
Metodologia da Pesquisa 
(Introdução) 



Apresentação 

• Nome 

• Área de atuação 

• O que pretende pesquisar no TCC 



O SABER CIENTÍFICO 

O SER HUMANO TEM UMA NECESSIDADE DE CONSTRUIR SABER 

POR SI SÓ. 

 

 

O PRINCIPAL OBJETIVO DA PESQUISA DO SABER 

É COMPREENDER O FUNCIONAMENTO DAS 

COISAS. 

 

 

 

- ENTENDER 

- PREVER 

- CONTROLAR 





 
O Mito da Caverna de Platão 

  Imaginemos uma caverna subterrânea onde, desde a infância, geração após geração, seres humanos estão 
aprisionados. Suas pernas e seus pescoços estão algemados de tal modo que são forçados a permanecer 
sempre no mesmo lugar e a olhar apenas para a frente, não podendo girar a cabeça nem para trás nem para os 
lados. A entrada da caverna permite que alguma luz exterior ali penetre, de modo que se possa, na semi-
obscuridade, enxergar o que se passa no interior. 

 A luz que ali entra provém de uma imensa e alta fogueira externa. Entre ela e os prisioneiros – no exterior, 
portanto - há um caminho ascendente ao longo do qual foi erguida uma mureta, como se fosse a parte 
fronteira de um palco de marionetes. Ao longo dessa mureta-palco, homens transportam estatuetas de todo 
tipo, com figuras de seres humanos, animais e todas as coisas. 

 Por causa da luz da fogueira e da posição ocupada por ela, os prisioneiros enxergam na parede do fundo da 
caverna as sombras das estatuetas transportadas, mas sem poderem ver as próprias estatuetas, nem os 
homens que as transportam. 

 Como jamais viram outra coisa, os prisioneiros imaginam que as sombras vistas são as próprias coisas. Ou seja, 
não podem saber que são sombras, nem podem saber que são imagens (estatuetas de coisas), nem que há 
outros seres humanos reais fora da caverna. Também não podem saber que enxergam porque há a fogueira e a 
luz no exterior e imaginam que toda a luminosidade possível é a que reina na caverna. 

 Que aconteceria, indaga Platão, se alguém libertasse os prisioneiros? Que faria um prisioneiro libertado? Em 
primeiro lugar, olharia toda a caverna, veria os outros seres humanos, a mureta, as estatuetas e a fogueira. 
Embora dolorido pelos anos de imobilidade, começaria a caminhar, dirigindo-se à entrada da caverna e, 
deparando com o caminho ascendente, nele adentraria. 

 Num primeiro momento, ficaria completamente cego, pois a fogueira na verdade é a luz do sol, e ele ficaria 
inteiramente ofuscado por ela. Depois, acostumando-se com a claridade, veria os homens que transportam as 
estatuetas e, prosseguindo no caminho, enxergaria as próprias coisas, descobrindo que, durante toda sua vida, 
não vira senão sombras de imagens (as sombras das estatuetas projetadas no fundo da caverna) e que somente 
agora está contemplando a própria realidade. 

 Libertado e conhecedor do mundo, o prisioneiro regressaria à caverna, ficaria desnorteado pela escuridão, 
contaria aos outros o que viu e tentaria libertá-los. 

 Que lhe aconteceria nesse retorno? Os demais prisioneiros zombariam dele, não acreditariam em suas palavras 
e, se não conseguissem silenciá-lo com suas caçoadas, tentariam fazê-lo espancando-o e, se mesmo assim, ele 
teimasse em afirmar o que viu e os convidasse a sair da caverna, certamente acabariam por matá-lo. 

Extraído do livro "Convite à Filosofia" de Marilena Chaui. 



Conhecimento 

• Conhecimento Popular - ou senso comum. 
Transmitido de geração para geração por meio da 
educação informal. É baseado na imitação e 
experiência pessoal, portanto é empírico. 

 
 

• Conhecimento Científico - se estrutura a partir de 
pesquisas sistemáticas e organizadas: a pesquisa 
científica. Busca a verdade, ou a máxima 
aproximação com ela. É real, contingente, 
sistemático, verificável, aproximadamente exato e 
falível.    

      



Homem Comum Cientista 

Observação 

Conhecimento  
Empírico 

Conhecimento  
Científico 

Bom Senso 

Objetividade  
Limitada 

a percepção 

Objetividade  
Vinculada  

à experimento 

•Superficial 
•Sensitivo 
•Assistemático 
•Acrítico 
•Falível 

•Real 
•Contingente 
•Sistemático 
•Verificável 
•Aproximadamente Exato 
•Falível 

“A ciência não se restringe os registros de fatos, ela chega a 
conclusões com segurança.” 

O que distingue o conhecimento 
científico do senso comum é a 

forma de observação  



•  Se vale da razão e não de sensações ou 
impressões para chegar aos resultados.                   Racional  

• Se preocupa em construir sistemas de idéias 
organizadas racionalmente.  Sistemático  

• Possibilita demonstrar a veracidade das 
informações. Verificável 

•  Reconhece sua própria capacidade de errar. Falível 



Definições 
Importantes 



Método 

Técnica específica ou processo empregado na solução de 

um problema. O método científico é uma via de acesso a 

resultados cientificamente válidos. 

 

Caminho, conjunto de procedimentos racionais que 

orientam o pensamento na busca de conhecimentos 

válidos. 
 



Metodologia 

Conjunto de métodos empregados na obtenção 
do conhecimento científico.  

Ciência que estuda os métodos de investigação e 
apresentação de resultados. 

 



Ciência 

Corpo de conhecimentos que trabalha 

com técnicas especializadas de 

verificação, interpretação e inferência da 

realidade. 
 



 

 

CIÊNCIAS FORMAIS:  

• Lógica  

• Matemáticas 

 

CIÊNCIAS REAIS:  

• Naturais: Física, Química e Biologia 

• Humanas: Psicologia, Economia, Sociologia, 
Ciências Políticas e Administração 



O que é pesquisa? 

 

Pesquisar é produzir conhecimento.. 
 



Pesquisa Científica 

Investigação planejada, desenvolvida e 

dirigida conforme normas metodológicas 

aceitas pela ciência.  

 

Não existe uma única forma de realizar 

uma pesquisa. Depende de... 

 



Interesse e conhecimento do assunto a ser 
pesquisado 

Recursos disponíveis 

Campo de atuação 

Metodologia utilizada 

Objeto de estudo 



Tipos de Pesquisa Científica 

Pura 

• Busca o progresso da 
ciência; 

• Desenvolve conhecimentos 
científicos sem a 
preocupação com a sua 
aplicação e consequências 
práticas; 

• Objetiva generalizações. 

Aplicada 

• Interesse na aplicação dos 
conhecimentos gerados; 

• Utiliza na prática os 
conhecimentos. 



Trabalho Científico 

Conjunto de procedimentos sistemáticos, 

baseado no raciocínio lógico, que tem por 

objetivo encontrar soluções para problemas 

propostos, mediante o emprego de métodos 

científicos.  

 

Os trabalhos acadêmicos de pós-graduação, 

para serem considerados científicos, devem 

produzir ciência ou dela derivar.  



Trabalhos a serem 
realizados na disciplina 

Artigo científico 

 

Projeto de intervenção 

 

Monografia 



Fases 

Planejamento 

• Projeto de 
pesquisa 

Execução 

• Registros 
diversos (fichas, 
resenhas, 
resumos) 

Distribuição 
dos 
resultados 

• Relatório de 
pesquisa 



Planejamento 
• Decisão  

• Escolha do Tema e delimitação da pesquisa 

• Formulação do problema  

• Construção de hipóteses  

• Especificação dos objetivos  

• Relevância do tema 

• Definição dos termos – Conceituação (marco teórico) 

• Definição abordagem metodológica 

• Constituição de equipe de trabalho  

• Levantamento de recursos 

• Cronograma 



Execução 
• Levantamento de Dados Secundários – Marco Teórico 
• Padrões metodológicos - Amostragem - População 
• Elaboração do(s) instrumento(s) de coleta de dados Primários 
• Teste dos instrumentos e procedimentos – Pré-teste 
• Coleta de dados: seleção, codificação e tabulação; 
• Representação dos dados – definição em relação o melhor 

instrumento para a representação dos dados, que pode ser 
através de tabelas ou Quadros; Gráficos informativos ou 
analíticos, entre outros; 

• Análise e interpretação dos dados; 
• Elaboração do relatório; 
• Apresentação. 



• Publicações diversas 

• Relatório final 

Distribuição dos Resultados 



Formulação do 
problema 

Determinação dos 
objetivos 

Delineamento da 
pesquisa 

Operacionalização 
dos conceitos 

Seleção de 
amostra 

Elaboração do 
instrumento de 
coleta de dados 

Coleta de dados 
Análise e 

interpretação dos 
resultados 

Relatório final 



Ciclo operacional da pesquisa 

Fase  

Exploratória 

Trabalho  

de Campo 

Tratamento dos Dados e 

redação do relatório  

de pesquisa. 

Redação  

Final 
Publicação 

O objetivo da pesquisa científica é a publicação.  

 A pesquisa é a atividade por excelência de 

produção de informação.  

 É através da publicação que o conhecimento 

converte-se em riqueza social. 


