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O CAMINHO INVESTIGATIVO DESTA PESQUISA

 

Relatórios de Pesquisa: 
Soares (1989), Soares e 

Maciel (2000)

Busca dos resumos em 

fontes impressas e 

digitais (2006 - 2007)

Criação de uma base 

de dados da pesquisa

Análise da macro e da 

microestrutura dos 

resumos (2008)

APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO

Estudos Culturais e ferramentas 

da análise textual e discursiva

CRIAÇÃO DE UNIDADES DE ANÁLISE 

DOS RESUMOS (2009-2010)

 Presença de questões de pesquisa

 Marcas de tratamento pessoal –

uso da 1ª pessoa 

 Alquimias teórico-metodológicas 

realizadas

Ausência de prescrições –

relativismo das verdades

 Marcas de estranhamentoNa busca de compreender, então, o que 

diferencia tais resumos, constato que tal 

distinção pode ser localizada na forma 

de apresentar o objeto a ser estudado, 

nas ferramentas teórico-metodológicas, 

nas análises realizadas e nas 

interpretações dos resultados, as quais 

se inscrevem em um outro modelo de 

ciência que não quer ser prescritivo e 

que reconhece a produção acadêmica 

imersa em relações de poder-saber, em 

que as escolhas conceituais e 

metodológicas estão marcadas por 

subjetividades de ordens diversas. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PONTUAIS

“Será que os resumos que não 

apresentam a estrutura do texto 

resumitivo o fazem por 

desconhecimento ou por opção?”
(Questão lançada na banca do SIC/2008 por um dos 

seus examinadores)
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