


OBJETIVOS DESTA AULA

� Confirmar

� gerar conhecimentos teóricos da MC

para favorecer

Pesquisas de alto nível, 

com o devido rigor científico.



METODOLOGIA CIENTÍFICA raramente é bem

aceita pelos alunos:

Regras rígidas para pesquisar (parecem

cercear a liberdade de aluno), MAS

é ferramenta para elaborar a pesquisa de forma

correta.



genderi.org.

ESPÍRITO

CIENTÍFICO

& O

PESQUISADOR



Atitudes do pesquisador verificadas em sua
produção:

� desenvolvimento do pensamento crítico-
reflexivo e a autonomia;

� senso crítico e imparcialidade;

� caráter firme e o temperamento contrário à
fantasia (sem instinto poético nem romanesco,
mas todo inclinado ao método);

� Informações que poderão ser comprovadas e
não somente ditas.



Buscar as qualidades necessárias ao
pesquisador durante a formação :

�Atualização (na sua área de especialidade e
em conhecimentos interdisciplinares);

� Integridade; humildade e abertura;
� Consciência crítica: essencial # supérfluo,

senso de relevância e objetividade;
� Rigor conceitual e racionalidade: afastamento

das posições subjetivas e mal fundamentada
do conhecimento vulgar;

�Precisão terminológica para comunicar sua
ciência.



OS TIPOS DE CONHECIMENTOS

psicopedagogiainfantilsp.files.wordpress.com



OS TIPOS DE CONHECIMENTOS

1) Filosófico : as causas de origem e da
profundidade das coisas.
Ex: alma tem vida na fecundação ou com 4

semanas de desenvolvimento embrionário?

1) Religioso : dogmas e ritos (nada pode ser
provado, mas não se aceitam críticas porque é
julgado por muitos como verdades infalíveis
porque são revelações divinas, a base está na
fé).
Ex: oração e imposição de mãos para a cura.



3) Popular: aparente, subjetivo, não discutido, 

permeia as gerações. Ex: espelho, faca e tesoura 

atraem raios durante a chuva.

4) Artístico : produz emoções, privilegia o sentir e

não o pensar, desenvolve um conteúdo em base

a um tema. Ex: legado artístico de peças,

objetos, esculturas, manufaturas, música.

5) Científico : o real, sistematizado, verificável. 

Ex: a evolução das tecnologias. 



EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO

Dos anos 0 a 2018

Somente nos últimos 30 anos ocorreram

Maiores descobertas da humanidade



O METODO  CIENTÍFICO

youtube.com



ORIGENS DO MÉTODO CIENTÍFICO

Método era pensando desde A.C. e séculos

iniciais por conta da Filosofia dos gregos, a

astronomia.

A partir dos séculos XVI e XVII se deu a

revolução científica decorrendo no

desenvolvimento do Método Científico graças às

contribuições de Francis Bacon, Galileu Galilei,

considerados pais do método experimental.



https://pt.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon

FRANCIS BACON - Londres

(1561-1626). Filósofo, político.

Fundador da Ciência Moderna

Esboçou uma metodologia

racional para a atividade

científica.
Etapas:
*Experimentação;
*Formulação de Hipóteses;
*Repetição;
*Testagem das Hipóteses;
*Formulação de Generalizações e Leis.



GALILEU GALILEI - Itália 
(1564- 1642). Matemático, 
Físico, Astrônomo, Filósofo.
Seus estudos foram 
fundamentais para o 
desenvolvimento 
das Ciências.

https://www.ebiografia.com/galileu_galilei/

Etapas:
• Parte-se da Observação dos fenômenos;
• Análise das partes (relações quantitativas);
• Indução de Hipóteses;
• Generalização dos Resultados;
• Confirmação das Hipóteses;
• Estabelecimento de Leis gerais.



ahistória.com.br

RENÉ DESCARTES. França. 
(1596-1650).
Filósofo, físico e matemático. 
Autor da frase "Penso, Logo 
Existo". Raciocínio Dedutivo 
(afasta o indutivo).
Princípios:

1) Evidência (a verdade tem evidência);
2) Análise (dividir as partes para resolvê-las);
3) Síntese (ordenar o pensamento - dos objetos 

mais simples ao complexos);
4) Enumeração (discriminar e enumerar, fazer 

revisões gerais para nada omitir).



A PESQUISA  CIENTÍFICA
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PESQUISA CIENTÍFICA = 

� atividades orientadas para a busca,

investigação, indagação de um determinado

tema em diversas fontes;

� aprendizagem para gerar novo conhecimento;

Com a aplicação do Método Científico efetuam-
se ações práticas/demonstração/experimentação,
obtendo resultados válidos, claros e precisos,
conhecidos e interpretados universalmente. É
contribuição para o avanço da Ciência.



1- Escolha um assunto/área/tema;
2- Defina o problema da pesquisa
(relevante, adequado, original,
factível ao processo de pesquisa
científica); Redija o projeto de pesquisa.
3- Escolha material e método de trabalho mais
adequado (ajuda do orientador);
4- Estabeleça os critérios da coleta de dados, a
análise e interpretação dos resultados para
apresentar o estudo.
5- Indique em cronograma as etapas da
pesquisa (cumprir os prazos!).

Planejando o Projeto de Pesquisa 



Classificação da Pesquisa 

pela forma da

ABORDAGEM DO PROBLEMA

�Qualitativa;

�Quantitativa.



A Pesquisa Qualitativa

�Direcionada para o estudo de caso ;

�Não emprega estatística para análise dos
dados.

�Obtém dados descritivos, mediante contato
direto e interativo do pesquisador com a
situação-objeto de estudo.

�Com os resultados, o pesquisador procura
entender os fenômenos, e, a partir daí, situar
sua interpretação dos fenômenos estudados.



A Pesquisa Quantitativa

Quantifica fatos por meio da coleta de dados em

instrumentos, como:

1-Questionários : confeccionados pelo

pesquisador, com linguagem simples e direta

para ser bem compreendido e preenchido pelos

informantes/ pesquisados.



Todo questionário deve passar por uma etapa de
pré-teste (amostra reduzida de participantes),
para que se possam corrigir eventuais erros de
formulação.
Dele constam perguntas fechadas e abertas e
servem para obter informações da realidade,
verificar a ocorrência e a frequência ou não de
um fenômeno.

2) Entrevistas;

3) Observação e registro: fotográfico, vídeo, 
etc .



Para a pesquisa definir Materiais e Métodos

detalhes da pesquisa: forma do trabalho
para obter mérito científico e os seus manuscritos
não serem rejeitados!

1) Materiais - especificações técnicas exatas da
pesquisa: tipos, quantidades, fontes,
equipamentos, aparelhagem, instrumentos,
sujeitos ou grupos da pesquisa, animais
experimentais, plantas e microorganismos pelo
gênero, espécie e linhagem, etc.
Participação de humanos: indicar o critério de
seleção e o documento de consentimento.



População e Amostra da pesquisa: questões

- Quais indivíduos se pretende abranger e
observar para a obtenção de dados e as
conclusões do estudo? (população alvo ou
universo; população de referência ou
amostras);

Casuística (critérios utilizados para definir o
grupo-foco do estudo, os motivos de inclusões ou
exclusões de indivíduos; apresentação minuciosa
do grupo social escolhido).



� População : conjunto de elementos que têm, em
comum, determinada característica. É o universo da
pesquisa cuja estatística chama-se parâmetro.

� Amostra : qualquer subconjunto da população; é a
restrição da população para uma parcela. Quando a
estatística é obtida em uma amostra denomina-se
estimativa (de parâmetro).

População e amostra

(Estudar as características sobre o “todo”, 
observando apenas “parte”).

População Amostra



Estudos de COORTE

Nas áreas da Saúde e Estatística, Coorte é a

seleção de indivíduos segundo o que é comum em

um evento que se deu no mesmo período.

Exemplo: coorte de pessoas nascidas entre 1960
e 1970 para avaliar a incidência de doença; a
avaliação da etiologia das doenças; do impacto de
fatores prognósticos; de intervenções diagnósticas
e terapêuticas, etc.



2) MÉTODOS:

Descrição detalhada do método definido para a

pesquisa, com informações rigorosas e

exatamente em ordem cronológica dos

procedimentos práticos:



�Tipo de Pesquisa escolhida;

�Forma de realizá-la;

�Material de Trabalho;

�Local;

�Tempo, período;

� Questões éticas (CEP/ CEA);

� Instrumentos para coleta de dados;

�Tratamento estatístico e análise dos dados.



TRATAMENTO ESTATÍSTICO é a aplicação da

Estatística aos dados obtidos na pesquisa com o

objetivo de melhorar a confiança e a

credibilidade dos achados da pesquisa.

Os processos da Estatística são apropriados

para recolher, organizar, classificar, apresentar e

interpretar um conjunto de dados/ fenômenos.



Etapas para a Análise e Interpretação -
Os dados recebem :

1- Classificação - ordenar variáveis (idade, sexo,
etnia, escolaridade, religião, outras); Codificação
(identificar dados por códigos);

2- Tabulação (totais e subtotais em gráficos).

3- Apresentação dos resultados (com os recursos
da Estatística Descritiva, Gráficos, Tabelas, que
apresentam de forma compreensível a
informação contida num conjunto de dados.)



Visão de um trabalho com tratamento estatístico:

Com a aplicação de questionário, os resultados
das questões gerais dos participantes serão
apresentados por quadros ou tabelas descritivas
de frequência de ocorrência de cada variável.

A apresentação descritiva pode não ser
suficiente, consultar o Orientador sobre a
aplicação de outras funções da Estatística sobre
os dados obtidos, como: soma, média, desvio-
padrão, proporções, covariação, correlações,
dentre outras.



Em alguns tipos de pesquisas é usual a
apresentação da Correlação entre duas
variáveis aleatórias, casuais para indicar a força
e a direção do relacionamento linear entre ambas
(método escolhido adaptado à natureza dos
dados: o coeficiente de Pearson, para pesquisas
quantitativas e o de Spearman, para as
qualitativas, etc.).
Na aplicação deste método, a interpretação da
força da correlação entre as variáveis está
disposta em diagramas de dispersão (nunca pode
ser maior do que 1 ou menor do que menos 1,
indicando-se que uma correlação próxima a zero indica
que as duas variáveis não estão relacionadas).



A Análise e interpretação dos Dados 

Após as descrições das variáveis, o pesquisador

fará a análise dos dados, com lógica, com

comparações pertinentes, descreverá os

resultados alcançados e a discussão dos

mesmos para, posteriormente, divulgar seus

achados, comentando-os, concluindo sua

pesquisa.



TIPOS DE PESQUISAS

coladaweb.com                                vdl.ufc.br                           regrasparatcc.com.br                       edufu.ufu.br

maxinterativa.com
docplayer.com.br

portuguese.alibaba.com



1- Pesquisa Experimental (empírica):
possibilita conhecimento com um único
experimento ou simulação feita em laboratório
pelo próprio pesquisador, com o controle de
causas e efeitos para eliminar equívocos e
ambiguidades.
Este tipo de pesquisa proporciona familiaridade
com o problema podendo dar-lhe inúmeras
respostas diferentes para torná-lo explícito ou
para construir hipóteses; explica de que modo ou
por quais causas o fenômeno é produzido.

Exemplo: observar o crescimento de mancha escura
em fatias de pão (mofo) para saber como aquilo
começou (reprodução de fungos).

. 



2- Pesquisa Exploratória : a que busca

constatar algo num organismo vivo ou num

fenômeno.

Descreve os fatos sem inferências, análises;

apenas registra as impressões e avaliações.

Exemplo: Saber como os peixes respiram.



3-Pesquisa Teórica : dedica-se a reconstruir

teorias, conceitos, ideias, ideologias em razão do

aprimoramento de fundamentos teóricos porque

uma teoria nunca é final, pode evoluir. Este tipo

de pesquisa analisa teorias, compara-as, checa

vantagens e desvantagens, defende, refuta.

Exemplos: 

A Embriologia e a descoberta das células-tronco e as mudanças 
de paradigmas da genética; A indústria farmacêutica e sua 
evolução com a aplicação da Nanotecnologia.



4 – Pesquisa de Campo : observação de fatos e

fenômenos exatamente como ocorrem no real;

à coleta de dados referentes aos mesmos; a

análise e interpretação desses dados, com

base numa fundamentação teórica consistente,

objetivando compreender e explicar o problema

pesquisado.
Exemplo: pesquisa domiciliar sobre emprego e desemprego com

a amostra da população do centro da cidade para subsidiar
políticas econômicas e sociais do município em termos de
geração de empregos.



5- Pesquisa de Fontes : Histórica/
Bibliográfica/ Documental: Estuda um
problema utilizando o conhecimento disponível
em documentos do passado ou da revisão da
literatura existente, esclarecendo-o sob novo
enfoque.
Exemplos:
* Em quais bases da legislação e de procedimentos
operacionais-padrão se obtém informações para o
processo de implementação de uma caldeira? * Como
abastecer uma cidade com energia eólica?
* A revisão de boas práticas para o gerenciamento de
pessoas da área da construção civil. * Pensamentos
teóricos para a estruturação de projetos empresariais
com utilização tecnológica das redes sociais.



6- Pesquisa Social Aplicada – Pesquisa -Ação 
(Pesquisa de Campo da área Ciências Humanas)

Faz observações de fatos que buscam
respostas a problemas de um grupo social. Ela é
descritiva e explicativa. O pesquisador é o
próprio participante da pesquisa, que imerge
numa situação-problema real com muita ética,
observa, registra, reflete à luz de teorias para
depois explicar ou aprimorar a prática de
atividades existentes.
Exemplo: Saber quais os hábitos alimentares de uma

comunidade específica, explicando a incidência da
desnutrição. Estudar o problema para criar soluções.



Fase da Comunicação Científica
(Divulgação dos Resultados)

� Relatório, Artigo, Paper, Livro;
�Monografia, Dissertação, Tese;
�Pôster, Palestras, Aulas;
�Conferências em Encontros Científicos;
�Divulgação em mídia eletrônica: Internet (FTP 

- servidor gratuito de transferência de 
arquivos, Grupos de discussão, páginas www).



Bases para estruturação da aula

CAMPELLO, Bernadete Santos; CENDÒN, Beatriz
Valadares; KREMER, Jeannette Marguerite (Org.).
Fontes de informação para pesquisadores e
profissionais. Belo Horizonte: UFMG, 2000.
CERVO, A.L.; BERVIAN, P.A. Metodologia Científica.
3.ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1993.
LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Metodologia
Científica. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1995.
MORAES, I.N.; AMATO, A.C.M. Metodologia da
Pesquisa Científica. São Paulo: Roca, 2006.
SAMPIERI, R.H. et al. Metodologia de Pesquisa . São
Paulo: McGraw-Hill, 2006.
SEVERINO, A.J. Metodologia do Trabalho Científico .
20.ed. São Paulo: Cortez, 1996.



TERMINAMOS NOSSO 
ESTUDO.

Não esgotamos o 
assunto......

OBRIGADA PELA 
ATENÇÃO.

BETH SOMERA
esomera@terra.com.br




