
A PESQUISA CIENTÍFICA 
 
 

•••• CONCEITO e DEFINIÇÕES 
 

- “A pesquisa surge quando temos consciência de um 
problema e nos sentimos impelidos a buscar a sua solução”.
      (R. Mandolfo, citado em Asti Vera, 1976) 

 

- “Investigação crítica e exaustiva, através do método 
científico, com propósito de descobrir novos fatos e sua 
correta interpretação”          (Silva & Zonta, 1991) 

 

- “Trabalho desenvolvido a partir de métodos, leis e teorias, na 
busca de novos conhecimentos” 

 

- “Investigação sistemática, controlada, empírica e crítica de 
proposições hipotéticas em busca de conhecimento original 
(achados científicos)”          (Souza, 2001) 

 
CARACTERÍSTICA: acrescentar algo novo ao conhecimento já 
existente (uma pesquisa de preços, em geral, não é científica; 
assim como a maior parte das pesquisas bibliográficas) 

 
•••• TIPOS DE PESQUISA CIENTÍFICA 

- Pesquisa básica (pura) 

- Pesquisa aplicada 

- Pesquisa de observação natural (padrões e associações) 

- Pesquisa experimental (relações causais precisas) 

- Pesquisa bibliográfica  

- Pesquisa de laboratório 

- Pesquisa de campo 

Outras: pesquisa tecnológica ou científica, original ou de 
revisão etc. 



Sabbatini & Cardoso (2000) 

Sabbatini & Cardoso (2000) 

Pesquisa Básica 
x 

Pesquisa Aplicada 

Pesquisa experimental 
x 

Pesquisa de observação naturalista 



•••• ETAPAS ou ESTÁGIOS DA PESQUISA CIENTÍFICA 
 

Marconi & Lakatos (2002): 

a) Preparação da pesquisa 

1) Decisão 

2) Especificação dos objetivos 

3) Elaboração de um esquema 

4) Constituição da equipe de trabalho 

5) Levantamento de recursos e cronograma 

b) Fases da pesquisa 

1) Escolha do tema 

2) Levantamento de dados 

3) Formulação do problema 

4) Definição dos termos 

5) Construção de hipóteses 

6) Indicação de variáveis 

7) Delimitação da pesquisa 

8) Amostragem 

9) Seleção de métodos e técnicas 

10) Organização do instrumental de pesquisa 

11) Teste de instrumentos e procedimentos 

c) Execução da pesquisa 

1) Coleta de dados 

2) Elaboração dos dados (seleção, codificação e tabulação) 

3) Análise e interpretação dos dados 

4) Representação dos dados: Tabelas, quadros e gráficos 

d) Relatório de pesquisa 

(fase de elaboração do trabalho monográfico final) 

 



Parra Filho & Santos (1998): 

1) Definição do objeto da pesquisa / observação 

2) Problematização 

3) Estabelecimento de hipótese(s) 

4) Experimentação / observação 

5) Estabelecimento de leis gerais por indução 
 

Cervo & Bervian (1976): 

1) Escolha do assunto (delimitação) / PROJETO DE PESQUISA 

2) Formulação de problemas 

3) Estudos exploratórios / levantamento bibliográfico 

4) Coleta, análise e interpretação dos dados 

5) Divulgação dos conhecimentos adquiridos 
 

Nunes (1998): 

1) Definição do assunto ou tema 

2) Transformação do assunto em problema 

3) Formulação de hipóteses (científicas e estatísticas) 

4) Delineamento experimental 

5) Coleta, organização e sumarização dos dados 

6) Verificação das hipóteses – testes (análise e síntese) 

7) Conclusões e inferências (dedução e indução) 
 

Silva & Zonta (1991): 

1) Concepção (TEMA, PROBLEMA, HIPÓTESES: Rev. Bibliográf.) 

2) Planejamento (REV. BIBLIOGRÁFICA, PROJETO DE PESQUISA) 

3) Execução (Verificação empírica: TOMADA DE DADOS) 

4) Análise (ESTATÍSTICA, INTERPRETAÇÃO e SÍNTESE) 

5) Disseminação (TESE, ARTIGOS, PALESTRAS etc.) 



 

 
Figura 1. Fases da pesquisa científica (processo de busca de 

solução para um problema – lacuna no conhecimento, 
pela abordagem da ciência) – “a nossa escolha”. 

Pesquisa Científica – Etapas:
(Silva & Zonta,1991)

1) Concepção
2) Planejamento
3) Execução
4) Análise

5) Disseminação

⇒ projeto de pesquisa

⇒ (dissertação; tese;       
- artigos científicos)

REDAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA:
- Características da linguagem
- Normas técnicas de apoio ao texto

Sabbatini & Cardoso (2000) 



 
Fonte:  

Sabbatini, Renato M.E. & Cardoso, Sílvia H. (2000). 

http://www.nib.unicamp.br/cursos/metodologia 
 
 



•••• PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 
     

 

 Levantamento bibliográfico:  
é parte de qualquer tipo de pesquisa científica ���� funções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões: 
O que é revisão bibliográfica?  
O que é citação bibliográfica? 
O que é referência bibliográfica?  
O que é bibliografia?  
Literatura consultada?  
Literatura citada? 

 

Revisão ≠ Citação ≠ Referência (trabalhos acadêmicos formais) 

Bibliografia = Literatura consultada (em livros) 

Literatura citada (em desuso) = Referências 
  

Sabbatini & Cardoso (2000) 



•••• PESQUISA/REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: 

Qual a sua importância? 
“Situar o pesquisador no tempo e no espaço” ���� 

“estado da arte” naquele campo do conhecimento 

- saber quem estudou e está estudando o tema, e onde 
estão os centros de excelência no assunto; 

- saber os principais periódicos científicos que se destinam 
a publicações sobe o tema; 

- conhecer a quantidade de publicações sobre o tema 
(assunto bastante estudado ou não); 

- identificar velhas e novas abordagens no tratamento do 
tema � luz para novas ideias; 

- levantar argumentos úteis à fundamentação teórica 
(defesa de hipóteses, escolha de técnicas metodológicas; 
contrapontos e concordâncias teóricas); 

- organizações e entidades que, potencialmente, apóiam 
pesquisas na área; 

SÍNTESE: localizar e reconhecer fontes (bases e 
periódicos), autoridades, palavras-chave, trabalhos 
clássicos na área, os que sustentam os paradigmas 
vigentes, bem como as novidades e perspectivas 
possivelmente revolucionárias (contraditórias aos 
paradigmas estabelecidos).   

 

COMPLETUDE (ABRANGÊNCIA), INTERNACIONALIZAÇÃO, 
RECONHECIMENTO DAS PRINCIPAIS AUTORIDADES E SEUS 

ENFOQUES(dá crédito e cultiva o respeito por pessoas e 
pontos de vista), ATUALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO 

ESTRUTURAL (SUMÁRIO INICIAL – PONTOS ou SUBTEMAS A 
SEREM TRATADOS), ORIGINALIDADE, EQUILÍBRIO, 
HARMONIA, PRECISÃO, ANALÍTICA, SUCINTA (SÓ O 

ESSENCIAL), COERENTE, FIDELIDADE                           
FIXAÇÃO DE SABERES (APRENDIZAGEM: apropriação de 

pontos de vistas e estilos) E CONSTRUÇÃO DE 
CONHECIMENTO NOVO: ANÁLISE ���� SÍNTESE  



LEITURA E ESTUDO (Cordeiro, 2005): 

“Ler é, antes de tudo, compreender” ���� “a educação é um 
projeto de humanização: o ser humano compreende, 
transforma-se e constrói-se para edificar o mundo”. 

“Um texto bem elaborado ou bem selecionado pode se tornar 
um veículo precioso à formação do estudante”. 

“Estudar é o esforço integral de aprender” 

Sucesso nos estudos = f(disciplina) ���� encontre tempo (organize-
se); programe-se e cumpra a programação; leia muito; assista 
aulas; prepare e revise aulas (aula é um momento precioso). 

Processo de Leitura = (identificação e fixação de palavras-chave de 
uso comum na área; interpretação e compreensão clara do 
pensamento do autor; fixação de ideias; reprodução das ideias do 
autor com suas próprias palavras) ���� entender; avaliar; discutir; 
aplicar o que se lê 

 

Tipos de leitura:  

- silenciosa (com os olhos) 
- oral (em voz alta – ex. professor, pregador, político etc.)  
- técnica (com exercício do conteúdo – ex. livro técnico) 
- informativa (acontecimentos do dia-a-dia – ex. jornais)  
- de lazer (passatempo / relaxamento – ex. romance)  
- espiritual (para alimentar-se do transcendente)  
- leitura de estudo (para formação / referencial teórico) 

 

Processo da leitura de estudo/pesquisa (Cordeiro, 2005): 

1) Leitura prévia, exploratória ou de reconhecimento: rápida, 
para verificar o interesse pela fonte (visão global da obra). 

2) Leitura seletiva: mais profunda, embora não definitiva; permite 
selecionar o material que responde aos objetivos da pesquisa. 

3) Leitura analítica, crítica ou reflexiva (em textos 
selecionados pelas leituras anteriores): leitura integral 
(ordenar, esquematizar, resumir informações significativas e 
sintetizar ideias) ���� apreensão do conhecimento. 

4) Leitura interpretativa: relacionamento do conteúdo da fonte 
consultada com opiniões pessoais bem fundamentadas.  



ETAPAS DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: 

1) Escolha do tema (inclinações, aptidões, relevância, compatibilidade, 
pertinência, escopo) = Convicção informada, fundada no interesse. 

2) Planejamento do trabalho de busca ���� Roteiro do levantamento 

3) Identificação, localização e aquisição: bases de dados 
bibliográficos (ex. Web of Science; Scopus; CAB Abstracts; 
Science Direct; SciELO; Portal Periódicos – Capes;  editoras; 
bibliotecas; etc.) ���� f(acessibilidade – existência de documento; e 
disponibilidade – ter o documento em mãos) = f(internet; serviço de 
comutação; empréstimos; etc.) 

4) Documentação (leitura, estudo, compilação e registro):  

 a) registro de dados formais (metadados) = fichamento 

 b) análise e interpretação (crítica do material) = resumo 

 crítica externa = valor do documento (aval científico; qualidade do veículo);  

 crítica interna = valor do conteúdo (hermenêutica = interpretação coerente 
              / sentido exato = fiel) 

c) redação ���� síntese (linguagem pessoal) + Citações = (compreensão 
fiel do documento): “tomar posse” = “tornar possível para si” 

 d) arquivamento (biblioteca pessoal) = acervo do estudante. 

CRITÉRIOS DE VALIDADE CIENTÍFICA: MMUUIITTÍÍSSSSIIMMOO  IIMMPPOORRTTAANNTTEE!!  
   (CIENTISTA OU USUÁRIO DA CIÊNCIA: avalie sempre se a informação é cientificamente válida)  
 

- Acessível (sem dificuldades maiores que uma solicitação postal) 
- Perene (preservado de vandalismo, catástrofes, guerras etc.) 
- Endosso da comunidade científica (peer review system) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 UTILIZE: http//:www.agro.ufg.br (EA-UFG: links à direita). 
  

- Maioria das informações da Internet não atendem a pelo 
menos duas destas condições 

- Resumos de congressos: apenas para informar sobre novos 
pesquisadores, não resultados (não citar os próprios)  

- Resumos em CD-Rom são perenes? 
ATENÇÃO: 

- Bases de catalogação bibliográficas: Portal Periódicos – 
Capes ���� Web of Science (ISI), Scopus, CAB Abstracts, 
BioSis, Biological Abstracts, FSTA, ScienceDirect, AGRIS, 
Agricola, Google Acadêmico (Scholar Google), SciELO, 
AgroBase, Teses Brasileiras, TesesUSP etc.  



OUTRAS ORIENTAÇÕES GERAIS / Pesq. Bibliográfica: 

 

� Familiarize-se como os tipos de documentos e sua 
organização nas bibliotecas (habilidade no uso de 
bibliotecas e base de dados bibliográficos) 

� Reconheça as FONTES primárias (trabalhos originais) 

� Atente-se para o tipo de informação e o nível de 
atualização das fontes: conceitos gerais (dicionários, 
enciclopédias; livros textos); notícias e acontecimentos 
cotidianos (revistas e jornais); estudos científicos 
atualizados (artigos de periódicos) 

� Comece pela leitura de reconhecimento ���� leitura seletiva 
(capa, sumário, resumo, introdução, bibliografia) 

� Reunião do material (compilação): sem esquecer de 
anotar referências. 

� Leitura analítica: acesso ao conteúdo (síntese) ���� citações 
(reprodução fiel das ideias dos autores)  

� Organização do resultado da leitura (“fichamento”)     
mini-biblioteca pessoal: 

Fichas – cabeçalho (referência e assunto) / Identif. CDU 

Citações (corpo da ficha): formais e, ou, conceituais 

Verso: conjecturas pessoais 

softwares: EndNote, Reference Manager, etc. 



DIRETRIZES PARA BONS APONTAMENTOS BIBLIOGRÁFICOS: 
 

� Lembre-se que, passado algum tempo, pode-se não mais 
reconhecer o sentido de um apontamento (anotações com 
precisão) 

� Tomar todos os dados para permitir retornar à fonte 
original (dados de referência + de biblioteca) – ex. pág. 
livros extensos 

� Apontar admitindo que o material será incorporado ao 
seu trabalho 

� Distinguir o essencial do acessório (evitar o acúmulo de 
material excessivo) 

� Não se tome nota antes de realizar a leitura reflexiva e 
crítica completa 

� Utilizar frases e palavras próprias, cuidando-se para 
reproduzir com fidelidade o significado do conteúdo 

� Anotar somente informações ligadas ao problema 
formulado 

� Utilizar “fichas” (mesmo que virtuais): cadernos são 
pouco funcionais (softwares: mais usado - EndNote) 

 

“Aquele que tiver suficiente paciência para 
realizar estas tarefas ... terá a grande satisfação 
... ante a facilidade com que poderá proceder a 
redação de seus trabalhos” (Cervo & Bervian, p. 86) 


