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Origens do Método Científico2

 Francis Bacon (1561-1626)
• O conhecimento da realidade é obtido pela prática da experiência e a partir de 

hipóteses, resultando em  “leis gerais e universais”;

• Estudo das particularidades que possam ser generalizadas.

 Galileu Galilei (1564-1642)
• Objeto + Investigação Metódica (Observação e Experimentação) resultando em 

Conhecimento Científico.

 René Descartes (1596-1650)
• “Tudo pode ser explicado pela matéria”, o que permite desconsiderar a 

subjetividade;

• Decomposição do todo em suas partes, para estudá-las e o todo seria revelado 
pela soma de conhecimento dessas partes.

 Isaac Newton (1642-1727)
• Experimento + Racionalidade da Dedução;

• Formulação Matemática da Concepção Mecanicista da Natureza;

• O mundo é um sistema mecânico que pode ser descrito de forma objetiva 
através de procedimentos adequados.



+
Elementos do Método Científico3

Fato Concreto: objeto ou fenômeno;

Contexto: realidade das partes ou das particularidades do todo;

Experimento: estudo das partes do todo, de forma sistemática e lógica;

Conhecimento: resultado do experimento ou da observação;

Verificação: repetição do experimento (tempo, espaço, pesquisador).



+
Características do Método Científico4

Fatualidade – derivado de fenômenos reais; 

Sistematização – ordenação lógica de conhecimentos preexistentes (teoria), com 

identificação de uma lacuna;

Contingência – a situação em que o fenômeno é estudado faz com que a veracidade ou 

falsidade de hipóteses ou proposições seja dependente da situação em que se deu a 

pesquisa; 

Falibilidade – o resultado não pode ser considerado definitivo nem absoluto, já que há 

contextos diferentes, exceto quando a teoria é comprovada para todos os contextos, 

gerando uma lei científica;

Exatidão Aproximada – a verificação pode ser reformulada ou reavaliada, porque pode 

haver outros caminhos para compreender um mesmo fenômeno, com proposições 

alternativas e desenvolvimento de novas técnicas de pesquisa, reduzindo os vieses de 

análise.



+
Caracterização das Pesquisas5

Tipologia

• Exploratória: pesquisa em que o objeto de estudo tem pouca ou 

nenhuma teoria desenvolvida. Atua no desbravamento teórico.

• Descritiva: procura revelar as relações entre os elementos do 

objeto de estudo, sem identificar causalidade.

• Conclusiva Causal: usa técnicas consagradas para mostrar a 

causalidade entre variáveis.

Profundidade versus Amplitude (os extremos)

• Pesquisa ou Levantamento de Campo: alta amplitude e pouca 

profundidade – típico das pesquisas quantitativas.

• Estudo de Caso: baixa amplitude e elevada profundidade -

típico das pesquisas qualitativas.



+
Caracterização das Pesquisas6

Amplitude vs Profundidade 

Amplitude

Profundidade

medida da coleta de dados

medida do conhecimento

Pesquisa de Campo

Estudo de Caso
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Tipologia das Pesquisas quanto aos Meios
 de Campo – realizada no local onde ocorre ou ocorreu o fenômeno 

(entrevistas, questionários, observação...);

 de Laboratório – realizada em local circunscrito, geralmente usando 

equipamentos em experiências, simulações e outros tipos de manipulação; 

 Documental – análise e interpretação de documentos e seus dados;

 Bibliográfica – estudo sistematizado de material publicado;

 Experimental – manipulam-se as variáveis independentes, medindo as 

alterações na variável dependente. Acontecem, principalmente em laboratório;

 Ex-post facto – análise após uma ocorrência, sobre a qual o pesquisador não 

tem controle;

 Participante – o pesquisador faz parte do objeto pesquisado;

 Pesquisa-ação – o pesquisador interfere na realidade (p. ex.: antropólogos);

 Estudo de Caso – restrita a uma ou poucas unidades pesquisadas.
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Algumas Observações8

 Em termos absolutos, não existe um método melhor que outro, O que existe é 

o método mais adequado a cada pesquisa;

 A escolha do método deve ser precedida pela identificação das características 

e circunstâncias da pesquisa, o que contempla: 

• Estabelecimento do estado da arte, registrado no Referencial Teórico);

• Identificação da lacuna e definição da questão de pesquisa;

• Definição dos objetivos geral e específicos (subsidiários ou consequentes);

• Definição do lócus e da amostra;

• Descrição dos sujeitos da pesquisa (características);

 Só após isso é que deve ser feita a escolha do método e, evidentemente, 

devem ser identificados o acesso e o domínio das ferramentas.
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Métodos Quantitativos
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Principais Fontes de Dados
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Documentos

Bases de 
Dados

Questionários
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Tipos de Variáveis11

Tipos das Variáveis 

• Quantitativas

▪ Variáveis Discretas (1, 2, 3, 4...)

▪ Variáveis Contínuas (entre quaisquer dois valores é possível incluir outro valor)

• Variáveis Qualitativas

▪ Variáveis Categóricas

▪ Dicotômicas (sim/não)

▪ Não-dicotômicas (sim/não/não sei)

▪ Variáveis Ordinais (1º, 2º, 3º, ... nº)



+
Número de Variáveis e Tipos de Análise12

Análise 

Univariada

Quantas variáveis são analisadas 

simultaneamente?

Análise 

Bivariada

Análise 

Multivariada

Mais de 

duas
DuasUma
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Análise Univariada13

Medidas de tendência central
• Média

• Moda

• Mediana

Medidas de dispersão
• Desvio Padrão

• Variância
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Análise Multivariada14

Medida de Relacionamento - Correlação

Principais Técnicas de dependência
• Regressão Linear Simples

• Regressão Linear Múltipla

• Análise Discriminante

Principais Técnicas de interdependência
• Análise Fatorial

• Modelo de Equações Estruturais



+
Análise Multivariada – Relação entre Variáveis

Correlação
• Verifica se há relação entre duas variáveis, sem a preocupação de 

identificar dependência entre uma e outra.

• As variáveis podem ter uma relação positiva (crescem ou decrescem 

juntamente) ou negativa (quando uma cresce a outra decresce e 

vice-versa).
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Análise Multivariada - Dependência16

Regressão Linear Simples
• Mede a dependência de uma variável em relação a outra.

• Mede a influência, não a determinação de qual variável é 

dependente (resultado) e qual variável é independente (causa). 

• A existência da relação de dependência é aceita antecipadamente, 

geralmente com base na teoria.

• Numa relação linear, é algo como: y = a + bx + E



+
Análise Multivariada - Dependência17

Regressão Linear Múltipla
• Mede a dependência estatística de uma variável em relação a duas ou 

mais variáveis independentes.

• Seus principais objetivos podem ser descritos como:

▪ Encontrar a relação causal entre as variáveis, medindo a força de 

influência de cada variável independente sobre a variável 

dependente.

▪ Estimar os valores da variável dependente a partir dos valores 

conhecidos ou fixados das variáveis independentes.

▪ Identificar as variáveis independentes que são mais e que são menos 

influenciadoras.

▪ De maneira linear, é algo como: y = a + b1x1 + b2x2 + ... + bnxn + E



+
Análise Multivariada - Dependência18

Análise Discriminante
• A variável dependente é qualitativa, podendo ser 

dicotômica (sim/não) ou multicotômica (alto-médio-baixo), 

e as variáveis independentes podem ser quantitativas ou 

qualitativas. 

• Esta técnica estatística auxilia na identificação de quais 

variáveis conseguem diferenciar grupos ou categorias.
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Análise Multivariada - Interdependência19

Análise Fatorial

• É uma técnica multivariada de interdependência em que 

todas as variáveis são simultaneamente consideradas.

• Cada variável é relacionada com as demais, a fim de 

estudar as inter-relações existentes entre elas (co-

variâncias), buscando a redução ou sumarização dos 

dados. 
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Análise Multivariada - Interdependência20

Modelagem de Equações Estruturais (SEM)

• Técnica muito geral e amplamente utilizada em ciências sociais e 

comportamentais. Envolve técnicas como análise fatorial confirmatória e 

regressão linear múltipla, para analisar a relação estrutural/causal entre variáveis 

mensuráveis e construtos latentes. É conhecida por outros nomes como análise 

de estruturas de covariância, modelos LISREL (LInear Structural RELations – um 

famoso software) e modelagem “causal”.

• Seu principal objetivo é determinar e validar um processo causal ou modelo 

proposto. SEM é uma técnica de confirmação e não de exploração ou explicação 

um algum fenômeno. O pesquisador é mais propenso a usar a SEM para 

determinar se um determinado modelo teórico (hipotético) é válido em vez de usá-

la para “encontrar” um modelo adequado.

https://stats4good.github.io/blog/2016/10/07/2016-10-07-ee/

https://stats4good.github.io/blog/2016/10/07/2016-10-07-ee/


+
Análise Multivariada - Interdependência21

Modelagem de Equações Estruturais (SEM)

https://stackoverflow.com/questions/57352909/sem-model-syntax-given-path-diagram



+
Principais Softwares para Pesquisa Quanti22

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) / Amos (SEM)

PLS (Partial Least Squares)

LISREL (Linear Structural Relations)

R

Jamovi
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Métodos Qualitativos
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Principais Fontes de Dados
24

Documentos

Entrevistas

Observação
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Análise de Conteúdo25

Referências



+
Método da Análise de Conteúdo26

1. PRÉ-ANÁLISE - escolha dos documentos, elaboração dos indicadores e preparação do 

material – recortes, edição, marcação, / uso da Informática;

2. CODIFICAÇÃO - Unidade de registro (palavra, tema, objeto, personagem, acontecimento, 

documento), unidade de contexto, regras de enumeração (o modo de (presença ou 

ausência, frequência, intensidade, direção, ordem, coocorrência);

3. CATEGORIZAÇÃO - Princípios – classificação de elementos em conjuntos diferenciados 

dos demais, agrupados por características comuns aos seus elementos, Exemplos de 

conjuntos categoriais: ansiedade, descontração, sintático (verbos, adjetivos), léxico 

(palavras conforme o sentido), expressivo (características da linguagem);

4. INFERÊNCIA - Polos de análise: emissor, receptor, mensagem, código, significação, 

meio; Inferências Específicas (ex.: propensão a  uma atitude) e Gerais (ex.: se e como as 

emoções interferem na comunicação das pessoas;

5. TRATAMENTO INFORMÁTICO - Indicações: unidade de análise é palavra, indicador é 

frequência, análise complexa com muitas variáveis, coocorrências, várias análises 

sucessivas,  requer operações estatísticas; Não indicado: análise exploratória, análise 

única, documentos especializados, unidade de codificação abrangente.

• BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2002.
• VERGARA, Sylvia C. Métodos de Pesquisa em Administração. São Paulo: Atlas, 2012.



+
Método da Análise do Discurso27

Definições
• A Análise do Discurso é uma metodologia flexível de leitura de texto que tem como

objeto de estudo o discurso. Embora interdisciplinar, porque busca complementação na

História e na Psicanálise, pertence ao campo da Linguística. É uma disciplina que vem

trilhando seu caminho por meio de várias mudanças (PAULON; NASCIMENTO;

LARUCCIA 2014, p. 1).

• Mais que um método, a AD é uma disciplina de interpretação fundada pela intersecção

da linguística, do materialismo histórico e da psicanálise. Da linguística deslocou-se a

noção de fala para discurso; do materialismo histórico emergiu a teoria da ideologia; e

finalmente da psicanálise veio a noção de inconsciente que a AD trabalha com o de-

centramento do sujeito. O processo de AD tem a pretensão de interrogar os sentidos de

diversas formas de produção verbais e não verbais, bastando produzam sentidos para

interpretação; podem ser entrecruzadas com séries textuais orais ou escritas e imagens

(CAREGNATO; MUTTI, 2006, p. 680).



+
Análise do Discurso28

Surgimento

• A Análise de Discurso nasceu nos anos 1960, com base no

estruturalismo* e se desenvolveu em duas dimensões:

▪ um novo olhar sobre as práticas de linguagem;

▪ o redimensionamento do objeto de análise.

* Ferdinand Saussure – livro Curso de Linguística Geral, de 1916

• Estrutura do Texto

• Significado (o que a palavra quer dizer) / Significante (padrão sonoro e representação mental).



+
Análise do Discurso29

Principais Aspectos

• Prática social - permite identificar como acontece a interação entre as pessoas, a
participação, o processo de negociação e as manifestações de poder, por exemplo;

• Destinaridade – este é um de seus pontos chaves, ou seja, o foco no receptor.
Deve-se atentar quem foi ou será o destinatário do discurso e a partir daí perceber
as adaptações necessárias para que ocorra o entendimento do destinatário;

• Intencionalidade do Discurso - Analisar a intenção do discurso é importante para
entender a sua linguagem, estrutura e dinâmica, tendo em vista que todos esses
aspectos são adaptados ao objetivo que se quer atingir;

• Contexto Interpretativo - A análise de discurso é uma interpretação do discurso
produzido por outros. Portanto, há de considerar a subjetividade do pesquisador.



+
Análise do Discurso30

Principais Aspectos
• Mensagens Explícitas ou Implícitas

▪ Permite reconhecer o significado tanto do que está explícito na mensagem
quanto do que está implícito. Portanto, não só o que se fala, mas como se
fala.

▪ Exige do pesquisador habilidade para registrar os recursos utilizados pelos
participantes para intensificar ou mitigar o que está sendo dito, para observar
aspectos comportamentais emergentes durante o discurso, bem como
registrar fatos relacionados a situação estudada.

• Condições de produção

▪ Pode ser definido como o conjunto dos elementos que cerca a produção de
um discurso: o contexto histórico-social, os interlocutores, o lugar de onde
falam, a imagem que fazem de si, do outro e do assunto de que estão
tratando. Todos esses aspectos devem ser levados em conta quando se
procura entender o sentido de um discurso.



+
Análise do Discurso31

Como Utilizar
• Definição do tema e problema da pesquisa;

• Revisão da literatura;

• Definição do material de pesquisa:

▪ Provenientes de entrevistas;

▪ Provenientes de telefonemas;

• Leitura das Transcrições;

• Identificação das ideias;

• Identificação dos pontos-chaves do discurso;

• Identificação das relações.

• Descrição e análise dos pontos-chaves identificados;

• Resgate do problema;

• Confronto dos resultados e teorias;

• Formulação da conclusão

• Finalização do relatório.
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Análise do Discurso32

Diferentes Problemáticas
• Ao se avaliar o campo do discurso em oposição ao campo da língua, é preciso admitir

que há várias maneiras de analisar o discurso;

• Várias teorizações se desenvolveram a partir dos anos 50. Porém Hugo Maris e Sueli
Pires (1999) buscam definir problemática do estudo do discurso a partir de três
parâmetros:

▪ O objeto do estudo que cada uma das problemáticas constrói;

▪ O tipo de sujeito do discurso que ela concebe;

▪ E o tipo de corpus que ela organiza.

• HUGO NARIS percebe três grandes problemáticas:

▪ Uma problemática dita cognitiva e categorizante;

▪ Uma problemática dita comunicativa e descritiva;

▪ Uma problemática dita representacional e interpretativa.



+
Análise do Discurso vs Análise de Conteúdo33

• ANÁLISE DE CONTEÚDO

Tem como objetivo alcançar uma 

pretensa significação profunda, 

um sentido estável, conferido pelo 

emissor no próprio ato de 

produção do texto.

• ANÁLISE DO DISCURSO

Propõe o entendimento de um 

plano discursivo que articula 

linguagem e sociedade, 

entremeadas pelo contexto 

ideológico.



+
Principais Softwares para 

Pesquisas Qualitativas

34

 Iramuteq

 Vos Viewer

 Atlas.ti

 NVivo


