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Algumas Dicas no Processo de Estudo e Pesquisa 
 
Raimundo da Silva Barreto, rbarreto@dcc.ufam.edu.br, DCC-UFAM. 

Há vários artigos que falam sobre metodologias de desenvolvimento de pesquisa 

científica, como fazer revisão bibliográfica sistemática, como realizar experimentos, 

como escrever artigos científicos, como escrever uma tese, dentre outros. Sem dúvida 

alguma esses artigos são importantíssimos. Este artigo, entretanto, visa prover 

outras informações e dicas que considero valiosas sobre como proceder no dia-a-dia 

do processo de estudo e pesquisa. Todas essas dicas foram tiradas do meu cotidiano 

como professor e pesquisador. 

Horário de Trabalho 

Se você é estudante de graduação, fazendo iniciação científica ou não, mestrado ou doutorado, você 
tem que dar conta de diversas tarefas. Por isso precisamos ter um horário de trabalho. Mas é de 
trabalho mesmo! Nesse horário você vai focar só nas tarefas. Nesse contexto, não estou preocupado se 
você diz que vai trabalhar duas ou dez horas por dia, o mais importante é que nesse horário você vai 
estar completamente dedicado ao trabalho. Portanto, você vai desligar o notificador do gmail, google 

talk, MSN, twitter, etc. Não tenho nada contra essas aplicações, só que tudo tem o seu tempo certo. Se 
você quiser ter acesso a essas aplicações, chegue uma hora antes do teu horário de trabalho. Você já 
parou para pensar em quanto tempo desperdiçamos com todas essas distrações? Depois do horário de 
trabalho, que foi estabelecido por você mesmo, você pode fazer o que quiser.  

Planejamento 

Planejamento é importantíssimo. A cada dia estabeleça três tarefas que você gostaria de concluir e 
trabalhe com afinco para tal. Muitas vezes não vai dar para concluir todas as tarefas. Mas esse é que é o 
bom do planejamento, ou seja, pelo menos você sabe aonde quer chegar. Já ouviram aquele dito 
popular que diz: “Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar está bom”. Às vezes temos tantas 
tarefas para fazer que entramos em parafuso e acabamos não fazendo nenhuma delas. Só que isso (não 
fazer algo) não vai acontecer se você se planejar para aquele dia. Vale à pena notar que o plano de um 
dia não necessariamente é o mesmo para o dia seguinte. As demandas mudam e as prioridades também. 
É claro que pode surgir algo inesperado e urgente. Temos que estar preparados para isso também. 
Outra dica: anote todas as tuas pendências em uma agenda e mantenha a agenda próxima de você.  

Escrita 

Algumas coisas não têm jeito. Se você estuda ou pesquisa, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que 
escrever suas idéias e seus resultados. Não tem como esgotar esse assunto em um pequeno artigo como 
este, mas as dez dicas abaixo podem ser usadas como um guia rápido. Segundo o prof. Paulo Maciel, 
meu orientador de doutorado, os professores gastam a maior parte do tempo revisando gramática e 
clareza do que os aspectos técnicos em si. Texto científico tem que ser simples, claro e direto. 
Entretanto, ao contrário do que parece, ser simples e direto não é uma tarefa fácil para muitos. As dicas 
são: (1) Defina o propósito do seu texto; (2) Defina para quem você está escrevendo; (3) Planeje a 
estrutura do documento; (4) Escreva de forma clara, sucinta e direta ao ponto; (5) Use palavras que 
sejam familiares ao leitor; (6) Use voz ativa, ao invés da voz passiva; (7) Evite redundâncias 
exageradas; (8) Leia em voz alta o que você escreveu; (9) Peça para alguém ler e avaliar o seu texto; e 
(10) Explique os termos específicos, que podem não ser do conhecimento dos leitores em geral. 

Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.        

A responsabilidade sobre o seu conteúdo e a sua autoria é inteiramente dos autores de cada artigo.  
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Prêmios 

No meu doutorado, eu brincava com os colegas chamando cada tarefa da minha tese de “dragão”. O 
meu objetivo era a cada dia “matar” pelo menos um “dragão”. Para não ser tão rigoroso, e quebrar um 
pouco a rotina, você pode se dar prêmios sempre que conseguir “matar” algum “dragão”, quer dizer, 
quando você consegue atingir algum objetivo ou tarefa que você julgue importante. Esse prêmio pode 
ser meia-hora acessando twitter, MSN, Google talk, YouTube, sites de notícias, ou até mesmo voltar 
mais cedo para casa. 

Encarar o Problema 

Às vezes temos a tendência de querer “fugir” do problema e ficamos arrumando tarefas “mais 
prioritárias” para fazer. Mas um dia, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que encará-lo frente a frente. 
Por exemplo, se você é estudante de mestrado, não tem como, você vai ter que defender a sua proposta 
de dissertação. Há tarefas que são tediosas. Mas não tem jeito. Não adianta tentar se esquivar. 

Desopilar 

Esta palavra pode ser desconhecida da maioria de vocês. Mas no dicionário Aurélio desopilar quer 
dizer “aliviar”. Desopilar é fazer outra coisa para “aliviar” o estresse do dia-a-dia. Alguns buscam outra 
atividade como, por exemplo, fazer aulas de Tai Chi Chuan, outros dança, outros fazem alguma obra 
de arte (já tive alunos que faziam aulas de cerâmica), outros buscam ser voluntários em alguma ONG, 
serviços religiosos, ler um bom livro, música, caminhar, correr, malhar, comer sanduíche ou pizza com 
os amigos, ir à praia (em Manaus é difícil, mas não impossível), ir a uma praça tomar sorvete, jogar 
conversa fora, dormir, namorar, cinema, TV, dar atenção para os filhos, enfim, há diversas 
possibilidades. O principal é fazer algo diferente. Senão ninguém aguenta. Eu, por exemplo, tive boas 
idéias (tanto no mestrado quanto no doutorado) quando estava caminhando. No mestrado, tinha um 
grupo de estudantes que toda a quinta-feira saía. Eles chamavam de “Quinta Feliz” e a idéia seria 
conhecer todos os bares de Belo Horizonte. Tarefa muito difícil é bem verdade, mas isso era só uma 
desculpa para estar juntos e falar de outras situações que não fosse trabalho. Algo que é muito 
importante: enquanto estiver desopilando, tente parar de pensar em trabalho. 

Descanso 

Dormir e/ou descansar é essencial. A Bíblia diz que Deus, após criar os céus e a terra, no sétimo dia 
descansou de seu trabalho. Uma mente cansada não consegue fazer muita coisa. É enganoso pensar que 
se pode absorver muito estudando 18h por dia. Mas acredito piamente que se você estudar 2h (bem 
focado) é suficiente para você aprender. 

Manter o Padrão 

Outro aspecto é manter o padrão. Se você estabeleceu que vai estudar duas horas por dia, faça isso 
regularmente todos os dias. Chovendo ou fazendo sol. Não se permita a exceção. Algo que tenho 
percebido nos meus 16 anos de docência é que os alunos deixam para estudar, ou fazer os trabalhos, só 
em cima da hora. O ideal é que se estude antes, bem próximo de quando o professor ensinou. Esse é o 
momento em que o conteúdo estará mais fresco na mente. Eu já tive um aluno que eu passava trabalho 
para entregar em duas semanas, mas ele entregava três dias depois. Acho que ele entendeu que fazer 
logo é mais produtivo. Hoje esse aluno está fazendo doutorado em Southampton, uma das melhores 
universidades da Inglaterra. 
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Pontualidade 

Outro detalhe é ser pontual. Se for marcado um compromisso, quem marcou pode até esquecer, mas no 
dia “D” você tem que estar com tudo preparado. Tenho percebido muitos “esquecimentos” quando 
passo tarefas para alguns alunos. E o pior é que eles nem dão satisfação. Ficar lembrando é outra 
opção, mas é muito chato. Promessa tem que ser dívida. Prometeu, tem que cumprir! 

Concluindo 

Estas são idéias gerais. Obviamente que pode haver adaptações e ajustes. Cada caso é um caso. Mas 
tente reduzir ao máximo as distrações do dia-a-dia, como por exemplo, Google talk e MSN. Planeje o 
que fazer naquele dia. No dia seguinte, refaça o planejamento. Tente pelo menos matar um “dragão” 
por dia. Encare sempre o problema frente a frente, nunca fuja dele. Escreva de forma clara, simples e 
direta. Pode parecer inconcebível que um orientador diga o que se segue, mas não se dedique 
exclusivamente ao trabalho de estudo e pesquisa, mas busque fazer outra atividade para desopilar o 
estresse do trabalho. Divirta-se! Descanse! Mas mantenham o foco nas horas de trabalho. Seja pontual 
com os teus compromissos. Promessa é dívida! 

Tenho passado essas dicas para os meus alunos e os resultados têm sido excelentes. Faça um teste você 
mesmo e depois escreva um artigo para a SBC Horizontes contando o teu sucesso ou fracasso na 
aplicação das dicas deste artigo. 
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