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INTRODUÇÃO

 Kingman Brewster,na década de setenta, disse que a
universidade se preocupa com quatro questões:

 a acumulação de fatos (accumulating facts),
 a aprendizagem de competências (learning skills),
 a aquisição de julgamentos (acquiring judgment),
 e as descobertas, trazendo coisas novas (making

discoveries).



 INTRODUÇÃO – Cont.

 No entanto, a real importância da Universidade para a
ciência são as questões terceira e quarta entre as definidas
por Brewster (“aquisição de julgamentos” e “descobertas”),
porque o julgamento crítico não pode ser empacotado ou
programado.

 Criar novas realidades pode depender de reflexão solitária,
mas também de discussão, argumento, desafio e resposta,
para colocar nossos preconceitos em contraste com os dos
outros. Tudo isso é pesquisa científica.

 Não há conhecimento firme, seguro, fechado que tenha as
respostas e as certezas a todas as lacunas desse processo,
pois, o conhecimento vai se construindo com a prática (…) é
possível pensar numa formação de graduação que tenha como
eixo, a pesquisa, compreendida como processo de produção do
conhecimento. (ALMEIDA, Liliane Barros De)



INTRODUÇÃO – Cont.

 A proposta da pesquisa, como processo que permeia o
ensino na graduação, traz consigo um desafio enorme
de crescente compromisso pois “coloca os professores e
os estudantes, como produtores de conhecimento, em
vez de vê-los como consumidores, transmissores e
implementadores do conhecimento produzido em
outras instâncias”, (Santos,2001, p. 17).



INTRODUÇÃO – Cont.

 Vive-se um mundo novo, com novos problemas, novos
significados, novas exigências, novas soluções, novas práticas e
novos pensamentos. Não há como enfrentar tantos desafios
sem se mobilizar, sem investigar.

 A solução não está na pesquisa, mas a pesquisa pode delinear,
encaminhar alternativas para tentar superar tantos desafios.

 Os desafios da pós-modernidade exigem da universidade uma
ação urgente, que redimensione sua estrutura, metodologia e
avaliação transformando-a instituição produtora e formadora
de contribuições profícuas à sociedade contemporânea.

 Essa reestruturação e redefinição será imprescindível para
sua sobrevivência como instituição.



CONCEITOS

 Conhecimento -- Apreensão da realidade (objecto do
conhecimento) por um sujeito (de conhecimento).

 É toda forma de existência que se manifesta de algum modo

 Investigação: É um estudo ou uma série de estudos
aprofundados sobre determinado tema, numa área cientifica.

 Pesquisa: A pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático,
controlado e crítico, que permite descobrir novos factos ou dados,
relações ou leis, em qualquer campo de conhecimento. (Ander-
Egg).

 A pesquisa portanto é um procedimento formal, com método de
pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se
constitui no caminho para conhecer a realidade para descobrir
verdades parciais.



 Ciência:

Entende-se por ciência, a sistematização de conhecimentos,
um conjunto de proposições logicamente correlacionados
sobre o comportamento de certos fenómenos que se deseja
estudar: a ciência é todo um conjunto de atitudes e
actividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento
com objecto limitado, capaz de ser submetido a verificação.
(Trujillo Ferrari)



O ESPÍRITO CIENTÍFICO

 O espírito científico é, antes de mais nada, uma atitude ou
disposição subjetiva do pesquisador que busca soluções sérias, com
métodos adequados, para o problema que enfrenta. Esta atitude não é
inata nas pessoas, devendo ser aprendida. O espírito científico se
traduz por uma mente crítica, objetiva e racional.

 Criticar é julgar, discernir, distinguir, analisar melhor para poder
avaliar os elementos componentes da questão. O crítico só admite o
que é suscetível à prova.

 A consciência objetiva, por sua vez, implica no rompimento
corajoso com as posições subjetivas, pessoais e mal fundamentadas do
conhecimento vulgar.

 A objetividade torna o trabalho científico impessoal, a ponto de
desaparecer, por completo, a pessoa do pesquisador. Só interessa o
problema e a solução. Qualquer um pode repetir a mesma
experiência, em qualquer tempo, e o resultado será sempre o mesmo.



AS FUNÇÕES DA CIÊNCIA: DESCRIÇÃO E EXPLICAÇÃO.

 Descrição: esta noção deve ser inscrita no debate clássico
entre descritivismo e ascritivismo.

Para o primeiro, um enunciado declarativo é uma
descrição ou representação da realidade: objectos possuem
essa ou aquela propriedade e mantêm essa ou aquela
relação.

Ex: “esse caminho de escalada, fica num rochedo muito
bonito”

 ascritivismo, identifica nele antes de tudo um acto de
recomendação.

 Ex: “eu te aconselho esse caminho”



 Explicação:

De maneira geral, explicação é a substituição de um
discurso menos inteligível por um discurso mais
inteligível.

 O próprio procedimento científico, tem suas modalidades e
seus níveis de explicação, que porem, têm em comum o
facto de se fazer que, sistematicamente, o discurso volte ao
real por meio de processos de verificação que combinam
regras lógicas e praticas empíricas.



AS TEORIAS CIENTIFICAS. 

 Podemos conceituar teoria como ”um meio para interpretar, 
criticar e unificar leis estabelecidas, modificando-as para se 
adequarem a dados não previstos quando de sua formulação 
e para orientar a tarefa de descobrir generalizações novas e 
mais amplas” (Kaplan, 1975:302).

 Sob o aspecto cientifico, entretanto, se o facto é considerado 
uma observação empiricamente verificada, a teoria se refere 
a relações entre factos ou, em outras palavras, à ordenação 
significativa desses factos, consistindo em conceitos, 
classificações, correlações, generalizações, princípios, leis, 
regras, teoremas, axiomas etc.



 PAPEL DA TEORIA EM RELAÇÃO AOS FACTOS

 Orienta aos objectivos da ciência

 Oferece um sistema de conceitos

 Resume o conhecimento

 Prevê factos

 Indica lacunas no conhecimento



SÃO FONTES DE PROBLEMAS DE PESQUISA:

 A Simples observação de factos;

 Os factos ligados a actividade de pesquisa em si 
mesma (resultados de pesquisa);

 Uma falha qualquer no conjunto de conhecimentos;

 Factos com aparência contraditória;

 Origem puramente teórica;



ETAPAS DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO

 A preparação metódica e planeada de uma investigação, 
supõe uma sequencia lógica de momentos, compreendendo 
as seguintes etapas:

 A determinação do tema
 O levantamento da bibliografia
 A leitura e documentação
 A construção lógica do trabalho
 A redacção do texto
 A formulação das hipóteses
 A determinação das variáveis



TIPOS DE PESQUISA

Existem várias formas de classificar as pesquisas,
a depender da natureza, da abordagem (assunto),
do propósito (objetivo) e dos procedimentos
efetivados para alcançar os dados (meio). As
formas clássicas de pesquisa estão elencadas a
seguir:



Do ponto de vista da natureza das pesquisas,
estas podem ser:

• Pesquisa Básica: objetiva gerar conhecimentos
novos úteis para o avanço da ciência sem
aplicação prática prevista. Envolve verdades e
interesses universais.

• Pesquisa Aplicada: objetiva gerar
conhecimentos para aplicação prática, dirigida à
solução de problemas específicos. Envolve
verdades e interesses locais.



 Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, podem ser:

 • Pesquisa Qualitativa: considera que há uma relação dinâmica
entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser
traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição
de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não
requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é
a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-
chave. É descritiva.

 • Pesquisa Quantitativa: considera o que pode ser quantificável, o
que significa traduzir em números opiniões e informações para
classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas
estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão,
coeficiente de correlação, análise de regressão).



 A questão Pesquisa Fenoménica x Factual também é assim exposta:

 • Factual: prevê a mensuração de variáveis pré-determinadas,
buscando verificar e explicar sua existência ou influência sobre
outras variáveis. Busca uma regra, um princípio que reflita a
uniformidade daquilo que é estudado. Centraliza sua busca em
informações matematizáveis. Não se preocupa com exceções, mas sim
com generalizações.

 • Fenomênica: prevê a coleta de dados a partir de interações sociais
e sua análise a partir da hermenêutica do pesquisador.

Não possui condições de generalização e está fortemente associada ao
conhecimento filosófico.



 Do ponto de vista de seus objetivos, conforme aponta Gil (1991), podem
ser:

 • Pesquisa Exploratória: objetiva a maior familiaridade com o
problema, tornando-o explícito, ou à construção de hipóteses.

 Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram
experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que
estimulem a compreensão. Assume, em geral, as formas de Pesquisas
Bibliográficas e Estudos de Caso.

 • Pesquisa Descritiva: visa descrever as características de determinada
população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis.
Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e
observação sistemática. Assume, em geral, a forma de Levantamento.

 • Pesquisa Explicativa: visa identificar os fatores que determinam ou
contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento
da realidade porque explica a razão, o porquê das coisas. Quando
realizada nas ciências naturais requer o uso do método experimental, e
nas ciências sociais requer o uso do método observacional. Assume, em
geral, as formas de Pesquisa Experimental e Pesquisa Ex post facto.



 Do ponto de vista dos procedimentos técnicos (Gil, 1991), podem ser:

 • Pesquisa Bibliográfica: quando elaborada a partir de material já
publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e,
atualmente, material disponibilizado na Internet.

 • Pesquisa Documental: quando elaborada a partir de materiais que
não receberam tratamento analítico.

 • Pesquisa Experimental: quando se determina um objeto de estudo,
selecionam-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definem-
se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável
produz no objeto.

 • Levantamento: quando a pesquisa envolve a interrogação direta das
pessoas cujo comportamento se deseja conhecer.



 • Estudo de caso: quando envolve o estudo profundo e
exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se
permita o seu amplo e detalhado conhecimento.

 • Pesquisa Ex post facto: quando o “experimento” se
realiza depois dos fatos.

 • Pesquisa-Ação: quando concebida e realizada em
estreita associação com uma ação ou com a resolução de
um problema coletivo. Os pesquisadores e participantes
representativos da situação ou do problema estão
envolvidos de modo cooperativo ou participativo.

 • Pesquisa Participante: quando se desenvolve a partir
da interação entre pesquisadores e membros das situações
investigadas.



FIM

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO


