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• Uniformizar a	  apresentação de	  trabalhos através de	  um	  padrão
reconhecido pela	  comunidade acadêmica
• Criar consistência na apresentação e	  auxiliar na indexação em bases	  
de	  dados
• Facilitar o	  trânsito de	  informações e	  conhecimento científico,	  já que,	  
por exemplo,	  todos podem compreender e,	  potencialmente,	  
consultar a	  fonte de	  informações utilizada num trabalho

Normalização

Importância da normalização
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• No	  Brasil,	  nós temos um	  padrão que	  é utilizado em todas as	  áreas e	  
que	  foi criado pela	  ABNT,	  Associação Brasileira de	  Normas Técnicas
• APA:	  American	  Psychological	  Association	  (estilo mais utilizado nas
ciências sociais internacionalmente)
• MLA:	  Modern	  Language	  Association	  (estilo muito utilizado na
literatura)
• Chicago:	  Chicago Manual	  of	  Style	  (muito utilizado nas ciências duras,	  
sobretudo o	  sistema Author-‐Date)

ABNT	  e	  outras	  normas

ABNT e outras normas
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Citações
• ABNT

Gamson (1992)
(GAMSON,	  1992)

• APA
Gamson (1992)
(Gamson,	  1992)

• Chicago	  (Author-‐Date)
Gamson (1992)
(Gamson 1992)

Referências
• ABNT

GAMSON,	  W.	  A.	  Talking	  politics.	  Cambridge:	  Cambridge	  University	  Press,	  
1992.

• APA
Gamson,	  W.	  A.	  (1992).	  Talking	  politics.	  Cambridge:	  Cambridge	  University	  
Press.

• Chicago	  (Author-‐Date)
Gamson,	  W.	  A.	  1992.	  Talking	  politics.	  Cambridge:	  Cambridge	  University	  
Press.



Normas da ABNT e outros padrões
Normas fundamentais

Softwares de gerenciamento

Metodologia de Pesquisa em Comunicação (COM 076) Professora: Ana Carolina Vimieiro    ● DCS   ● UFMG            5 / 14   

• Define	  os elementos pré-‐textuais (capa,	  folha de	  rosto,	  dedicatória,	  
resumo,	  listas e	  sumário),	  textuais (introdução,	  desenvolvimento,	  
conclusão)	  e	  pós-‐textuais (referências bibliográficas,	  apêndices e	  
anexos)	  de	  trabalhos acadêmicos
• Formatação (A4,	  numeração,	  margens)
• Citações
• Referências

ABNT:	  Normas	  fundamentais

ABNT
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• Citações no	  texto:
• Indireta (sem reprodução fiel):

• Gamson (1992)
• (GAMSON,	  1992)

• Direta (com	  reprodução fiel):
• Até 3	  linhas:	  inseridas no	  texto corrido	  e	  colocadas entre	  aspas duplas
• Mais de	  3	  linhas:	  Destacadas,	  com	  recuo de	  4	  cm,	  espaçamento simples,	  com	  letra
menor que	  a	  do	  corpo do	  texto e	  sem utilizar aspas

ABNT:	  Citações

ABNT
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A autora esclarece que a deficiência física caracteriza-se pela

alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo hu-
mano, tendo como consequência o comprometimento da função física,
apresentado-se sob a forma de paraplegia6, paraparesia7, monoplegia8,
monoparesia9, tetraplegia10, tetraparesia11, triplegia12, triparesia13, he-
miplegia14, hemiparesia15, amputação16 ou ausência de membro, parali-
sia cerebral17, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto
de deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o de-
sempenho de funções. (FÁVERO, 2004, p. 30)

A deficiência auditiva, conforme Fávero (2004), caracteriza-se pelas disacusias18 leves,
moderadas, severas e profundas. Ou ainda, é a perda parcial ou total bilateral de 25 deci-
béis (db) ou mais, resultante da média aritmética do audiograma, aferida nas frequências
de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. Já a deficiência visual19, “é a perda ou redução da
capacidade visual em ambos os olhos, em caráter definitivo, e que não pode ser melhorada
ou corrigida com o uso de lentes e tratamento clínico ou cirúrgico” (FÁVERO, 2004, p. 32).
A deficiência mental ou intelectual, por sua vez, é o “funcionamento intelectual significati-
vamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas
a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas” (FÁVERO, 2004, p. 32). A autora cita
as seguintes habilidades adaptativas: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais;

Pessoa Portadora de Deficiência (Corde) para a regulamentação das Leis 10.098/00 e 10.048/00 e também
nos termos do Decreto 3.298/99. Trataremos adiante da legislação atinente à questão para esclarecer a
importância de cada uma das leis, decretos, regulamentações, tratados e convenções em vigor no Brasil
e no exterior

6Paraplegia: perda total das funções motores dos membros inferiores. (FÁVERO, 2004)
7Paraparesia: perda parcial das funções motoras dos membros inferiores. (FÁVERO, 2004)
8Monoplegia: perda total das funções motoras de um só membro (podendo ser membro superior ou

inferior). (FÁVERO, 2004)
9Monoparesia: perda parcial das funções motoras de um só membro (podendo ser membro superior

ou inferior). (FÁVERO, 2004)
10Tetraplegia: perda total das funções motoras dos membros inferiores e superiores. (FÁVERO, 2004)
11Tetraparesia: Perda parcial das funções motoras dos membros inferiores e superiores. (FÁVERO, 2004)
12Triplegia: perda total das funções motoras em três membros. (FÁVERO, 2004)
13Triparesia: perda parcial das funções motoras em três membros. (FÁVERO, 2004)
14Hemiplegia: perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo (direito ou esquerdo). (FÁ-

VERO, 2004)
15Hemiparesia: perda parcial das funções motoras de um hemisfério do corpo (direito ou esquerdo).

(FÁVERO, 2004)
16Amputação: perda total de determinado segmento de um membro (superior ou inferior). (FÁVERO,

2004)
17Paralisia cerebral: lesão em uma ou mais áreas do sistema nervoso central, tendo como consequência

anterações psicomotoras, podendo ou não causar deficiência mental. (FÁVERO, 2004)
18Problemas auditivos relacionados a sons comuns
19Fávero (2004) ainda acrescenta que na cegueira, “a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no

melhor olho, com a melhor correção óptica. Baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 a 0,05
no melhor olho e com a melhor correção óptica, é a situação na qual a somatória da medida do campo
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o, ou a ocorrência simultânea de qualquer uma das
condições anteriores” (FÁVERO, 2004, p. 32).
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• Citações no	  texto:
• Listagem de	  várias citações:	  são separadas por ponto-‐e-‐vírgula
• Textos com	  três ou mais autores:	  utiliza-‐se	  o	  primeiro autor seguido da	  
expressão et	  al.

ABNT:	  Citações

ABNT



Metodologia de Pesquisa em Comunicação (COM 076) Professora: Ana Carolina Vimieiro    ● DCS   ● UFMG            9 / 14

62

2.2 Frame: do quê estamos falando?

A idéia de enquadramento tem ganhado bastante proeminência nos estudos da comu-
nicação, sobretudo entre aqueles que se dedicam a analisar as relações entre a comunicação
e os processos políticos. Mas apesar do termo ter atingido um nível de popularidade, ainda
permanece uma certa indefinição conceitual e uma falta de sistematização metodológica
entre os estudos sobre o tema. Vem daí então as principais críticas a essa corrente de
estudos. E essas críticas são bem fundamentadas. A impressão que se dá quando se faz
um apanhado das publicações sobre o tema é que o conceito é utilizado de maneiras muito
díspares (mesmo quando remetendo a uma mesma tradição teórica) e que, metodologi-
camente, os resultados das pesquisas poderiam ser outros caso outros pesquisadores as
tivessem conduzido. Ou seja, há uma tamanha falta de sistematização, que as tentativas
de aplicação empírica parecem cair em um subjetivismo extremado.

Logicamente, essa indefinição, tanto conceitual quanto metodológica, não é ignorada
pelos pesquisadores. Existem muitos esforços no sentido de delimitar de forma mais con-
sistente vertentes que trabalham diferentemente com o mesmo conceito (ZHONGDANG;

KOSICKI, 2001; PORTO, 2004; SCHEUFELE; TEWKSBURY, 2007; MAIA et al., 2008; REESE,
2001). E também não faltam estudos que tentam estabelecer parâmetros metodológicos
mais sistemáticos para o desenvolvimento da frame analysis – esses serão abordados no
próximo capítulo. Isso porque menos do que exatamente uma falta de definição concei-
tual, o que existe nos trabalhos que abordam a temática do enquadramento é justamente
uma multiplicidade de conceitos que acabam por dar a impressão de imprecisão. Aqui,
tentaremos, rapidamente, apresentar essas abordagens no sentido de clarearmos nossas
opções teóricas.

Alguns autores têm optado por dividir os trabalhos que tratam da temática do enqua-
dramento na comunicação entre aqueles que falam dos enquadramentos da mídia (media
frame) e aqueles que tratam dos enquadramentos da audiência (thought frame, indivi-
dual frame ou frame effects). Já outros trabalham com uma distinção entre estudos que
abordam o conceito de enquadramento e o aplicam de uma forma mais restrita, indivi-
dualizada, textual e trabalhos que optam por uma perspectiva mais ampla, substantiva,
abstrata, cultural. Optamos por explorar mais detalhadamente esta segunda opção de
divisão do campo de estudos porque ela se refere efetivamente à conceituação e aplicação
empírica da noção de frame.

De qualquer forma, optando por uma divisão ou por outra, toda a gama de estu-
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• Referências
• Artigo de	  periódico

• GAMSON,	  W.	  A.	  &	  MODIGLIANI,	  A.	  Media	  discourse	  and	  public	  opinion	  on	  nuclear	  
power:	  a	  construcionist approach.	  American	  Journal	  of	  Sociology,	  v.	  95,	  n.,	  p.	  1-‐37,	  1989.

• Capítulo de	  livro
• FISKE,	  J.	  The	  cultural	  economy	  of	  fandom.	  In	  LEWIS,	  L.	  A.	  (Org.).	  The	  adoring	  audience:	  
Fan	  culture	  and	  popular	  media.	  London:	  Routledge,	  1992.	  p.	  30-‐49

• Livro
• GAMSON,	  W.	  A.	  Talking	  politics.	  Cambridge:	  Cambridge	  University	  Press,	  1992.

ABNT:	  Referências

ABNT
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• Referências
• Todos os trabalhos citados ao longo do	  texto têm que	  ser incluídos
• Devem ser redigidas na mesma fonte e	  tamanho do	  texto,	  com	  espaçamento
simples	  entre	  linhas de	  uma mesma referências e	  duplo entre	  diferentes
referências.
• São	  listadas alfabeticamente
• Textos de	  um	  mesmo autor,	  o	  sobrenome do	  mesmo é substituído por um	  
traço equivalente a	  6	  espaços

ABNT:	  Referências

ABNT
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• http://www.leffa.pro.br/textos/abnt.htm#5.8
• http://normalizacao.eci.ufmg.br/?Apresenta%E7%E3o_do_Manual
• http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/vida-‐na-‐
universidade/pesquisa-‐e-‐tecnologia/regras-‐da-‐abnt-‐veja-‐as-‐normas-‐
para-‐monografias-‐e-‐trabalhos-‐academicos-‐
24m183ly0hqo75i0qrgiovplautm_source=wikipedia&utm_medium=m
idia-‐social&utm_campaign=midia-‐social

Onde	  consultar

ABNT
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• Gerenciar citações e	  referências quando produzindo um	  texto acadêmico
• Base	  de	  dados,	  construída pelo próprio pesquisador,	  na qual as	  referências
completas dos	  trabalhos são registradas para	  uso posterior
• Essas bases	  de	  dados	  também incluem diversos estilos (padrões como APA	  
e	  Chicago),	  como opcionais,	  que	  se	  escolhe conforme o	  trabalho que	  está
sendo produzido
• Os softwares mais modernos são integrados com	  os processadores de	  
texto de	  tal forma	  que	  uma lista no	  formato apropriado é gerada ao final	  
do	  documento,	  reduzindo o	  risco de	  que	  trabalhos citados não sejam
incluídos na lista de	  referências.

Softwares	  de	  gerenciamento	  de	  referências
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• Comparão entre	  diversos softwares:	  
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_managemen
t_software

Softwares	  de	  gerenciamento	  de	  referências



Até	  semana	  que	  vem!


