EMBASAMENTO TEÓRICO
REVISÃO DA LITERATURA
5 É o capítulo que tem por objetivo apresentar os estudos já
realizados por outros autores sobre o tema;
5 Aponta as lacunas que se percebe na bibliografia consultada,
as divergências ou convergências sobre o assunto;
5 São estabelecidas as bases teóricas que orientarão a
pesquisa, ou seja, os elementos da sua fundamentação e a
definição dos conceitos empregados;
5 O referencial teórico que norteará a pesquisa é uma ampliação
da revisão bibliográfica que deu origem à delimitação do tema, à
formulação do problema e à construção das hipóteses;
5 Nessa fase, é necessário que se demonstre o entendimento da
literatura existente, expondo e analisando o pensamento dos
estudiosos da área pertinente ao trabalho desenvolvido. O texto
deve evidenciar uma reflexão sobre o tema;
5 A revisão de literatura permite ao autor do projeto realizar seu
“vôo significativo”, saindo do conhecimento empírico para
encontrar pressupostos teóricos que sustentem suas idéias e
realizar a construção de conceitos básicos que favoreçam o
caminhar na busca das respostas ao problema;
5 Deverão ser consultadas fontes primárias e secundárias;
5 Os resultados da pesquisa devem ser registrados.
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EMBASAMENTO TEÓRICO
ARGUMENTAÇÃO PESSOAL

5 Consiste na base teórica utilizada para fundamentar o tema
sob investigação.

5 O embasamento teórico deve ser dividido em seções para
melhor explicitar e organizar o seu texto;

5 Levantamento da situação atual do tema e sua relação lógica
com as questões que foram levantadas até então;

5 Relação direta do que já foi estudado sobre o tema com que
se pretende estudar sobre o tema;

5 Vinculação da realidade social ligada ao assunto, com o que
já foi escrito anteriormente;

5 São usadas citações.
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