
Conhecer as fontes de informação
Ler sobre um tema amplia o conhecimento sobre o mesmo, estabelece relações e
serve para suportar a análise crítica. Não é necessário ler tudo o que existe sobre um
tema até porque isso seria humanamente impossível. Mas quando pretendemos
aprofundar conhecimento sobre uma área científica que envolve diferentes assuntos,
não é possível limitar as leituras a um ou dois livros e a alguns artigos de revistas
científicas. Normalmente uma listagem de recursos de informação a consultar inclui
diferentes tipologias de recursos. O local mais adequado e fiável para encontrar essas
fontes de informação é a Biblioteca.

Avaliar as fontes de informação
A seleção dos recursos de informação em que apoiamos o nosso trabalho pressupõe
a sua avaliação quer em termos de pertinência para o tema que estamos a investigar
quer em termos da qualidade, fiabilidade e autoria da própria
informação.

Organizar a informação
A elaboração de notas de leitura é parte integrante do processo de pesquisa,
ajudando-nos a compreender, analisar e estruturar a informação. Ajuda a evitar o
plágio não intencional através de um registo cuidadoso e apropriado das leituras
realizadas e dos dados necessários para a elaboração das respetivas referências
bibliográficas. Permite igualmente manter o foco na informação que é importante e
relevante e estabelecer ligações com outros recursos de informação sobre o mesmo
assunto. Não basta copiar e juntar o que se lê: é necessário processar e analisar a
informação tendo sempre presente o que se pretende estudar retirando
apenas notas sobre o que se entende como importante face ao objeto de estudo.

Referenciar as fontes de informação
Referenciar é uma prática académica que usamos para mencionar os recursos
de informação usados num trabalho. Significa que, quando realizamos um trabalho
académico, para construirmos as nossas ideias, consultamos trabalhos realizados
por outros de forma a saber o que já foi dito sobre o assunto que estamos a estudar e,
em muitas situações, para suportar as nossas ideias sobre o mesmo assunto. Trata-se
de reconhecer o papel que o trabalho de outros teve no desenvolvimento das nossas
ideias. Para o fazermos podemos citar ou parafrasear.

Aplicar estilos e normas
Existem diferentes estilos de citação e de construção de referências bibliográficas
baseados em normas sendo comum cada área científica possuir a sua forma própria
de apresentação. Identificado o estilo dever-se-á apreender bem as suas convenções,
aplicando-o uniformemente a todo o trabalho.

ESCRITA científica
Comunicar com eficiência

C
o
m
o

 e
v
it
a
r 
o

 p
lá
g
io

ESCRITA científica
Comunicar com
eficiência/Introdução

2020 Serviços de Informação e Documentação
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa

Este trabalho está licenciado com
uma Licença Creative Commons -
Atribuição 4.0 Internacional.


