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Para que serve o fichamento?

• Identificar diferentes obras;

• Tomar conhecimento do conteúdo;

• Fazer citações;

• Analisar diferentes materiais;

• Elaborar críticas;

• Auxiliar e embasar a produção de textos.

Objetivo

• Organizar o conhecimento de forma prática e objetiva;

• Extrair do texto as informações mais relevantes para o leitor;

• Realizar um mapeamento no texto para posteriormente obter informações importantes sobre a

obra já lida;

• Propõe capturar e sistematizar contribuições do texto relevantes para o pesquisador.



Aspecto Físico

Os tamanhos mais comuns de fichas são:

• Tipo grande: 12,5 cm x 20,5 cm

• Tipo médio: 10,5 cm x 15,5 cm

• Tipo pequeno: 7,5 cm x 12,5 cm

Referência

Corpo do texto

Indicação da obra e de local

Cabeçalho



Como fazer o fichamento

1. Fazer uma leitura dinâmica;

2. Conferir palavras e termos desconhecidos e buscar o

significado;

3. Fazer a leitura técnica;

4. Dialogar com o texto;

5. Destacar e/ou grifar trechos mais relevantes;

6. Observar as palavras-chave;

7. Transcrever para a ficha as ideias ou citações grifadas.



Tipos de fichamento

✓ Ficha de resumo ou de conteúdo;

✓ Ficha de comentário ou analítica;

✓ Ficha de citações.



Ficha de resumo ou de conteúdo: apresenta uma síntese bem

clara e concisa das ideias principais do autor ou um resumo dos

aspectos essenciais da obra.



Ficha de comentário ou analítico: consiste na explicitação ou

interpretação crítica pessoal das ideias expressas pelo autor, ao

longo de seu trabalho ou parte dele.



Ficha de citações: transcrição textual fiel de frases e expressões do

trabalho, ou seja, citações diretas retiradas do texto (utilizar aspas e

indicar a página), sem exprimir opiniões.



Fichamento

Apresentação: conteúdos 

em fichas;

Objetivo: dividir o 

conteúdo em tópicos de 

fácil acesso;

Tipos:

resumo ou de conteúdo,

comentário ou analítica e 

de citações, bibliográfico e 

esboço.

Resumo

Apresentação: texto 

corrido;

Objetivo: compilar as 

partes mais importantes do 

texto e ser mais direto;

Pode ser um texto 

independente ou preceder 

trabalhos acadêmicos.

Tipos: indicativo e 

informativo.
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Entre em contato conosco!
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