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Objetivos de Aprendizagem





Objetivos de Aprendizagem



O que é pesquisa?
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

 Procedimento racional e sistemático com o objetivo de

proporcionar respostas aos problemas que são propostos.

➢ Não se tem informação suficiente para

respondê-lo.

➢ A informação disponível se encontra

em estado de desordem, não sendo

possível relacioná-la ao problema.

Desenvolve-se mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a 

utilização cuidadosa de métodos e técnicas de investigação científica. 

Processo longo, desde a adequada formulação do problema até a 

satisfatória apresentação dos resultados.



Classificação das pesquisas
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

Área do 
conhecimento

• CNPq

• Ciências Exatas e 
da Terra; 
Ciências 
Biológicas; 
Engenharias; 
Ciências da 
Saúde; Ciências 
Agrárias; Ciências 
Sociais 
Aplicadas; 
Ciências 
Humanas.

Finalidade

• Pesquisa básica 
pura;

• Pesquisa básica 
estratégica;

• Pesquisa 
aplicada;

• Desenvolvimento 
experimental.

Propósitos mais 
gerais

• Pesquisas 
exploratórias;

• Pesquisas 
descritivas;

• Pesquisas 
explicativas.

Métodos 
empregados

•Pesquisa bibliográfica;

•Pesquisa documental;

•Pesquisa experimental;

•Ensaio clinico;

•Estudo caso-controle;

•Estudo de coorte;

•Levantamento de 
campo;

•Estudo de caso;

•Pesquisa etnográfica;

•TFD (grounded theory);

•Pesquisa-ação;

•Pesquisa participante.



 Pesquisa Exploratória;

 Pesquisa Descritiva;

 Pesquisa bibliográfica;

 Pesquisa documental;

 Estudo de caso;

 Pesquisa-ação;

 Relato de Experiência.

Tipos explorados

A escolha depende do objeto (o que demanda ser 

explorado, como quero tratá-lo, etc.) e do meu objetivo

(o que quero alcançar).



Pesquisa Exploratória

 Propósito de proporcionar maior familiaridade com o

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou

construir hipóteses.

 Planejamento flexível.

 Muitas pesquisas realizadas com propósitos

acadêmicos, pelo menos inicialmente, assume o

caráter de pesquisa exploratória (maturidade

acadêmica e de objeto).



Pesquisa descritiva

 Descrição das características de determinada população.

 Pode ter uma intencionalidade de identificar possíveis relações
entre as variáveis.

 Ex.: Pesquisas de perfil (idade, sexo, procedência, etc.), pesquisas

eleitorais, levantamento de opiniões.





Vertente DESCRITIVA



Vertente EXPLORATÓRIA



Pesquisa Bibliográfica

 Utiliza fonte secundária.

 Feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas
e publicadas por meios escritos e eletrônicos.

A Revisão de Literatura é um tipo 

(não sistemático) de Pesquisa 

Bibliográfica.

Revisão de Literatura – há uma 

aglutinação de autores importantes 

para o entendimento de 

aspectos/conceitos estruturantes do 

seu estudo.

As ideias formam um arcabouço 

orientado pelo objetivo.

IMPORTANTE!

É diferente de Referencial Teórico. 



Pesquisa Bibliográfica

 Artigos de revisão

São pesquisas que utilizam fontes de informações

bibliográficas ou eletrônicas para obtenção de resultados

de pesquisas de outros autores, com o objetivo de

fundamentar teórica e cientificamente um determinado

objetivo.

Revisão Integrativa – sintetiza resultados obtidos 

em pesquisas sobre um tema ou questão, de 

maneira sistemática, ordenada e abrangente. 

É denominada integrativa porque fornece 

informações mais amplas sobre um 

assunto/problema, constituindo, assim, um 

corpo de conhecimento.

Revisão Sistemática – método utilizado para 

responder a uma pergunta específica sobre um 

problema específico da área da saúde. Síntese 

rigorosa de todas as pesquisas relacionadas a 

uma questão/pergunta específica sobre causa, 

diagnóstico e prognóstico de um problema de 

saúde, mas frequentemente envolve a eficácia 

de uma intervenção para a solução desse 

problema.







Queria conhecer os casos julgados 

na Comarca de Sobral, em 2018.

O que fazer?



Pesquisa Documental

 Utiliza fonte primária.

 Realizada a partir de documentos, elaborados com finalidades
diversas.

Documentos 

institucionais

Documentos 

pessoais

Materiais de 

divulgação

Documentos 

jurídicos

Documentos 

iconográficos

Registros 

estatísticos





Falha na comunicação entre os 

trabalhadores de uma empresa.

O que fazer?



Pesquisa-ação

 Tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e

realizada em estreita associação com a ação ou com a resolução

de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os

participantes representativos da situação ou do problema estão
envolvidos de modo cooperativo ou participativo.

 Participação efetiva dos interessados.

 A ação não pode ser trivial, mas uma ação problemática que

mereça uma investigação.

(THIOLLENT, 2011)

Sensibilizar e fomentar a consciência 

e o conhecimento/aprendizado.



Planejamento

 Fase exploratória;

 Tema da pesquisa;

 Colocação dos problemas;

 Lugar da teoria;

 Hipóteses;

 Seminário;

 Campo de observação;

 Coleta de dados;

 Aprendizagem;

 Saber formal e informal;

 Plano de Ação;

 Divulgação externa.

Conjunto de ações, que 

embora não ordenados no 

tempo, podem ser 

consideradas etapas da 

pesquisa-ação (GIL, 2017).





Família com intensos conflitos entre 

seus membros.

O que fazer?



Estudos de Caso

 Investigações detalhadas de uma única entidade ou pequeno

número de entidades (indivíduo, família, instituição, comunidade

ou outra unidade social).

 Analisar e compreender questões importantes para a história, o

desenvolvimento ou as circunstâncias da entidade estudada.

(POLIT; BECK, 2011)

Ponto central: o caso

▪ Determinar por que um indivíduo pensa,

se comporta ou se desenvolve de uma

maneira particular.

▪ Captura e processa as experiências

passadas e os fatores situacionais

relevantes para o problema examinado.

PROFUNDIDADE





Como publicizar interpretações 

advindas de contextos de 

imersão?



Relato de Experiência

Diz respeito à documentação das

experiências humanas, que

possibilita o pesquisador relatar suas

vivências e ainda contextualizá-las

com a literatura pertinente, fazendo

essa relação com o saber técnico-

científico (GIL, 2008).

IMPORTANTE!
▪ Quais as lições aprendidas? Quais as curiosidades? Quais as

descobertas? Quais as transformações para sua vida

acadêmica?





Importante!

 A escolha metodológica realizada implica/determina:

 Se assertiva, no alcance do objetivo inicialmente proposto;

 Se com rigor, na qualidade e confiabilidade das evidências

produzidas;

 Em alinhamentos de referenciais teóricos e metodológicos;

 Na estruturação/apresentação do artigo científico (devendo se

considerar as peculiaridades dos periódicos);

 Na condução da escrita (colocação de palavras, utilização de

conceitos importantes, argumentações e interpretações, etc.).
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