc.).

Universidades privadas são atendidas 
secundariamente.



http://www.sbcat.org/sbcat/orgaos_fomento.php
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Cada órgão de fomento possui requisitos 
específicos e editais próprios.

Antes de enviar qualquer projeto ou 
propositura, deve-se conhecer TODOS os 

trâmites exigidos pelo órgão e 
providenciar TODA a documentação.

Import[nt_!



Construção do texto científico

O texto científico deve ser:

Objetivo e claro

Correto gramatical e ortograficamente

Livre de erros conceituais

Adequado à proposta

Técnico



Objetividade e clareza

Outrossim, manifesto-me, mais uma vez 
e, por assim dizer, contrário – embora 
sem ter ponderado substancialmente, 
em que pese o teor das reflexões livres 

de considerações sub-reptícias – às 
tratativas encaminhadas, sem menção 

ao desenrolar processual que seria 
cabível, a cujos autores não devo, 

embora eticamente devesse, traçar 
críticas todavia.

O que este 

texto quer 

transmitir, 

exatamente???



Sugestão:

Crie frases curtas e evite 

prolixidade.
Ao invés de utilizar um período muito 
longo, com muitas frases separadas por 
vírgulas, travessões, pontos-e-vírgulas 

etc., use frases curtas e linguagem 
inteligível (não prolixa).



A contagem de indivíduos foi realizada em três 
semanas, consecutivamente. Os indivíduos foram 
observados com auxílio de binóculos a distâncias 
de 50 a 150 m a partir do ponto de observação. A 
identificação do gênero (e da espécie, quando 
possível) foi feita a partir de comparações com 
figuras e chaves de identificação. Planilhas de 
dados foram confeccionadas com os resultados 
das observações. As tabulações dos dados foram 
feitas no programa Excel 2007.

Note que o texto contém muitas informações sobre a 
metodologia empregada na pesquisa. Com frases curtas, 

objetivas e claras, o leitor consegue compreender 
facilmente o que se pretendeu realizar.



Correção gramatical e ortográfica

As instituicoes tem que investir mais em 
educação, porque há muita critica sobre 
aspectos praticos da sala de aula que não 
podem-se discutir sem investimento.

Instituições têm
crítica

práticos

se pode
Veja quantos 

problemas que 

agridem a 

língua 

portuguesa!



Sugestão:

Peça para outra pessoa ler o 

texto ou faça uma correção 

automática.
A leitura externa auxilia na reparação de 

problemas. O Word possui um recurso 
(não 100% eficiente) com a tecla F7.



Erros conceituais

Os cientistas gregos conheciam o átomo 
muito antes das teorias sobre esse 

elemento, no século XIX.

Não se emprega o termo ‘cientista’

anteriormente ao século XVIII.

O termo “conhecer” é

inadequado neste 

contexto.

O átomo não é um 

elemento, e sim uma 

partícula comum a toda 

matéria conhecida no 

Universo.



Sugestão:

Leia sobre o que está

escrevendo, em detalhes.
Muitos erros conceituais são cometidos 

por falta de aprofundamento em 
leituras e pesquisas. Seja criterioso e 

leia, sempre, sobre o assunto.



Adequação metodológica e 

aspectos técnicos

Os garotos pareciam mais antenados no 
lance que as meninas, que 
aparentemente estavam meio 

desligadas e mais a fim de dar uma 
sacada de longe.

Este texto parece ser apropriado para um relatório 

científico? E se fosse um texto para ser utilizado em 

uma transcrição literal de uma fala observada 

durante a pesquisa? Poderia ser utilizado?



Objeto metálico em que se 

posiciona a mão e, ao acioná-lo, 
abre-se uma porta.

Dispositivo digital utilizado para 

mensurar o grau de acidez ou 

alcalinidade de uma substância.

Animal pseudocelomado 
triblástico protostômio

hematófago intestinal.


