Elaboração de
Fichamento de Textos

Como elaborar um
Fichamento de textos
 Fichamento é uma maneira excelente de
manter um registro de tudo que você lê.
 Depois que você fizer um bom fichamento
de um texto, ou livro, você não necessitará
recorrer ao original em todo instante, só
quando houver a precisão de rever, ou
reconstruir conceitos. O que fará com que
você ganhe tempo.
 Durante o processo de produzir o
fichamento você pode adquirir uma
compreensão maior do conteúdo do texto.

O que é Fichamento?

 É basicamente o arquivo do texto que você lê
contendo a referência e o que você entendeu do
conteúdo do texto de uma obra, de um texto ou
mesmo de um tema.
 Não só, mas é também uma forma de estudar /
assimilar criticamente os melhores textos.

Como fazer Fichamento de textos
 Pode-se então afirmar que fichamento é um recurso
didático utilizado por estudantes/pesquisadores na
construção do seu próprio conhecimento.
 Alguns professores solicitam dos seus alunos
fichamento de livros (ou textos), com o objetivo do
estudante melhor desenvolver sua capacidade de
leitura e apreensão das ideias propostas nos textos
lidos.
 Faz-se necessário, portanto que ao ser solicitado um
fichamento se defina que tipo que se deseja.

Como fazer Fichamento de textos
Para fazer o fichamento de uma obra ou texto você deve:
1. Ler o texto inteiro uma vez ininterruptamente
2. Ler o texto novamente, grifando, fazendo anotações e
procurando entender o que o autor quer dizer em cada
parágrafo (lembrem do Estudo pela Leitura Trabalhada)
3. Elaborar o fichamento

Tipos de Fichamento
2. Fichamento de Citação (transcrição)
 É o tipo de fichamento que vai ser composto por
citações do próprio autor da obra lida. É a transcrição
literal do texto.
 Após
leitura
sistemática
da
obra,
o
estudante/pesquisador sublinha frases, parágrafos,
partes que expressam a ideia principal do autor. Partes
estas que podem ser transcritas no seu trabalho de
pesquisa (artigo, monografia, ensaio...).
 Tendo o cuidado de abrir e encerrar a citação com
aspas, e indicar a página da qual se fez a transcrição.
Quando se fizer supressão de alguma parte da obra,
deve se indicar tal supressão com reticências entre
colchetes [...].

Exemplo de Fichamento de Citação
 Citação completa
HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. 4.ed.
São Paulo: Paz e Terra, 1992.
"O homem nasce já inserido em sua
cotidianidade. O amadurecimento do homem
significa, em qualquer sociedade, que o
indivíduo adquire todas as habilidades
imprescindíveis para a vida cotidiana da
sociedade (camada social) em questão. É adulto
capaz de viver por si mesmo a sua
cotidianidade" (p. 18).

Exemplo de Fichamento de Citação
Citação com supressão:
HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. 4.ed.
São Paulo: Paz e Terra, 1992.
"O adulto deve dominar, antes de mais nada, a
manipulação das coisas [...] Mas embora a
manipulação das coisas seja idêntica à
assimilação das relações sociais, continua
também contendo inevitavelmente, de modo
imanente , o domínio espontâneo das leis da
natureza" (p. 19).

Fichamento de Citação

Observação:
 Quando a citação passar de uma página para
outra, deve-se conter o número das duas
páginas (Exemplo: p. 325-326);

