ARTIGO CIENTÍFICO:
Elementos estruturais
em pesquisa empírica
• Texto-base: PIETROBON, Ricardo et al. Research on Research Network – Duke
University (https://sites.google.com/site/researchonresearchtech/home); SILVA,
Angela M. et al. Guia para normalização de trabalhos tecnico-científicos: projetos
de pesquisa, trabalhos acadêmicos, dissertações e teses. 5ª Ed. Uberlandia: EdUFU,
2008 (http://www.calameo.com/read/00279161577462923e26b).
• Bibliografia Complementar: MAFEI, Rafael; FEFERBAUM, Marina (coord.).
Metodologia Jurídica: Um roteiro prático para Trabalhos de Conclusão de Curso.
São Paulo: Saraiva, 2012 [CAP. 12 e 17]; CARVALHO, Salo de. Como não se faz um
Trabalho de Conclusão de Curso. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013 [CAP. 12].
• Templates: - Introduction (Ricardo Pietrobon):
[https://docs.google.com/document/d/1MTtfJvqiKT_NfG9XJ1m3J3LHEZwr1PE0vANlM7ZdPE/edit?authkey=CL-ujdkD#heading=h.lp1nvks9kx4j]; - Discussion
(Ricardo Pietrobon):
[https://docs.google.com/document/d/1qa5jJosfeRGiUKIBh7QiQFiUh_OGS18Btfgjh
aSz0Ok/edit?authkey=CJ_nmMkO}

Gêneros (literários) acadêmicos [?] no Direito*
GÊNERO

DESTINATÁRIO

OBJETIVO

ESPÉCIES PRINCIPAIS
Manuais esquematizados

Preparatório

Bacharéis

Concursos públicos
Exame da OAB

Resumos

Coletâneas de provas
Divulgação científica

Iniciantes
Leigos

Panorama
Simplificação
Didática

Manuais tipo “Curso de...”
Enciclopédias (verbetes)
Artigos/Resumos de divulgação
Manuais tipo “Tratado de...”

Técnico-profissionais

Operadores

Prática forense**

Coletâneas de legislação/jurisprudência
Código comentado/anotado
Formulários /modelos de peças processuais

TCC - graduação/especialização

Monografia acadêmica*** Especialistas

Obtenção
Dissertação de mestrado
de título
Tese de doutorado
Desenvolvimento do campo
de estudo
Livro
Capítulo
Artigo/Paper

Resenha

Especialistas

Avaliação

”orelha”/recognição ampla

Ensaio

Especialistas

Provocação

formato de livro/artigo

* Inspirado no quadro “Gêneros acadêmicos (e similares)”, do Prof. Dr. Ricardo Sontag (UFMG).
** Não se inclui aqui a prática forense “real:” peças processuais, pareceres, laudos arbitrais, atos notariais, etc.
*** Pressupõem a realização de subgêneros preparatórios: “fichamento”, “estudo de caso”, “pesquisa jurisprudencial”, “projeto”, etc.

Elementos básicos
oIntrodução
oMetodologia
oResultados
oDiscussão
oConclusão

Introdução
“Projeto”

o Relevância
o por quê?
o Justificações: área em geral
o “Gap” (Problema)
o O que está faltando?
o Precisa ser bem estabecido no primeiro dia
o Revisão da Literatura
o suporte do “gap” – foco!
o Não deve querer educar o leitor
o Demonstração “negativa”
o Objetivo (geral = o quê + para quê)
o Espelha o “gap”

Método(s)
Possibilidade de reprodução
o Revisão sistemática (como fazer? - em abstrato!)
o reprodução, conhecimento geral

o Fontes (como fazer? - em concreto!)
o Objetividade, representação (quais são, como se apresentam)
o avaliação externa
o Análise
o Temas emergentes (situações comuns em uma cultura)
o Ponto de saturação (até onde ir)
o Estudo qualitativo (generalização)
o cobertura – avaliação e discussão sobre argumentos
o Novos argumentos
o “modelagem” (informação  ação)

Resultado(s)
Produto da pesquisa empírica realizado pelo método

o Resposta ao “gap”
o Conclusões da análise para iniciar a discussão
o Demonstração clara (ilustração)
o Gráficos
o Tabelas
o Argumentos

(por vezes, “resultados e discussão)

Discussão
Causas: confronto entre resultados e literatura
o Argumento primaz e sumário
o Argumento primaz
o “de acordo com o estudado, é a primeira vez que...”
o Sumário
o O(s) resultado(s)
o Discussão Causal do(s) resultado(s)
o por quê?
o hipóteses, literatura
o Limitações e projeto de resposta
o Limitações
o Projeto de resposta (cobertura)

Conclusão
Comprovação ou não à hipótese de resposta ao “gap”
o Determinação do campo futuro acerca do tema
o Futuros “gaps”
o temas de pesquisas futuras
o Domínio da área/direito autoral
o Ações
o artigo é apenas uma informação, mas pode ser
discutida alguma utilidade imediata

