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“O método são regras precisas e facéis, a partir da 

observação exata das quais se terá certeza de nunca tomar 

um erro por uma verdade, e sem aí desperdiçar inutilmente as 

forças de sua mente , mas ampliando seu saber por meio de 

um contínuo progresso, chegar ao conhecimento verdadeiro 

de tudo que se é capaz.” 

 
 
    (René Descasters sec. XVIII) 
 
 

O Método 

 

Ordem que se deve impor aos diferentes processos 
necessários para atingir um fim dado ou um resultado 
desejado. 
     Cervo e Bervian, 1983 
 
      

O Método Método   

Instrumento de trabalho 

Resultado depende do usuário 

Método Científico  
 Esquema simplificado 

Elaborar uma 
hipótes 

Propor e definir um 
problema 

Verificar a hipótese 

Concluir 

Processo de Pesquisa 



31/03/2012 

2 

ORIGENS DOS PROBLEMAS  
Reconhecimento de um problema existente. 

Exemplo:  

• Efeitos do lixo tóxico 

 

Melhorar “status” da Instituição/aulas 

Exemplo:  

O uso de data show melhora a aula? 

• Curiosidade 

 
 

CONCEITO DE HIPÓTESE 

Como utilizar uma hipótese? Hipóteses 

Hipótese é sinônimo de suposição.  

 Hipótese é uma afirmação categórica (uma suposição), que 

tente responder ao Problema levantado no tema escolhido para 

pesquisa.  

É uma pré-solução para o Problema levantado. O trabalho de 

pesquisa, então, irá confirmar ou negar a Hipótese (ou suposição) 

levantada.  
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Etapas – Ciências Naturais 
 
 Observação – o cientista verifica a ocorrência de um 
ou mais fatos, fenômenos naturais ou qualquer outra 
observação que possa ser confirmada por mais pessoas. 
 
 
Levantamento de questões – Depois de encarar o fato 
como um problema, imaginam-se possíveis variáveis, 
causas e consequências. 
 

Formulação de hipóteses – Definido o problema, 
levantam – se possíveis explicações. Cada uma delas é uma 
hipótese, que também pode envolver previsões relativas ao 
fato. 
 
 
 

Elaboração e execução de experimentos – Os 
experimentos capazes de testar as hipóteses formuladas 
devem lidar com uma parte do problema de cada vez e ser 
cuidadosamente controlada. 

Análise dos resultados – Os resultados dos 
experimentos dever ser criteriosamente analisados, para 
se verificar se confirmam ou refutam as hipóteses 
previstas. 
 
 

Conclusões – Se as hipóteses propostas não se 
mostrarem verdadeiras ou as previsões não se 
comprovarem, os experimentos deverão ser checados e 
repetidos. Caso os resultados ainda assim não se 
confirmarem será necessário rejeitar as hipótese iniciais e 
elaborar novas. 

Publicação – Confirmado os resultados, eles devem ser 
publicados em revista científica, para que sejam 
analisados e criticados por outros pesquisadores, que 
podem repetir os experimentos. Posteriormente, as 
hipóteses podem gerar teorias. 

 
 

As conclusões do método científico são universais e 
reprodutíveis. 

PESQUISA CIENTÍFICA 

DIÁLOGOS FILÓSOFICOS com estudantes... 
 
- Que tipo de pesquisa você vai fazer? 
- Vou fazer uma pesquisa descritiva. 
- Ah, legal. É um estudo de caso? 
- Não, é uma pesquisa descritiva. 
- Tudo bem, já entendi. É uma pesquisa qualitativa ou 
quantitativa? 
- Eu já falei que é uma pesquisa descritiva. Haja 
paciência.... 
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TIPOS DE PESQUISA (OBJETIVO) 
 
 

Exploratória 

 Primeira aproximação com o tema   

Visa conhecer os fatos e fenômenos relacionados ao tema  

 Recuperar as informações disponíveis 

Descobrir os pesquisadores 

  
 
É realizada através de:  levantamento bibliográfico,  entrevistas com 
profissionais da área,  visitas à instituição, empresas,  websites, etc. 

Pesquisa Experimental 
 
 

Pretende identificar é aquela que se refere a um fenômeno que é 
reproduzido de forma controlada, submetendo os fatos à 
experimentação (verificação), buscando, a partir daí, evidenciar as 
relações entre os fatos e as teorias. 

 
 
 

- Exige observação sistemática dos resultados para estabelecer 
correlações entre os efeitos e suas causas. 

TIPOS DE PESQUISA (OBJETIVO) 

TIPOS DE PESQUISA (OBJETIVO) TIPOS DE PESQUISA (OBJETIVO) 
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TIPOS DE PESQUISA (OBJETIVO) 
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