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A revisão de literatura, também denominada revisão bibliográfica ou referencial teórico, é um 

trabalho acadêmico que busca analisar e descrever criticamente um tema já abordado, 

trazendo o que há de mais atual e relevante através da perspectiva do autor. Para a revisão ser 

considerada abrangente é necessário que contenha: uma revisão (crítica) dos textos teóricos e 

de outas pesquisas, além de uma explicação de como o trabalho dialoga com os estudos 

revisados. Os documentos que devem ser analisados e descritos podem ser classificados como 

fontes primárias (livros e artigos) e fontes secundárias (trabalhos feitos por outros autores, que 

interpretaram o tema em questão). Neste contexto o Seminário Integrado de Práticas de 

Investigação Científica (SIPIC) do 2° semestre tem como objetivo conhecer os elementos que 

formam a revisão de literatura, contribuindo para a melhoria dos graduandos em relação ao 

desenvolvimento e apresentação de trabalhos científicos incentivando o maior contato e 

produção de conteúdo acadêmico. Para obtenção de informações os estudantes devem realizar 

um levantamento de dados referente ao tema proposto (empreendedorismo) nas bases de 

pesquisas acadêmicas da área de administração; posteriormente selecionar e analisar no 

mínimo 10 obras relacionadas ao tema, após o termino desses passos os estudantes deverão, 

construir a revisão de literatura, tomando por base os trabalhos pesquisados anteriormente, e 

desenvolver uma apresentação para ser avaliado pela banca. Nessa pesquisa a temática para o 

estudo foi empreendedorismo e os autores abordados foram: Shumpeter, Dolabela, Sarkar e 

Drucker, indicados pelo orientador do trabalho, Prof. Me. Rafael de Almeida. É importante 

salientar que esse trabalho possui grande relevância acadêmica, pois coloca os estudantes do 

2° semestre em contato com as pesquisas cientificas no intuito de contribuir para o maior 

embasamento teórico e referencial, através das obras estudadas, e assim desenvolver o senso 

crítico dos envolvidos e aprimoramento em trabalhos científicos. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Revisão de literatura. Escrita acadêmica. 

 

                                                           
*
 Graduanda no Bacharelado em Administração pela Faculdade Maria Milza (FAMAM). 

mandaaas@hotmail.com 
**

 Graduando no Bacharelado em Administração pela Faculdade Maria Milza (FAMAM). 

otavio.carvalhoo@outlook.com 
***

 Graduanda no Bacharelado em Administração pela Faculdade Maria Milza (FAMAM). 

mirellereisoliveira@gmail.com 
****

 Mestrado em Ciências Sociais: Cultura, Desigualdades e Desenvolvimento pela UFRB; Docente do curso de 

Bacharelado em Administração na Famam. rafael.economia1985@gmail.com 


