
  
SESSÃO I –TÉCNICAS DE LEITURA – APROPRIAÇÃO DE MÉTODOS PARA PESQUISA FILOSÓFICA 

 

Há uma série de gêneros textuais para finalidades diversas.  

 

Deste modo, também existem várias formas de leitura.  

 

Costuma-se caracterizar a leitura de jornais e revistas não especializadas como 
“leitura rápida”, de modo que, nesses casos, o leitor geralmente não está 
comprometido com uma apropriação aprofundada do texto lido.  

 

No caso da pesquisa acadêmica, devemos nos apropriar do que os estudiosos 
chamam de “leitura analítica” (ou “crítica”), na qual o leitor tem a necessidade de 
extrair o máximo de compreensão possível  e apropriar-se da mensagem 
transmitida. 

 

Você já se pegou lendo o final de um parágrafo e se deu conta de que não lembra 
o que estava no início dele?   
 
Provavelmente, sim,  

Isso ocorre porque existe a possibilidade de que seu grau de interesse era baixo, 
você estava distraído/a ou com uma série de outras preocupações – vamos 
resolver ou amenizar esse problema?  

 

Há uma série de técnicas que servem tanto para obter êxito na realização da 
leitura analítica  quanto para registro da sua pesquisa.  

 

Nesse momento, vamos conhecer uma delas e precisamos que você se 
comprometa com a sua realização para aprimorar sua leitura filosófica.  

 

 



Ela é conhecida como “fichamento”.  

 

A elaboração das fichas de leitura é útil para que o pesquisador esteja atento ao 
texto e seja capaz de organizar os registros da sua leitura, sabendo qual o autor, 
a obra e as páginas dos conteúdos que lhes serão úteis.  

 

Imagine que você tenha que reler todo um livro a cada vez que escrever sobre 
ele. Seria muito trabalhoso, não?  

 

Para evitar este trabalho, vamos desenvolver uma ficha de esboço.  

 

Por meio dos comentários do pesquisador sobre a obra estudada, é possível 
acessar os trechos desejados com o registro de leitura. 

 

Na Prática  

 

Elabore uma ficha de esboço do segundo capítulo (Filosofia, Método e 
Investigação) da obra “Metodologia e Prática de Pesquisa em Filosofia”, de 
Evandro Barbosa e Taís Christina Alves Costa.  

 

Ao chegar ao fim dessa atividade, você terá conhecido uma série de recursos 
metodológicos para a pesquisa filosófica.  

 

Link para acesso: http://nepfil.ufpel.edu.br/publicacoes/3-metodologia-e-
pratica-de-pesquisa-em-filosofia.pdf  

 

Para realizar a sua atividade, use o template a seguir.  

 

http://nepfil.ufpel.edu.br/publicacoes/3-metodologia-e-pratica-de-pesquisa-em-filosofia.pdf
http://nepfil.ufpel.edu.br/publicacoes/3-metodologia-e-pratica-de-pesquisa-em-filosofia.pdf


Vamos comentar o primeiro parágrafo do capítulo para que você tenha mais 
clareza sobre como desenvolver a atividade. Depois, poste a versão em arquivo 
de texto Word no AVA Univirtus. 

• Todos os templates serão disponibilizados no AVA Univirtus!  

 

Período de postagem: 13/03/2019 a 31/03/2019 

 


