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Aprende a utilizar um método  
eficaz de tirar notas que te  

pode ajudar na tua pesquisa e 
recolha da informação 
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COMO é que tiro notas? Que métodos existem? 

1 | O que é isto de tirar notas? 
 

■  Aprender a tirar notas é fundamental quando pretendemos pesquisar e recolher    
    informação. E quanto mais dominarmos as técnicas de tirar notas maiores serão as    
    probabilidades de termos sucesso. 
 
■  Ao tirar notas, aprendemos a sintetizar a informação, criando a nossa própria lin- 
    guagem documental. Deves tirar notas: 
          � - Para te recordares; 
          � - Para fixares formações na tua memória; 
          � - Para poderes reler e compreender o sentido do que anotaste; 
          � - Para poderes saber de onde retiraste as informações que recolheste. 
 
 

2 | Como é que podes tirar notas? 
 
■  As tuas notas devem ser claras e simples. 
■ Não deves incluir demasiada informação de uma só vez. 
■ É preferível dividir a informação por várias notas do que ter informação em  
   excesso numa única nota. 
■ Deves usar: sinais, abreviaturas, símbolos, pictogramas oficiais, cujo significado te    
    seja familiar. 
 
 

3 | O que é que deves anotar? 
 
■ Podes anotar a definição de uma palavra, de uma ideia, de um conceito. 
■ Podes anotar a palavra-chave de um assunto de pesquisa. 
■ Dos documentos pesquisados (incluindo as páginas da Internet), deves anotar: 

    - o título do documento; 

    - o índice CDU ou o endereço da página da Internet 

    - o autor ou autores, a data de pesquisa, o número da página do livro     

     - o capítulo, a sua editora e a data de edição (caso se trate de uma obra impressa). 

Na tua ficha ou nota tomada, 
 deves incluir um ou mais descritores, ou seja, palavras 

que indiquem rapidamente qual o assunto da nota. 
 
■   Deves anotar, por palavras tuas, textos técnicos ou complexos, para, mais tarde,  
     os reformulares. 
 

■    Deves resumir um parágrafo ou um capítulo em poucas linhas, identificando as  
      ideias principais e as ideias secundárias ou as ideias gerais e as ideias  
      específicas, os factos, as opiniões. 
 

■   Deves tirar notas de frases que poderás utilizar mais tarde, como citações,  
     indicando com rigor a quem pertencem e de onde foram extraídas. Estas citações     
     não devem apresentar enganos. 
 

■   Deves anotar o que é essencial, o que é secundário, o que é útil, o que é  
     interessante, o que é acessório, o que é geral, o que é particular e marcar estas  
     notas de maneira diferente, por grau de relevância. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■   Deves usar também códigos: sublinhar, destacar algo a cores (e as cores podem    
     ser diferentes, para significar coisas distintas), enquadrar as notas para pôr algo  
     em destaque, por exemplo, deves indicar uma hierarquia quando tal é necessário,  
     assinalando que alguns factos dependem de outros ou que provêm de outros  
     anteriores. 
 

■    Uma das possibilidades é realizar fichas em retângulos de papel ou cartolina, de  
      preferência do mesmo tamanho, dando-lhes um título ou uma cor e colocando o  
      assunto principal em destaque, por exemplo no canto superior esquerdo. 
    

■    Deves criar uma ficha principal, como se fosse um índice para as outras fichas. 
 

■    Podes estabelecer ligações entre as fichas, através de descritores, palavras que  
      descrevam o assunto das fichas e que sirvam para localizar rapidamente o  
      assunto da ficha. 
 

■    Podes inspirar-te em resumos que conheças, em fichas técnicas… 
 

■    As fichas devem ser pouco densas, evitando que fiquem com muita informação. 
 

■   Podes também utilizar um programa de computador para fazer e organizar as  
     tuas notas, como um processador de texto, uma folha de  cálculo ou uma base  
     de dados. 
 

Nota: Pictogramas são símbolos que representam objetos ou conceitos por meio de desenhos  
figurativos. Os pictogramas existentes à entrada das casas de banho são disso um exemplo, tal como 

os que distinguem eventos desportivos. 


