
Muitos alunos hoje em dia começam a sua pesquisa sobre quaisquer tópicos escrevendo a
termo na barra de pesquisa do Google e clicando nos primeiros links. Isto vem de um
pensamento mal orientado de que quanto mais alta for a página de pesquisa, mais fiável e
mais adequada é a pesquisa.

Isso simplesmente não é verdade. Eis a razão: 
1) A maioria dos motores de busca oferece prioridade sobre os outros sites pagos 
2) Quanto mais visitas um website tiver, quanto mais alto for o número de pesquisas, maior
será a sua aparência, que nada tem a ver com veracidade e adequação.
É por isso que o ensino de competências informáticas críticas é crucial. 

Fazer investigação na Internet

Contexto
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Avaliação de recursos 

 

As competências de TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação
- um termo geral que inclui qualquer dispositivo de comunicação,
desde rádio, televisão, telemóveis, computador, rede, etc.) são
primordiais em qualquer ambiente de aprendizagem online. Hoje
em dia, as competências dos alunos em TIC tendem a estar mais
desenvolvidas do que a geração anterior. Mas com o crescimento da
Internet e das muitas fontes de informação diferentes e
contraditórias disponíveis em todo o mundo, pode por vezes ser
difícil recuperar fontes factuais e credíveis. 

A Biblioteca Berkeley criou um guia fácil para orientar os alunos sobre 'o que fazer'
quando encontram qualquer tipo de fonte. Eles devem considerar:

Autoridade - Quem é o autor? Qual é o seu ponto de vista? 

Finalidade - Porque foi criada a fonte? Quem é o público pretendido?

Publicação e formato - Onde foi publicado? Em que formato?

Relevância - Qual é a sua relevância para a sua investigação? Qual é o seu
âmbito?

Data de publicação - Quando foi escrito? Foi atualizada?

Documentação - Citaram as suas fontes? Quem citaram?



Recursos

Como dirigir a investigação online? 

Fazer pesquisa online, especialmente para apresentação ou trabalhos, requer um
certo processo e estrutura para assegurar que a informação é exata. 
Há duas formas principais de pesquisar online: por assunto ou por palavras-chave.

Por palavras-chave
Pesquisar por palavra-chave é simplesmente introduzir o seu tópico num motor de
busca. Use aspas para palavras que devem ser encontradas em conjunto (ex:
"reforma eleitoral"). Para restringir a sua pesquisa, use palavras tais como: E, OU, e
NÃO. 
E: fornecerá fonte com ambos os termos (ex: eleição + reforma). 
OU: fornecerá fontes com um ou outro termo (ex: eleição OU reforma). 
NOT: excluirá um termo (ex.: "eleição NÃO reforma"). 

Dicas para pesquisar online

Escolher e definir
o tópico

Determinar os
campos de estudo

Ver que pesquisa foi
feita

Avaliar fontes e
informação Organize a sua informação Criar uma bibliografia

Atualize o seu esboço e
complete a sua investigação! 

Utilizar um diretório de disciplinas académicas. Estes são sítios organizados por
bibliotecários ou outros académicos que fornecem uma coleção de links para
websites apropriados para a disciplina. 

Por assunto 

Aqui estão alguns websites adicionais para descobrir como avaliar os recursos: 
https://www.elearners.com/education-resources/online-learning/how-to-conduct-research-online/ 
https://guides.lib.berkeley.edu/evaluating-resources
https://libraryguides.mta.ca/research_help/research_tips/academic_research


