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Com o intuito de explorar o conhecimento adquirido na disciplina de Metodologia (DCP 033), os a-

lunos deverão elaborar um trabalho individual em que devem explorar indicadores sociais relacionados a 

uma problemática social escolhida pelo próprio aluno. A principal intenção desse exercício é de propiciar aos 

alunos: (1) pensar uma problemática para a qual os indicadores sociais podem ser utilizados para explicação; 

(2) captar dados para a elaboração de tais indicadores; e (3) finalmente analisar tais dados em relação à pro-

blemática proposta. Algumas sugestões de fontes de dados estão apresentadas no site da disciplina 

(http://www.ernestoamaral.com/dcp033-111.html) e podem ser utilizadas para a coleta de indicadores para 

esse trabalho. 

 

Algumas dicas para esse trabalho são que os alunos: (1) pensem primeiramente um problema social, 

podendo fazer referência a trabalhos anteriores (introdução); (2) busquem dados que possam analisar essa 

problemática (fontes de dados); (3) organizem os dados em uma série de indicadores sociais (metodologia); 

(4) analisem os dados para melhor entender o problema estudado, avaliando o contexto social, temporal e 

espacial ao qual o estudo se refere (resultados e conclusão). Minha sugestão é de pensar esse trabalho como 

se o aluno estivesse contando uma pequena história de um problema analisado. Procurem realizar conexões 

entre a questão de pesquisa e os indicadores analisados, buscando conceituá-los na realidade sócio-

econômica escolhida. Pensem numa ordem lógica de apresentação dos indicadores, com o intuito de “contar 

a história” de uma maneira clara e coerente. 

 

O trabalho deverá ser entregue ao professor no dia 08 de julho de 2011 às 19:00 em sala de aula. O 

documento deve ser impresso, elaborado no programa computacional “Microsoft Word”, formatado em pa-

pel A4, margens esquerda, direita, superior e inferior de 2 centímetros, espaçamento um e meio, fonte Times 

New Roman de tamanho 11. O trabalho deverá ter no máximo 4 páginas (da introdução até referências bi-

bliográficas, excluindo capa e sumário). Lembrem-se de incluir no mesmo documento a bibliografia, tabelas, 

quadros, gráficos, figuras, mapas e demais dados analisados. Enumerem as páginas a partir da introdução. 

 

Ao citar outros autores no decorrer do texto, escrevam simplesmente o sobrenome e o ano do artigo 

ou livro entre parênteses: “Segundo Soares (2010)”, por exemplo. A citação completa deve vir na seção de 

“referências bibliográficas”. Utilize alguma regra de normalização para esta seção. Inclua o manual de nor-

malização nas referências. Um exemplo de manual para normalização é aquele de França e Vasconcellos 

(2009) citado no programa do curso. 

 

Alguns autores consideram figuras como todos gráficos e mapas apresentados no trabalho. Vocês 

podem decidir por utilizar o termo “figuras”, o que é mais genérico e engloba “gráficos” e “mapas”. Vocês 

também podem utilizar os termos “gráficos” e “mapas” separadamente. Vimos também a diferença entre “ta-

belas” e “quadros”. 

 

Após a primeira citação de tabelas, gráficos, figuras e mapas no texto, o ideal é que estes sejam in-

troduzidos no trabalho após o final do parágrafo correspondente. Enumerem corretamente as tabelas, gráfi-

cos, figuras e mapas. Não utilizem o termo “conforme a tabela abaixo”, mas sim “conforme a Tabela 1”, por 

exemplo. 

 



Os gráficos, figuras e mapas são colocados ao lado do outro somente quando possuem a mesma nu-

meração, como é o caso de exemplos colocados no site da disciplina. Houve um aumento no número máximo 

de páginas do trabalho justamente para que vocês consigam acomodar todos os dados analisados. É preciso 

organizar a exibição dos dados. Eu passei exemplos de tabelas e figuras que agregam uma grande quantidade 

de informações em um único local. 

 

Não escreva o trabalho em tópicos, mas sim em parágrafos. É importante dar continuidade ao texto 

no interior de cada seção. O texto fica com maior qualidade quando há interligações entre as seções. É essen-

cial escrever com português correto. 

 

Uma forma sucinta da estrutura do trabalho é a seguinte: (1) introdução: apresente o problema (tema 

da pesquisa), hipóteses e eventuais trabalhos anteriores de outros autores que trataram da mesma temática. 

Para este trabalho, não é necessário escrever uma seção separada para revisão da literatura; (2) dados e meto-

dologia: diga a fonte de dados e a forma como eles serão analisados (análise descritiva ou explicativa, por 

exemplo), além de apresentar eventuais fórmulas que foram usadas para gerar indicadores sociais; (3) análise 

dos resultados: as tabelas, figuras, mapas e gráficos são apresentados e interpretados nesta seção; (4) consi-

derações finais: esse é um apanhado geral dos resultados apresentados. Informe se as hipóteses iniciais foram 

corroboradas ou não. Apresente quais as possíveis explicações para estes resultados. Ou seja, pense em novas 

hipóteses que podem ser testadas em estudos posteriores, que necessitarão de novos dados e estratégias me-

todológicas mais avançadas. 


