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Objetivo do Capítulo 
 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar as diretrizes que devem ser seguidas para a 
escrita de um capítulo para os livros de “Metodologia de Pesquisa Científica em Informática na 
Educação”. Ao final da leitura deste capítulo, você deve ser capaz de: 

● Conhecer a estrutura e organização de um capítulo dos livros de "Metodologia de 
Pesquisa Científicas em Informática na Educação" e entender o que deve ser escrito 
em cada uma das seções.  

● Saber qual a linguagem a ser empregada na escrita do capítulo.  
● Estar ciente das etapas de escrita do capítulo, atividades relacionadas (como revisar 

capítulos de colegas) e de seus prazos. 
● Estar motivado para a escrita de um capítulo com conteúdo relevante, atual e útil para 

a comunidade de pesquisadores em Informática na Educação no tema de Metodologia 
de Pesquisa, sejam eles alunos de graduação e pós-graduação e doutores.   

 
 
 
 
 

                                                
1 O presente documento está baseado no documento de diretrizes do livro Sistemas Colaborativos 

(PIMENTEL; FUKS, 2011). 
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Era uma vez… um pesquisador que foi convidado para escrever um capítulo, em 
um assunto de sua expertise, dos livros de Metodologia de Pesquisa em Informática 
na Educação, promovido pela Comissão Especial de Informática na Educação da 
SBC. Após ter aceito o convite, ele percebeu que tinha várias dúvidas sobre como 
deveria escrever esse capítulo. Entre suas inquietações, ele queria saber se havia 
um template (documento de formatação), que estilo de linguagem usar, como 
organizar o capítulo, que elementos inserir no capítulo, entre outros. Como não 
tinha muito tempo, ele resolveu escrever da sua maneira, sem contatar os 
organizadores. No entanto, ao submeter o capítulo para a primeira rodada de 
avaliação, ele recebeu várias recomendações de mudança que lhe exigiram um 
esforço grande de re-escrita. Ele também descobriu que havia um documento de 
diretrizes que lhe passou despercebido porque não leu os e-mails dos organizadores 
com atenção. Ele vai ter que fazer agora um grande trabalho de reescrita! Se ele 
pudesse voltar atrás no tempo, com certeza leria os e-mails e o documento de 
diretriz com muita atenção antes de começar a escrever o capítulo.          
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1 Projeto do livro: uma iniciativa da Comissão Especial de 
Informática na Educação 

Pesquisa científica inovadora e de relevância nacional e internacional é 
reconhecidamente um dos objetivos centrais de todo pesquisador brasileiro na área de 
Informática na Educação.  No entanto, para que os pesquisadores apresentem resultados 
científicos inovadores e de reconhecida qualidade científica internacional, é primordial 
que os trabalhos sigam rigorosa metodologia científica, propondo questões de pesquisa 
para problemas originais e atuais e passando por um processo de avaliação empírica que 
busque objetivamente mostrar se a abordagem proposta promove a aprendizagem, 
melhora a motivação ou engajamento do estudante, entre outros, dependendo do 
objetivo educacional do trabalho.  

Observa-se, no entanto, que, embora a Informática na Educação tenha mais de 40 
anos no Brasil, as pesquisas desenvolvidas na área possuem ainda diversas limitações 
metodológicas. O Simpósio Brasileiro de Informática na Educação é a principal 
conferência nacional na área. Em uma revisão sistemática organizada por Magalhães et 
al. (2012), verificou-se que dos 835 artigos publicados entre os anos de 2000 a 2010 
neste simpósio, apenas 29% apresentaram alguma avaliação empírica, seja ela 
qualitativa (estudo de caso, pesquisa-ação, etc) ou quantitativa (experimentos ou quasi-
experimentos).  

 A Comissão Especial de Informática na Educação (CEIE) da SBC tem buscado 
entender o porquê desses resultados. Entre outros problemas estruturais (por exemplo, a 
organização do PPGs em área não favorece trabalho interdisciplinar entre pesquisadores 
de diferentes áreas), observa-se a falta de formação em metodologia de pesquisa dos 
pesquisadores brasileiros em IE. Essa lacuna na formação fica mais evidente nos 
pesquisadores em IE, do que em outras áreas da informática, por essa ser uma área de 
pesquisa interdisciplinar e, dessa forma, aplicar processos metodológicos de diversas 
áreas de atuação, que podem seguir uma abordagem mais quantitativa (como na 
Psicologia da Educação), analítica (como na Computação Teórica) e/ou qualitativa 
(como na Educação) e que, normalmente, não são aprofundados nos programas de pós-
graduação em computação ou educação.   

 Mas, além de ensinar os métodos científicos, é importante conscientizar os 
pesquisadores brasileiros em IE que realizar pesquisa científica é mais do que seguir as 
etapas dos PPGs (projeto, exame de qualificação, defesa, entre outros) ou aplicar 
técnicas de coleta e análise de dados em avaliações. Ela envolve uma série de processos 
metodológicos que devem ser aplicados de forma crítica e analítica para se gerar um 
conhecimento científico novo e relevante. Do contrário, a comunidade não avançará em 
relação aos trabalhos no formato “TCC-like” que envolvem “uma proposta de um 
sistema para ‘alguma coisa’”.  

 Debruçando-se sobre esse cenário, os proponentes, membros da CEIE/SBC, 
verificaram a necessidade de produzir um livro (ou vários) voltado ao tema de 
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Metodologia de Pesquisa em Informática na Educação. O objetivo do livro é atender a 
pesquisadores e estudantes de pós-graduação em Informática na Educação no Brasil 
com um material que lhe proporcione um entendimento básico dos fundamentos da 
metodologia da pesquisa, bem como dos principais métodos e técnicas de coleta e 
análise de dados. Não menos importante, o livro busca fornecer cenários ilustrativos, 
bem como referencial teórico que permita aos leitores aprofundar os conhecimentos 
introdutórios apresentados no livro. Pretendemos através dessa ação promover a 
qualidade da pesquisa brasileira em Informática na Educação. 

 A iniciativa do livro de Metodologia de Pesquisa em Informática na Educação 
foi proposta na lista de discussão da CEIE e divulgada durante a Assembleia da CEIE 
no Congresso Brasileiro de Informática na Educação, que aconteceu, em outubro de 
2016, na cidade de Uberlândia. É interesse dos organizadores envolvidos lançar o livro 
no CBIE 2018. Para isso, temos uma sequência de deadlines bastante restritas. 
Contamos com a colaboração dos autores dos capítulos para que possamos cumprir os 
prazos estabelecidos.   

CEIE e CBIE 
Comissão Especial de Informática na Educação - CEIE (http://www.sbc.org.br/ceie) é o 

comitê gestor da Sociedade Brasileira de Computação voltado para ações políticas e 
organizacionais na área de Informática na Educação. Entre outras ações, a CEIE é 
responsável por manter o Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE), um evento 
anual composto por Simpósios, Workshops e Concursos, realizado anualmente, e que reúne 
um número crescente de pesquisadores e demais interessados na área de pesquisa em 
Informática na Educação (no CBIE 2016 foram cerca de 1.200 pesquisadores). A CEIE é 
igualmente responsável por gerenciar a Revista Brasileira de Informática na Educação 
(http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie).  
 

2 Processo de autoria e revisão dos capítulos 

Cada capítulo terá um coordenador-de-capítulo. O coordenador-de-capítulo é o 
responsável pelo capítulo e pelas comunicações com os organizadores. O coordenador-
de-capítulo atuará no papel de autor do capítulo e poderá convidar parceiros co-autores 
para a escrita do capítulo (a ordem dos nomes dos autores no capítulo é definida pelo 
coordenador-de-capítulo).  

 Para garantir a qualidade dos capítulos, todos os autores atuarão também no 
papel de parecerista, responsável por elaborar pareceres de três capítulos do livro. O 
parecer é baseado em critérios pré-definidos de análise, a ser estabelecidos pelos 
organizadores, e tem por objetivo apoiar o(s) autor(es) na revisão do capítulo. 

 Convocação e Responder Convite (3 semanas). Os pesquisadores serão 
convidados a escrever um capítulo de livro através de chamada aberta a ser divulgada na 
comunidade. Os pesquisadores terão três semanas para submeter uma proposta que será 
avaliada pelos organizadores, contendo ementa do capítulo e descrição da experiência 
dos pesquisadores no assunto. Se a ementa for aceita, o coordenador-de-capítulo tem 
duas semanas para retornar nova ementa, levando em conta sugestões dos 
organizadores.  
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 Os capítulos de livro passarão por 3 fases de escrita e revisão, gerando 3 
diferentes versões do capítulo: 

● Escrita da Versão 1 (3 meses): O coordenador-de-capítulo entrega a versão 1 
com o texto completo, sem erros gramaticais (documentos com erros serão 
devolvidos antes de serem enviados para um parecerista). 

● Parecer da Versões 1 (3 semanas). Atuando no papel de parecerista, os autores 
elaboram parecer de até 3 capítulos de colegas. 

● Elaboração da Versão 2 (1 mês). O coordenador-de-capítulo entrega a versão 2 
com as revisões, considerando o relatório dos pareceres recebidos (serão 
recebidos de 2 a 3 pareceres). 

● Parecer dos organizadores (2 meses). Após a versão 2, iniciam-se os processos 
de revisão dos organizadores, incluindo diagramação, ilustração e revisão da 
linguagem. Durante esses sub-processos, o coordenador-de-capítulo terá que 
interagir com os organizadores.  

● Elaboração da Versão 3 (1 mês). O coordenador-de-capítulo entrega a versão 3 
com as revisões considerando os pareceres dos  editores.  

● Revisão por profissional de Letras (2 a 3 meses). O capítulo é revisado por um 
profissional de Letras, que fará a revisão ortográfica e gramatical do texto.  

● Elaboração da Versão 4 (2 semanas). Elaboração da versão final considerando o 
retorno do profissional de Letras.  

 O coordenador-de-capítulo estará se comprometendo em: cumprir as etapas e os 
prazos do processo de elaboração do livro, manter contato com os organizadores e 
interagir com os demais profissionais (pareceristas, ilustrador, diagramador e 
revisor). O descumprimento dos prazos ou ausência de comunicação, caso 
comprometa a edição do livro, resultará no cancelamento do convite. 

3 Organização dos livros (Capítulos) 

O livro está organizado em quatro partes, cada uma formada por vários capítulos. 
A primeira parte, formada por 4 capítulos, visa apresentar ao leitor os assuntos 
pertinentes para que ele saiba diferenciar o que é um trabalho tecnológico (“tcc-like”) de 
um trabalho científico (que gere resultado de pesquisa original) na área de Informática 
na Educação. Dessa forma, nessa parte haverá capítulos destinados a apresentar desde 
filosofia e história da ciência, até uma introdução das etapas necessárias para elaborar 
um trabalho de pesquisa científica. Na parte II, serão abordados os métodos qualitativos 
e quantitativos mais empregados nas pesquisas empíricas em IE. Ao total, são previstos 
10 capítulos de livros nessa parte. A parte III visa apresentar as principais técnicas de 
coleta de dados (11 capítulos) e a Parte IV as técnicas de análise de dados (9 capítulos). 
Para finalizar, a Parte V visa apresentar diretrizes de como divulgar os resultados do 
trabalho científico, seja através da escrita da dissertação, da escrita de um artigo de 
conferência ou periódico ou da apresentação oral do trabalho científico. Para iniciar essa 
parte, serão apresentadas algumas noções introdutórias de redação de trabalho 
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científico, se focando principalmente na coerência lógica das ideias em um parágrafo e 
entre os parágrafos.    

A sugestão de organização do livro em partes e seus capítulos encontra-se no 
Quadro “Sugestão de Organização dos Livros”.  

 
Sugestão de Organização dos Livros 
 
(Volume 1) Metodologia de Pesquisa Científica em Informática na Educação: 
Concepção de Pesquisa (9 capítulos) 
 
Parte I: Introdução à Pesquisa Científica 
1. Filosofia e História da Ciência (nesse capítulo, sugere-se discutir Paradigmas epistemológicos e ontológicos 

(positivista, subjetivista, projetista) e História da Ciência 
2.    Características da Pesquisa Científica (sugere-se versar sobre Rigor da Pesquisa Científica, 

Utilidade/Relevância e Ética na Pesquisa) 
3. Classificação dos Tipos de Pesquisa (sugestões: (i) Quanto ao paradigma epistemológico (meta-paradigmas): 

positivista (ex.: experimento e survey), interpretativista (ou subjetivista), projetiva (ex.: pesquisa-ação e design 
science research); (ii) Quanto à abordagem: qualitativa, quantitativa e pesquisas mistas; (iii) Quanto à natureza: 
básica e aplicada; (iv) Quanto aos objetivos: exploratória, descritiva e explicativa; (v) Quanto ao tempo na 
pesquisa: cross-sectional ou longitudinal (time series e repeated measures); (vi) Quanto ao método/procedimento 
empregado. 

4. Elaboração da Pesquisa 
5.    Design Science Research 
Parte II: Relatando a pesquisa 
6.    Redação pelo parágrafo: Qualidade e coerência lógica do texto escrito. 
7.    Escrita da Dissertação/Tese  
8.    Escrita de artigos 
9.    Apresentação oral de um trabalho científico 
 
(Volume 2) Metodologia de Pesquisa Científica em Informática na Educação: 
Abordagem Quantitativa de Pesquisa (16 capítulos) 
 
Parte I: Métodos de Pesquisa Quantitativos 
1. Delineamentos Experimentais: Experimento e Quasi-experimento 
2. Estudo correlacional 
3.    Estudo Longitudinal 
4.    Modelagem/Simulação 
5.    Revisão Sistemática e Meta-análise   
Parte II: Técnicas de Coleta (e Produção) de Dados 
6.    Medição e Testes 
7.    Questionário 
8.    Obtendo dados através de crowdsourcing 
9.    Monitoramento Fisiológico 
10. Teoria da Resposta ao Item  
Parte III: Técnicas de Análise, Interpretação e Visualização de Dados 
11. Estatística Descritiva (Apresentação de dados quantitativos) 
12. Estatística Inferencial 
13. Modelos de Regressão 
14. Análise de Conteúdo 
15. Mineração e Descoberta de conhecimento 
16. Visualização de Resultados  
  
(Volume 3) Metodologia de Pesquisa Científica em Informática na Educação: 
Abordagem Qualitativa de Pesquisa (13 capítulos) 
 
Parte I: Abordagens e Métodos de Pesquisa Qualitativa 
1.    Método Materialista histórico-dialético   
2.    Estudo de Caso Qualitativo 
3.    Pesquisa-ação 
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4.    Etnografia/Netnografia 
5.    Pesquisa-Formação 
6.    Teoria fundamentada em dados (Grounded Theory) 
Parte II: Técnicas de Coleta (e Produção) de Dados 
7.    Entrevista 
8.    Observação (participante e não-participante) 
9.    Grupo Focal 
10.   Oficina 
11.   Diário de Bordo 
Parte III: Técnicas de Análise, Interpretação e Visualização de Dados 
12. Análise de Discurso 
13. Análise de Conteúdo Qualitativa 
14. Análise Hermenêutica 
 

   
 Uma sugestão de capítulo de livro é dada pelos organizadores. O título deve 

expressar claramente e resumidamente o conteúdo abordado no capítulo. Os capítulos 
possuem temas que devem ser tratados independentemente (o conteúdo deverá ter muita 
coesão e baixo acoplamento com outros capítulos). A independência entre os capítulos 
visa diminuir a sobreposição e o conflito de conceitos, problemas que irão 
inevitavelmente ocorrer, pois cada capítulo será escrito por autores diferentes. A partir 
da análise do conteúdo entre os capítulos, os organizadores atuarão propondo revisões 
visando resolver os problemas identificados. 

 O capítulo não pode ser um artigo científico, não pode conter a revisão apenas 
de pesquisas de ponta, nem pode apresentar exaustivamente os resultados de uma 
investigação científica específica. O conteúdo do capítulo tem que seguir 
especificamente o que solicitado nesse documento. 

 Para dar a homogeneidade aos capítulos, o que fará parecer um livro e não uma 
coletânea de artigos, os capítulos têm que conter a mesma organização (seção 4), os 
mesmos elementos textuais (seção 5) e adotar uma mesma linguagem dialógica (seção 
6). Entre os capítulos, deve-se manter uma semelhança na quantidade de páginas (entre 
15 a 20 páginas) e quantidade de ilustrações (1 ilustração por capítulo, devido aos 
custos da diagramação) e imagens e quadros (ao menos 3 imagens e 3 quadros ao longo 
do capítulo).  

 

4 Organização dos capítulos 

 Para que o livro se caracterize em um livro didático e não em um conjunto de 
capítulos desconexos, sugere-se uma organização a ser seguida aos autores. A ideia é 
que os autores apresentem no início do capítulo, além dos objetivos, um cenário 
hipotético que ilustra em que situação/caso/tipo de problema o conhecimento daquele 
capítulo pode ser empregado. A seguir, os conceitos são desenvolvidos e devem ser 
apresentados de forma organizada em seções e subseções. O cenário vai ser 
desenvolvido na seção de Cenário Ilustrativo, mostrando como os conceitos 
apresentados no capítulo podem ser aplicados em um caso real.  Em seguida, deve ser 
apresentada uma seção de resumo do capítulo. Após, devem ser listadas referências 
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comentadas de livros ou artigos que os leitores podem buscar para se aprofundar no 
assunto tratado. Seguindo, os autores devem apresentar alguns artigos exemplos que 
empregam a técnica ou método apresentado no capítulo. Os autores devem igualmente 
apresentar um roteiro resumido (checklist) de como aplicar a técnica ou método 
apresentado no capítulo. Finalizando o capítulo, devem constar exercícios, referências 
bibliográficas empregadas e as biografias resumidas dos autores.  

● título,  
● autor(es),  
● objetivo geral e objetivos educacionais do capítulo,  
● era uma vez..., 
● seções de desenvolvimento (apresentação dos conceitos em seções) 
● cenário(s) ilustrativo(s), 
● resumo,  
● leituras recomendadas,  
● artigos exemplos,  
● checklist, 
● exercício, 
● referências,  
● e biografia resumida do(s) autor(es).  

4.1 Título 

 No quadro “Capítulos projetados para o livro”, foram listados os títulos 
inicialmente projetados para os capítulos do livro. O coordenador-de-capítulo pode 
propor um novo título a ser negociado com os organizadores. Cada capítulo deve 
expressar claramente e resumidamente o conteúdo trabalhado no capítulo. 

4.2 Autor(es) 

 Cada capítulo terá um coordenador-de-capítulo, que é um pesquisador da área 
convidado pelos organizadores do livro. O coordenador-de-capítulo é o responsável 
pelo capítulo e pelas comunicações com os organizadores. O coordenador-de-capítulo 
atuará no papel de autor do capítulo e poderá convidar parceiros co-autores para a 
escrita do capítulo. A ordem dos nomes dos autores é definida pelo coordenador-de-
capítulo. 

4.3 Objetivo do capítulo e seus objetivos educacionais 

 O objetivo deve ser uma síntese do conteúdo principal abordado no capítulo. 
Deve ser redigida uma frase que sintetiza o conteúdo do capítulo, iniciada por “Este 
capítulo tem o objetivo de apresentar ...”. Seguindo, devem ser apresentados os 
objetivos educacionais do capítulo, ou seja, as competências que se espera que o leitor 
desenvolva com a leitura do capítulo. Essa parte deve começar com a frase "Ao final da 
leitura deste capítulo, você deve ser capaz de:". Os objetivos educacionais precisam ser 
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verificáveis, ou seja, devem permitir ao leitor auto-avaliar se desenvolveu as 
competências desejáveis.  

4.4 Era uma vez... 

 No início do livro deve ser dada um cenário hipotético que motive o leitor para a 
técnica, método ou conceito sendo apresentado no capítulo. Esse cenário deve ser 
apresentado na forma de uma estória fictícia para motivar o leitor ao conteúdo que será 
apresentado no capítulo. Sugere-se usar a estória de um aluno de pós-graduação que 
busca realizar parte da pesquisa de sua tese de doutorado em IE.  

 Por exemplo, para os capítulos da Parte I do livro poderia ser apresentada uma 
estória de um aluno de pós-graduação que quer entender a origem das abordagens 
qualitativas ou quantitativas de pesquisa e para isso acha necessário entender os 
paradigmas epistemológicos e ontológicos (positivista, subjetivista, projetista) da 
pesquisa científica.  Já para os capítulos da parte II, por exemplo, poderia ser dado um 
exemplo de um aluno de programa de pós-graduação que está desenvolvendo uma tese 
de doutorado em algum assunto em IE e em que a técnica apresentada no capítulo se faz 
necessária. Busque dar nome ao personagem e detalhes da estória de forma que o leitor 
se identifique com o personagem e se motive a ler o capítulo.  

4.5 Seções de Desenvolvimento   

Após apresentar o cenário, os autores devem descrever os conceitos abordados 
no livro. Recomendamos que hajam de 3 a 7 seções que podem conter sub-seções 
(buscar não usar mais do que 3 níveis de sub-seção). Recomendamos igualmente usar 
uma linguagem informal, como discutido na seção 6. 

4.6 Exemplo Ilustrativo 

Nessa seção, o autor vai descrever um exemplo de trabalho científico, na área de 
informática na educação, no qual foram aplicados os conceitos trabalhados no capítulo. 
Por exemplo, se o capítulo é sobre experimento, nessa seção deve ser descrito um 
trabalho científico em que foi aplicado um experimento para avaliar se o trabalho 
atingiu seu objetivo.  

Recomendamos que o exemplo esteja ligado à situação problema apresentada na 
seção “Era uma vez...”. Enquanto a situação problema tem mais a cara de uma estorinha 
(storytelling), nessa seção de cenário ilustrativo será apresentado um exemplo mais 
formal, descrevendo como o conceito abordado seria empregado em um artigo científico 
ou dissertação. Mesmo assim, esse exemplo formal pode ser apresentado como uma 
execução de uma solução para o problema abordado na estorinha da seção “Era uma 
vez...”. 

Recomendamos que, preferencialmente, o exemplo seja real e já tenha sido 
publicado em algum periódico ou conferência nacional ou internacional da área de IE. 
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Também é possível que os autores criem um cenário fictício para ter um caso mais 
adequado, por exemplo, mais simplificado ou detalhado, para descrever no capítulo.  

 O objetivo dessa seção é exemplificar através de um caso, preferencialmente 
real, os conceitos apresentados no livro. É muito importante ter em mente que o objetivo 
não é apresentar um trabalho do pesquisador-autor, mas sim um cenário que possa 
exemplificar de forma mais concreta o que foi trabalhado no capítulo. Dessa forma, os 
autores devem apresentar apenas as informações do caso que sejam relevantes e 
relacionadas ao conteúdo do capítulo do livro.  

4.7 Resumo 

 No final tem que constar um resumo dos conteúdos abordados no capítulo. Deve 
ser uma síntese autônoma dos conceitos trabalhados ao longo do capítulo.  

O resumo deve incluir um mapa mental ou conceitual descrevendo os principais 
conceitos, e suas relações, vistos no capítulo.  

4.8 Leituras recomendadas (e comentadas) 

 Lista de obras sugeridas para leitura e que permitam um aprofundamento no 
tema abordado. As obras recomendadas não precisam ter sido citadas no texto. Devem 
ser recomendadas de 1 a 5 obras. Cada obra deve ser comentada com informações 
sobre: a relevância da obra, o conteúdo da obra, e a relação entre a obra e o conteúdo 
abordado no capítulo.  

4.9 Artigos exemplos (e comentados) 

Embora seja apresentado um cenário ilustrativo no capítulo (ver seção 4.6), 
provavelmente os leitores gostarão de ver outros exemplos para compreender melhor os 
conceitos. Devido a restrições de espaço, não é possível descrever vários cenários 
ilustrativos no capítulo. Dessa forma, recomendamos que seja apresentada uma lista de 
artigos de trabalhos científicos que aplicaram a técnica/método/conceito apresentado. 
Essas leituras serviriam para mostrar exemplos reais de trabalhos que empregaram de 
forma efetiva a técnica/método/conceito abordado no capítulo.  Devem ser 
recomendados de 3 a 5 artigos publicados em conferências e periódicos de reconhecida 
qualidade nacional e internacional, de preferência que estejam no Qualis restrito (A1, 
A2, B1). Sugerimos que os artigos descrevam trabalhos de diferentes sub-áreas da IE: 
por exemplo, sistemas tutores, MOOCs, robótica, etc.   

4.10 Checklist 

Sugerimos igualmente que os autores criem uma checklist final que resuma os 
passos necessários para a realização de uma pesquisa envolvendo a 
técnica/método/conceito apresentado no capítulo. Por exemplo, para o capítulo de 
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desenhos experimentais, os autores poderiam fazer uma checklist que envolveria desde 
submeter o projeto ao Comitê de Ética da universidade, escolher o melhor desenho, 
experimental, realizar a avaliação experimental, definir e aplicar o teste estatístico, etc.  
Embora aqui estejamos dando apenas alguns exemplos, sugere-se que essa checklist seja 
a mais detalhada possível.  

Essa seção deve incluir um diagrama de processo em BPMN que ilustre os 
passos/atividades envolvidos.   

Os organizadores estão cientes que nem todos os conteúdos de capítulos 
combinam com checklist. Por exemplo, acreditamos que não faz muito sentido pensar 
numa checklist para o capítulo de “Filosofia e História da Ciência”. Se os autores 
tiveram dúvida nesse sentido, pedimos que contatem os organizadores. No entanto, para 
os capítulos das Partes II, III, e IV do livro, ele é necessário.  

4.11 Exercícios 

Nessa seção são apresentados alguns modelos de exercícios, que foram retirados 
do documento de diretrizes do livro Sistemas Colaborativos (PIMENTEL; FUKS, 
2011). Devem ser propostos de 3 a 5 exercícios que possibilitem ajudar o leitor a auto 
avaliar a sua aprendizagem.  Sugerimos que, preferencialmente, os autores optem por 
exercícios do tipo: situação-problema, tarefa roteirizada e prática, em especial se o 
capítulo pertencer às Partes II, III e IV. Sugerimos igualmente que forneçam respostas 
comentadas aos exercícios dados.  

 Consulta direta. Nesta categoria de atividade, estão as questões que podem ser 
resolvidas com informações contidas no texto. Por exemplo, uma pergunta cuja resposta 
encontra-se no conteúdo apresentado, ou um exercício de cálculo simples em que são 
realizadas operações seguindo um exemplo ou modelo apresentado no texto. Em geral, 
as atividades de consulta e de cálculo simples propiciam o conhecimento e a 
memorização do conteúdo pela repetição. Geralmente a resposta é única, o que 
possibilita conferir objetivamente o desempenho na atividade proposta. É o tipo de 
questão de prova mais comum no ensino presencial. Eventualmente é necessário um 
grau mais alto de análise e interpretação, e conter um nível de subjetividade que impede 
uma resposta única. Nesse caso, ao comentar a resposta, você deverá apresentar o 
universo de respostas possíveis, ou indicar o que deve ser considerado para avaliar se 
uma resposta satisfaz adequadamente a atividade.  

 Integração de informações. Em vez da consulta direta ao texto, um exercício 
com integração de informações requer que a resposta seja deduzida a partir da análise e 
do relacionamento entre pedaços de informação em diferentes fontes: textos, gráficos, 
tabelas, ilustrações, notícias de jornal etc. O respondente precisará analisar o conteúdo a 
partir de uma perspectiva diferente para conseguir deduzir a resposta esperada. Serão 
trabalhadas as capacidades de análise, dedução e síntese no momento em que o leitor 
integrar as informações oferecidas. Na resposta comentada, devem ser indicadas as 
informações chaves e como devem ser combinadas para alcançar a resposta, que 
geralmente é única. 
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 Argumentação. O objetivo da atividade argumentativa é fazer o leitor 
selecionar argumentos e desenvolver a capacidade de análise e crítica sem ficar restrito 
a uma resposta esperada. É uma boa alternativa para se trabalhar os conceitos 
apresentados sem recorrer às atividades de consulta direta. Na resposta comentada, 
podem ser exemplificados alguns argumentos e devem ser indicados os subsídios para a 
seleção dos argumentos. O leitor pode ter a opinião que quiser independentemente dos 
argumentos selecionados pelo professor. É uma forma criativa para se trabalhar a 
aplicação de um conceito, e a diversidade das respostas possíveis favorece a interação 
com o professor e o trabalho em grupo. 

 Situação-problema. É apresentada uma situação problemática para o leitor 
analisar e propor uma solução. Esse tipo de atividade requer a aplicação de conceitos 
em cenários, o que diminui a distância entre teoria e prática. 

 Tarefa roteirizada. Nesse tipo de exercício, é definido um roteiro para a 
realização de alguma tarefa, ou fornecido um exemplo detalhado, de forma que o leitor 
saiba os procedimentos a serem seguidos para chegar num resultado. Pode ser uma lista 
de dados a serem coletados de uma situação real que o leitor possa experimentar (por 
exemplo, a partir do uso de algum sistema), pode ser um roteiro semi-estruturado de 
entrevista para o leitor realizar, ou mesmo um conjunto de variáveis para analisar algo. 
O importante é oferecer um roteiro das etapas a serem seguidas e as diretrizes para a 
realização do trabalho. A resposta comentada deve ter caráter de orientação para a 
interpretação das informações obtidas. 

 Prática. Uma atividade prática possibilita ao leitor realizar experimentos que 
induzem à compreensão de fenômenos e conceitos. Exemplos de atividades práticas: 
usar um determinado sistema, promover uma dinâmica de grupo, analisar dados 
coletados pelo próprio leitor. 

4.12 Referências 

 Lista das referências citadas no capítulo. As referências têm que ser registradas e 
citadas de acordo com as normas da ABNT.  

4.13 Biografia resumida (“Sobre os autores”) 

 Cada autor do artigo deve ser apresentado através de uma biografia resumida no 
final do capítulo. Deve ser dado nome, endereço para o currículo lattes, e um resumo 
informando: titulação, atuação profissional e acadêmica, áreas de interesse, e endereços 
dos projetos de pesquisa. O resumo-informativo sobre o autor não pode ultrapassar 500 
caracteres. A biografia deve também conter uma foto no estilo “Foto 3x4”. Sugere-se 
evitar fotos com roupas informais (roupas de praia ou esportes) e com cenários de fundo 
(praia, monumentos turísticos, etc). Adicionalmente, o autor poderá registrar 
agradecimentos, que não deverão ultrapassar 500 caracteres.  
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5 Elementos textuais 

 Todos os capítulos devem ser elaborados com os mesmos elementos textuais 
empregados numa quantidade semelhante para que seja alcançada a homogeneidade 
entre os capítulos, o que fará parecer um livro-texto e não uma coletânea de artigos 
escrita por autores que não coordenaram os esforços para obter um produto consistente.  

 Nas subseções a seguir, são apresentados os elementos textuais definidos para os 
capítulos do livro:  

● seções e subseções,  
● ilustrações,  
● figuras,  
● quadros,  

 Os elementos textuais devem ser empregados dentro de limites quantitativos: de 
15 a 20 páginas (com tudo incluído, desde o título até a biografia-resumida dos autores); 
de 1 objetivo central do capítulo e de 1 a 5 objetivos educacionais, de 3 a 7 seções, 
podendo cada seção ser subdividida em 2 ou mais subseções; cada seção pode conter até 
3 quadros e 3 figuras (no máximo, 1 por seção); cada capítulo deve conter 1 ilustração 
(além das fotos, diagramas e outras figuras); devem ser propostos de 3 a 7 exercícios no 
final do capítulo.  

Não serão considerados problemas graves se num determinado capítulo for mais 
adequado apresentar 9 em vez do limite sugerido de 7 seções; ou então conter 21 
páginas ultrapassando apenas 1 página do limite máximo de 20 páginas. Em caso de 
dúvida, sugerimos sempre contatar os organizadores do livro.  

5.1 Seções e Subseções 

 As seções do capítulo devem possibilitar o estudo dos conteúdos necessários 
para alcançar os objetivos educacionais listados no início do capítulo. O conteúdo tem 
que ser didático e compatível com o que é esperado de uma aula na graduação ou pós-
graduação de um curso de computação, informática ou sistema de informação. Não é 
para escrever um artigo científico nem para apresentar em profundidade os resultados de 
uma pesquisa. 

 Cada capítulo deve conter no mínimo 3 e no máximo 7 seções de 
desenvolvimento, além das seções já comuns ("Era uma vez”, "Exemplo  ilustrativo" 
etc). Quando uma seção estiver muito longa, com muitos textos e conteúdos, uma boa 
estratégia é reorganizá-la em subseções para facilitar a leitura. 

5.2 Quadros 

 Um quadro apresenta informações relacionadas ao texto principal. A informação 
contida num quadro deve ser periférica, pois as informações centrais devem estar 
contidas no texto principal. A sugestão é elaborar 3 quadros por capítulo, mas cuidando 
para cada seção ter no máximo 1 quadro (para não fragmentar muito o conteúdo). 
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 O conteúdo de um quadro pode ser elaborado para diferentes finalidades. Pode 
ter a finalidade de suprir lacunas que afetam a compreensão do conteúdo principal, por 
exemplo, para explicar um verbete. Pode conter informações suplementares para 
complementar o texto principal: uma curiosidade, uma personalidade, um fato histórico, 
ou discutir um conceito complementar não abordado no texto principal. Pode, ainda, 
apresentar informações multimídia correlacionando o conteúdo do texto principal a 
sites, músicas ou filmes. Um quadro pode conter figuras. 

5.3 Figuras 

 Sugere-se o uso de ao menos 3 figuras por capítulo, mas cuidando para não 
colocar mais do que uma figura por seção. A figura pode ser um diagrama (se possível, 
usando a linguagem UML), mapa mental ou mapa conceitual, uma fotografia, a tela de 
algum site ou sistema, ou ainda processos escritos em BPMN.  

 
Imagens gratuitas 

Algumas fotos são de uso livre, como as fotos disponibilizadas no site húngaro 
Stock.XCHNG (www.sxc.hu), sendo necessário indicar apenas o nome do fotógrafo junto à 
imagem e enviar um e-mail de cortesia para o fotógrafo informando sobre o uso da imagem. 
As fotos do site Flickr (www.flickr.com) não são gratuitas, mas ao entrar em contato com o 
fotógrafo explicando o uso que pretende fazer da fotografia, eventualmente o fotógrafo 
concede o direito para usar a imagem – guarde o e-mail trocado com o fotógrafo como prova 
da concessão de direitos autorais.  

  
O autor deve se atentar aos direitos autorais das imagens. Uma boa opção é usar 

diagramas esquematizados pelo próprio autor, como um mapa conceitual, um processo 
ou um diagrama em UML. Outra boa opção é usar imagens de domínio público, de uso 
livre, pois não tem a necessidade de concessão de direitos autorais. Caso o autor deseje 
incluir uma foto que ele mesmo tenha tirado, se na foto tiver algum rosto será preciso 
ter a autorização da pessoa fotografada. Imagem da tela de algum site ou sistema requer 
permissão por escrito, o que às vezes é obtido entrando em contato com a empresa do 
produto informando como a imagem de tela será usada.  

5.4 Ilustrações 

 Com freqüência, a melhor forma de ilustrar um conceito consiste numa imagem 
muito específica, sendo necessária a atuação de um ilustrador profissional. Para a 
produção gráfica desse livro, será contratado um ilustrador profissional para realizar 
ilustrações.  

Cada capítulo deve conter 1 ilustração que deve estar relacionada à seção "Era 
uma vez...", para haver homogeneidade no tratamento gráfico entre os capítulos (não 
pode ser mais do que 1 ilustração por capítulo em função de restrições de tempo e 
dinheiro para a produção das ilustrações). Essa ilustração deve ser especificada pelos 
autores do capítulo.  
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Para especificar uma ilustração, o autor deve apresentar um título-provisório, o 
conceito que se quer passar com a ilustração, algumas sugestões de cena para o 
ilustrador conseguir compreender melhor o objetivo da ilustração, e, opcionalmente, o 
autor também pode fornecer croquis, fotos, esquemas, figuras de referência ou qualquer 
outro recurso que possa apoiar o ilustrador a entender o objetivo e o conteúdo a ser 
trabalhado na ilustração. Com base nessas informações, o ilustrador propõe um esboço 
de uma cena para representar o conceito. O coordenador-de-capítulo então critica a 
ilustração sugerida, podendo aprovar, sugerir modificações, ou solicitar uma cena 
totalmente diferente. Após as negociações, quando o esboço do ilustrador tiver sido 
aprovado pelo coordenador-do-capítulo, o ilustrador executa a arte-final. Caso ainda 
seja necessário, o coordenador-de-capítulo pode solicitar pequenas alterações caso a 
ilustração-final apresente problemas conceituais não percebidos nos esboços anteriores. 
O quadro “Processo de Ilustração” exemplifica o processo. 

 
Processo de Ilustração 

1. Autor solicita ilustração: 
Título: “Sistemas Colaborativos”.  
Conceito: ilustrar o conceito de “sistemas colaborativos”, que são os sistemas 

computacionais que visam dar apoio ao trabalho feito em grupo. Esses sistemas, geralmente, 
possibilitam a comunicação e a interação entre pessoas. Exemplos de sistemas colaborativos 
são: redes sociais (facebook), e-mail, videoconferência, compartilhamento de arquivos etc. 

Sugestões de cena:  
● Várias pessoas conversando e interagindo com o apoio do computador. 
● Pessoas trabalhando através do computador, por exemplo, transportando um bloco de 

um lado da fila até o outro lado (ver croqui incluído a seguir) 
● Pessoas ao redor de uma mesa discutindo. Essas pessoas estão saindo de um 

monitor ou sentadas num computador – uma metáfora de que elas estão trabalhando 
remotamente, mediadas por computador, mas como se estivessem todas juntas na 
mesma sala. 
Imagens de referência (opcional): 

  
Figura 1: Croqui de ilustração proposta pelo autor do capítulo 

2. Ilustrador apresenta esboço. O esboço contém a cena proposta pelo ilustrador 
para representar o conceito solicitado pelo autor. Uma ilustração é uma interpretação artística 
do conceito, por isso autor e ilustrador devem negociar para se entender sobre a ilustração. 

3. Autor critica a ilustração proposta. Aprova, solicita ajustes ou propõe uma nova 
cena. 

4. Ilustrador executa a arte-final. Após a aprovação da cena esboçada, o ilustrador 
desenha a versão final da ilustração. Após esse passo, modificações só devem ser solicitadas 
caso o ilustrador tenha introduzido na arte-final algo que gere um problema conceitual que não 
tenha sido percebido pelo autor no esboço apresentado pelo ilustrador. 
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Figura 2: Esboço proposto pelo ilustrador e a arte-final da ilustração 

 

6 Linguagem Dialógica2 

 Deverá ser adotada a linguagem dialógica, em que o autor parece estar 
conversando com o leitor, num tom pessoal (em primeira pessoa do singular e/ou 
plural), evitando empregar a voz passiva (ex.: “foi feito”) e evitando o uso de orações 
com sujeito indeterminado (“sabe-se que”). A linguagem deve ser clara, não pode ser 
rebuscada. Você pode usar a linguagem informal e coloquial, num tom de conversa, 
embora cuidada, sem abuso de gírias nem uso de expressões grosseiras. Use uma 
linguagem pessoal, estabelecendo uma relação explícita e direta entre você e o leitor. 
Posicione-se no texto empregando pronomes pessoais em 1a pessoa: eu, nós. Evite 
chamar o leitor de aluno porque o texto também será lido por professores, pesquisadores 
e curiosos. Fale diretamente com o leitor empregando pronome de tratamento: você.  

Na escrita dos parágrafos, primeiro devem ser apresentadas as informações mais 
relevantes. A idéia chave do parágrafo deve ser apresentada na primeira frase. As frases 
seguintes devem acrescentar gradativamente mais informações. Se o leitor quiser, 
deverá ser capaz de compreender todo o capítulo com a leitura apenas da primeira frase 
de cada parágrafo. Não apresente a conclusão ou a idéia chave no final do parágrafo; ao 
contrário, abra o parágrafo com a síntese e a idéia mais importante. 

O texto deve possibilitar uma leitura fluente e rápida, com períodos com no 
máximo vinte palavras. Rapidez se consegue com períodos simples, frases curtas, texto 
na ordem direta. Deve-se cortar tudo o que não for essencial para passar a mensagem. 
Algumas expressões podem ser substituídas por uma ou duas palavras aumentando a 
simplicidade e a rapidez da leitura. Mantenha a ordem direta das palavras, evite 

                                                
2 Essa seção foi adaptada do documento de diretrizes do livro Sistemas Colaborativos (PIMENTEL; 

FUKS, 2011). 
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inversões e apostos. Não exagere no emprego das vírgulas de uso opcional. Evite 
adjetivos e advérbios. A leitura se torna mais cansativa com o alongamento das palavras 
colocando o “-mente” no final, transformando-as em advérbios. Elabore orações 
autônomas, sem referências para orações anteriores que façam o leitor voltar a reler o 
texto: “isso não pode ser feito (isso o quê?)”, “fazendo-o ficar mais curto (quem ficará 
mais curto?)”, “conforme dito anteriormente (o quê foi dito anteriormente?)”. Evite 
parágrafos extensos e frases longas, pois precisam ser lidos várias vezes para serem 
compreendidos. Frases curtas são entendidas mais facilmente, são mais enfáticas, 
evitam as incoerências que são cometidas involuntariamente. Contudo, o uso de 
períodos curtos não deve transformar o texto numa lista de tópicos ou num texto 
fragmentado demais a ponto de ser monótono.  

7 Exemplo Ilustrativo 

O pesquisador citado no início do nosso capítulo teve que reescrever seu 
capítulo. Dessa vez, ele aplicou corretamente o documento de Diretrizes para a Escrita 
dos Capítulos do Livro “Metodologia de Pesquisa em Informática na Educação”. Ele se 
disse que ia fazer bem feito, isso quer dizer, bem planejado. Para tanto, ele seguiu os 
passos detalhados a seguir. 

Primeiramente, ele leu atentamente o documento de diretrizes e mais de uma vez 
para ter certeza que ele havia entendido o que era solicitado. Se alguma dúvida ainda 
persistiu após essas leituras, ele contatou os organizadores antes de prosseguir na 
preparação do seu capítulo.  

Na segunda etapa, ele realizou um brainstorming; sozinho porque ele era autor 
único, mas se disse o quanto poderia ser interessante fazer com outros co-autores. Ele 
separou fichas de papel de diversas cores, onde cada cor representava uma parte do 
capítulo (por exemplo, era uma vez..., desenvolvimento, exemplo ilustrativo, etc). 
Nessas fichas ele escreveu todas as ideias que gostaria de apresentar em cada parte do 
capítulo. Ele escreveu livremente, sem autocrítica, sem nenhum tipo de autocensura, 
pois aqui o objetivo era levantar da forma mais criativa possível todas as ideias 
possíveis.  

Em terceiro, ele preparou um esboço do seu capítulo. Nesse esboço, ele 
selecionou as fichas que achou mais adequadas e as ordenou na melhor forma de 
apresentar na seção. Ao fazer isso, ele se deu conta que precisaria inserir mais alguns 
tópicos. 

A quarta etapa foi preparar a estrutura final do capítulo do livro. A partir do 
esboço, ele pensou em quais seções e subseções o seu capítulo deveria ter, não 
esquecendo que o documento deveria ter: título, autor(es), objetivo geral e objetivos 
educacionais, estória de motivação (seção "Era uma vez..."), seções de desenvolvimento 
(de 3 a 7), exemplo ilustrativo, resumo, leituras recomendadas (de 1 a 5 obras), artigos 
exemplos, referências, exercícios (de 3 a 7 exercícios), e biografia resumida do(s) 
autor(es). Também pensou em elementos textuais para inserir: ilustração (1), figuras (3 
figuras, no máximo 1 figura por seção), quadros (3 quadros, com no máximo 1 quadro 
por seção). Nessa parte, ele já planejou quantas páginas teria cada parte. Assim, seria 
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mais fácil atingir, e não ultrapassar, o limite de 15 a 20 páginas do capítulo.  
Antes de começar a escrever o capítulo, o autor achou interessante dar mais uma 

lida nesse documento de diretriz. Era importante ter certeza que ele tinha em mente 
todas as diretrizes. Em seguida, se referenciando à estrutura criada na quarta etapa, ele 
começou a escrever o seu capítulo.  

Após a escrita, veio a parte de revisão. O pesquisador sabe que qualquer 
documento escrito para ser bom precisa de MUITAS revisões.  Ele releu e reescreveu 
várias vezes. Perdeu a conta! Mas isso não tem importância, porque para ele o que é 
importante é que esse capítulo de livro será um material de referência para vários 
(aprendizes de) pesquisadores na área IE.   

8 Resumo 

 Nesse capítulo foram apresentadas as diretrizes para a elaboração dos capítulos 
do livro “Metodologia de Pesquisa em Informática na Educação”. O livro surgiu em 
função da iniciativa da Comissão Especial de Informática na Educação da SBC de 
realizar ações que melhorem a qualidade da pesquisa em IE. Nós, organizadores do 
livro e também integrantes da comunidade de Informática na Educação, acreditamos 
que um livro texto sobre metodologia de pesquisa em Informática na Educação vem a 
contribuir muito com essa meta. Cada capítulo terá um coordenador-de-capítulo que 
atuará como autor e parecerista, e será o responsável pelas comunicações com os 
organizadores. Estão previstos 38 capítulos para o livro, organizado em cinco partes. 
Todos os capítulos devem conter a mesma organização e mesmos elementos textuais, e 
em quantidade semelhante, para que seja alcançada a homogeneidade entre os capítulos. 
Cada capítulo deve conter: título, autor(es), objetivo geral e objetivos educacionais, 
estória de motivação (seção "Era uma vez..."), seções de desenvolvimento (de 3 a 7), 
ilustração (1), figuras (sugere-se 3 figuras, no máximo 1 figura por seção), quadros 
(sugere-se 3 quadros, com no máximo 1 quadro por seção), exemplo ilustrativo, resumo, 
leituras recomendadas (de 1 a 5 obras), artigos exemplos, referências, exercícios (de 3 a 
7 exercícios), e biografia resumida do(s) autor(es). O capítulo deve conter de 15 a 20 
páginas com tudo incluído, desde o título até os exercícios. Os exercícios propostos ao 
final do capítulo devem variar tanto do ponto de vista do formato quanto do ponto de 
vista intelectual.  
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Figura 2: Mapa mental das diretrizes para escrita de um capítulo do livro 

 

 

 

9 Leituras Recomendadas 
● Planejamento e elaboração de material didático impresso para educação a 

distância (RODRIGUES et al., 2007). Nesse livro você encontrará as 
orientações que são dadas aos autores dos livros CEDERJ/UAB. O CEDERJ é 
um consórcio que reúne as universidades públicas do Rio de Janeiro para o 
oferecimento de cursos na modalidade a distância. Esse livro serviu de base para 
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o estabelecimento das diretrizes aqui elaboradas. 
● Talk Like TED (GALLO, 2014). Embora esse seja um livro sobre como 

apresentar boas palestras, com estilo TED talk, ele serviu como inspiração para 
algumas ideias apresentadas nesse capítulo. Uma dessas inspirações foi o uso de 
storetelling para apresentar um cenário (no “Era uma vez...”) de forma a motivar 
mais o leitor/ouvinte.    

10 Artigos exemplos 

● Metodologia de Pesquisa Científica em Sistemas Colaborativos (FILIPPO; 
PIMENTEL; WAINER, 2012). Embora esse capítulo de livro não tenha seguido 
as diretrizes desse documento, nos baseamos nas diretrizes desse livro para a 
criação do presente documento. Por isso, esse pode ser um exemplo interessante 
de capítulo de livro para se inspirar.  

● Research methods for human-computer interaction (BLANDFORD; COX; 
CAIRNS, 2008). Capítulo de livro sobre experimentos de um livro de 
metodologia de pesquisa em interação homem-máquina. É um exemplo bem 
interessante para se buscar inspiração em como descrever um trabalho científico 
como exemplo ilustrativo para o capítulo (ver seção 4.6).  

11 Checklist 

Resumidamente, para escrever um capítulo para o livro de “Metodologia de 
Pesquisa em Informática na Educação”, você terá que realizar as seguintes atividades, 
também ilustradas na Figura 1.1: 

● Respeitar os prazos estabelecidos e aceitar as outras atividades envolvidas (por 
exemplo, revisar os outros capítulos do livro) 

● Escrever um documento que contenha a seguinte estrutura: 
o  autor(es),  
o  objetivo geral e objetivos educacionais do capítulo,  
o  era uma vez…, 
o  desenvolvimento (apresentação dos conceitos em seções) 
o  exemplo ilustrativo, 
o  resumo,  
o  leituras recomendadas,  
o  artigos exemplos,  
o  checklist, 
o  exercícios, 
o  referências,  
o  e biografia resumida do(s) autor(es).  

● Escrever o texto em uma linguagem dialógica objetiva, clara, interativa, fluente 
e precisa, conforme explicado na Seção 6.  

● Escrever um texto apropriado à comunidade de pesquisa em informática na 
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educação, buscando exemplos, cenários, etc apropriados a essa área.  
 

 
Figura 3: Fluxograma de atividades para a escrita do capítulo  
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13 Exercícios 

1) O presente documento, “Diretrizes para a Escrita dos Capítulos do Livro 
‘Metodologia de Pesquisa em Informática na Educação’”, foi escrito seguindo as 
próprias diretrizes propostas para a escrita dos capítulos do livro. Analise os elementos 
textuais usados nesse documento e identifique: título, autores, objetivo, tópicos, um 
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resumo do cenário ilustrativo, os títulos das seções, o título do primeiro quadro, a 
legenda da primeira figura, a primeira frase do resumo, a primeira referência para leitura 
recomendada, o primeiro artigo exemplo, o primeiro item da checklist, a primeira 
referência listada, a quantidade de exercícios apresentados, e os links para o currículo 
Lattes dos autores. 

2) Reflita sobre a relevância do documento “Diretrizes para a Escrita dos 
Capítulos do Livro ‘Metodologia de Pesquisa em Informática na Educação’”. Sendo os 
pesquisadores que somos, tendo escrito vários artigos científicos ao longo de nossas 
carreiras, será que ainda precisamos de um conjunto de diretrizes de como se deve 
escrever um capítulo para um livro na área de pesquisa em que atuamos? Liste 3 
argumentos que apóie a adoção de diretrizes para a escrita do livro, e indique ao menos 
1 argumento contrário à adoção dessas diretrizes. 

3) Declare um objetivo educacional sobre o conteúdo do capítulo que você irá 
escrever. Projete seções para o leitor alcançar o objetivo. Elabore um exercício que 
possibilite avaliar se o leitor alcançou o objetivo. 

4) Uma versão digital desse documento está disponível no site desse livro e foi 
encaminhada para os coordenadores-de-capítulos. Use essa versão digital como modelo 
para a escrita do capítulo do livro para o qual você foi convidado. Observe os elementos 
textuais e a linguagem dialógica exemplificados no documento, e use-os como exemplo 
para a escrita do seu próprio capítulo. 
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