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ARTIGO

BIBLIOTECÁRIO
Análise dos resultados
U Ao chegar ao capítulo de Análise e Discussão dos resultados, já existe uma grande porção de
conhecimento reunidos em torno do objeto de estudo, metodologia adotada, e dados da pesquisa.
Deve-se montar uma estratégia para se fazer a análise dos resultados. Que irá depender da
abordagem do estudo e deve responder aos objetivos propostos pelo estudo.
Outro fator determinante é a ordem em que se apresentam os resultados e a discussão dos mesmos.
Uma boa estratégia é apresentar o resultado e fazer a discussão, na relação de cada resultado
apresentado, pode ser feita em grupos, mas quando é feitas um a um, tudo fica mais claro e com
menos chance de erros.
Exemplo genérico da sequência de discussão (feito para cada um dos resultados)
Os resultados parecem apontar x; A diferença principal entre x e y é...; A diferença principal de
pesquisas anteriores é...; Os dados parecem confirmar os resultados obtidos nesse estudo de...; As
limitações para este estudo foram x, y, z; Os resultados do estudo seriam mais conclusivos se...; Os
resultados foram/não foram conclusivos em relação a x; As conclusões em relação aos resultados têm
um alcance limitado devido a...; Pode-se considerar que... Isto está em desacordo com...; Isto vem ao
encontro de...; Tanto x quanto y são similares no que tange ao..., É improvável que... em relação a...
Observe que a comparação é sempre feita com os autores já apresentados na “REVISÃO DA
LITERATURA”, texto que serviu de base para a fundamentação teórica do estudo.

Resumindo: Resultado

Discussão do Resultado

Contraponto dos autores.

O Contraponto, pode concordar com os resultados obtidos, podem se opor e podem ser indiferentes.
O importante é que todos esses fatores tenham sido levados em consideração.
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