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PESQUISA

Investigação ou experimentação visando à

descoberta e interpretação de fatos, sobre um

assunto.

Estudo cuidadoso que é feito para encontrar e

relatar novos conhecimentos sobre algo.

Uma maneira organizada e sistemática de

encontrar respostas à perguntas. (Kallet, 2004)



PESQUISA
ENCONTRANDO RESPOSTAS

É a finalidade de toda 

pesquisa. A pesquisa é bem 

sucedida quando nós 

encontramos respostas. 

Às vezes a resposta é não, 

mas ainda assim é uma 

resposta.

SISTEMATICA

Porque há um conjunto 

de procedimentos e 

passos que deves 

seguir.

ORGANIZADA

Na medida em que existe 

uma estrutura ou método 

para fazer pesquisa. Trata-se 

de um procedimento 

planejado, não espontâneo. É 

focado e limitado a um 

escopo específico.



METODOLOGIA DE PESQUISA

Metodologia de pesquisa é o processo

utilizado para coletar informações e dados

com a finalidade de tomada de decisões.

Antes de iniciar a pesquisa você precisa

compreender a estrutura e o processo de:

Elementos Pré – textuais

Elementos Textuais

Elementos Pós - textuais
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PROJECTO DE PESQUISA

Projecto de Pesquisa Um pretende convencer os interessados que você tem

uma ideia de pesquisa que vale a pena e que você tem a competência e o plano

de trabalho para completá-lo.

O Projeto de Pesquisa é uma oportunidade para:

 Pesquisar algo que você está interessado

 Decidir como você vai realizar a sua pesquisa

 Decidir sobre a maneira como você produz suas descobertas

 Fazer julgamentos sobre como você foi bem-sucedido.



ESTRUTTURA
DE PROJECTO
DE PESQUISA



CAPA

 Nome da Instituição, Faculdade e Curso

 Título do Projecto de pesquisa e subtítulo (se houver)

 Nome do Estudante

 Local, Mes e Ano

Formatação: Fonte Arial, 12, maiúscula, centralizado,

negrito, espaçamento 1,5.

Margens: Defina margens uniformes de pelo menos 2,5 cm

(1 pol.) Na parte superior, inferior, esquerda e direita de cada

página.



1. INTRODUÇÃO
A introdução conduz o leitor de um contexto geral do assunto geral a um campo particular da pesquisa.

 Estabelece o contexto e a importância da pesquisa que está sendo conduzida resumindo o

entendimento atual e a informação de fundo sobre o tópico, indicando a finalidade do trabalho na

forma do problema de pesquisa suportado por uma hipótese ou pergunta que norteia a pesquisa.

 Explicando brevemente a abordagem metodológica usado para examinar o problema de pesquisa.

 Definindo o Problema de Pesquisa: Fornecer o contexto e definir o cenário para a sua pergunta de

pesquisa de forma a mostrar a sua necessidade e importância.

 Justificativa: Apresente a relevância da pesquisa, o raciocínio do estudo proposto e indique

claramente por que vale a pena fazê-lo.



1. INTRODUÇÃO

Definir Objectivos:

Objetivo Geral - o objetivo geral dá uma visão mais ampla sobre o que se deseja

pesquisar e aponta aonde o autor deseja chegar com seus estudos.

Objetivos Específicos - segundo Cervo, Bervian & da Silva (2007), “definir os objetivos

específicos significa aprofundar as intenções expressas nos objetivos gerais”. Portanto,

nesta parte, o autor deve expor suas metas para se chegar ao objetivo geral da

pesquisa.

 Delimitar a pesquisa: Definir a delimitação ou limites de sua pesquisa proposta, a fim de

fornecer um foco claro.

 Apresentar a organização da pesquisa.



1. INTRODUÇÃO

Pense na introdução como um roteiro mental que deve responder para o leitor estas quatro 

perguntas: 

O que eu estava estudando? 

Por que é importante investigar esse tópico ? 

O que sabemos sobre esse tópico antes de fazer este estudo? 

Como este estudo avançará novos conhecimentos ou novas formas de compreensão?



2. REVISÃO DA LITERATURA

Este capitulo consiste em realizar uma revisão dos trabalhos já existentes sobre

teorias e o tema abordado, que podem ser em livros, artigos, enciclopédias,

monografias, teses, filmes, Mídias eletrônicas e outros materiais cientificamente

confiáveis.

O referencial teórico permite verificar o estado do problema a ser pesquisado,

sob o aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já realizados (Lakatos &

Marconi, 2003).

Pode se usar a literatura teórica, empírica e a focalizada.



2. REVISÃO DA LITERATURA

Este capitulo consiste em realizar uma revisão dos trabalhos já existentes sobre

teorias e o tema abordado, que podem ser em livros, artigos, enciclopédias,

monografias, teses, filmes, Mídias eletrônicas e outros materiais cientificamente

confiáveis.

O referencial teórico permite verificar o estado do problema a ser pesquisado,

sob o aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já realizados (Lakatos &

Marconi, 2003).

Pode se usar a literatura teórica, empírica e a focalizada.



2. REVISÃO DA LITERATURA

A revisão da literatura tem várias funções importantes:

Garante que você não está "reinventando a roda".

Dá créditos para aqueles que estabeleceram as bases para sua pesquisa.

Demonstra seu conhecimento do problema da pesquisa.

Demonstra sua compreensão das questões teóricas e de pesquisa

relacionadas à sua pergunta de pesquisa.

Mostra sua capacidade de avaliar criticamente informações relevantes da

literatura.



2. REVISÃO DA LITERATURA

Indica sua capacidade de integrar e

sintetizar a literatura existente.

Fornece novas ideias teóricas ou

desenvolve um novo modelo como o quadro

conceitual para a sua pesquisa.

Convence seu leitor que sua pesquisa

proposta fará uma contribuição significativa e

substancial para a literatura (isto é,

resolvendo um importante problema teórico

ou preenchendo uma lacuna importante na

literatura).



3. MEODOLOGIA

Metodologia de Pesquisa e a forma sistemática de conduzir a pesquisa. É o capitulo do

projeto de pesquisa que abrange maior número de itens, pois responde às seguintes

questões: Como? Com quê? Onde? Quanto? (Lakatos & Marconi, 2003).

Descreve a justificativa para a aplicação de procedimentos ou técnicas utilizadas para

identificar, selecionar e analisar a informação aplicada ao entendimento do problema de

pesquisa, permitindo assim ao leitor avaliar criticamente a validade e a confiabilidade

gerais de um estudo. Responde a duas perguntas principais: Como os dados foram

coletados ou gerados? E como foi analisado?



3. MEODOLOGIA

Para Kallet (2004) o capitulo de Metodologia deve:

 Introduzir a abordagem metodológica geral para investigar seu problema de pesquisa. O

seu estudo é qualitativo ou quantitativo ou uma combinação de ambos (método misto)?

Você vai ter uma abordagem especial, como a pesquisa-ação, ou uma postura mais neutra?

 Indicar como a abordagem se enquadra no desenho geral da pesquisa. Seus métodos

devem ter uma conexão clara com seu problema de pesquisa. Em outras palavras,

certifique-se de que seus métodos realmente resolverão o problema. Uma das deficiências

mais comuns encontradas em trabalhos de pesquisa é que a metodologia proposta não é

adequada para alcançar o objetivo declarado de seu artigo.



3. MEODOLOGIA

Para Kallet (2004) o capitulo de Metodologia deve:

 Descrever os métodos específicos de coleta de dados que você vai usar, tais como,

pesquisas, entrevistas, questionários, observação, pesquisa bibliográfica. Se estiver

analisando dados existentes, como um conjunto de dados ou documentos de arquivo,

descreva como ele foi originalmente criado ou reunido e por quem.

 Descrever possíveis limitações do estudo. Há alguma limitação prática que possa afetar

sua coleta de dados? Como você tentará controlar possíveis variáveis e erros de

confusão? Se sua metodologia pode levar a problemas que você pode antecipar, declare

isso abertamente e mostre por que prosseguir com essa metodologia supera o risco de

surgirem esses problemas.



TIPOS DE PESQUISA
PESQUISA QUANTITATIVA

Segundo Denzin (2000) Métodos quantitativos enfatizam medições objetivas e a análise

estatística, matemática ou numérica de dados coletados através de pesquisas,

questionários e pesquisas, ou manipulando dados estatísticos pré-existentes usando

técnicas computacionais. A investigação quantitativa centra-se na recolha de dados

numéricos e na sua generalização em grupos de pessoas ou para explicar um determinado

fenómeno.

 Baseia-se em princípios metodológicos do positivismo e do neopositivismo 

 Adere aos padrões do projeto estrito da pesquisa. 

 A análise estatística é usada nela.



TIPOS DE PESQUISA

PESQUISA QUALITATIVOS

A palavra qualitativa implica uma ênfase nas qualidades das entidades e nos processos e

significados que não são experimentalmente examinados ou medidos em termos de

quantidade, intensidade ou frequência.

Pesquisadores qualitativos enfatizam a natureza socialmente construída da realidade, a

relação íntima entre o pesquisador e o que é estudado e as restrições situacionais que

moldam a investigação (Denzin, 2000).



4. CRONOGRAMA

Actividade Cronograma

Maio Abril Jun Jul Agt Set Out Nov

Desenho da Proposta de

pesquisa

x

Colecta de dados x

…

…

Ao definir um cronograma o 

pesquisador responde a 

questão quando as actividades

serão executadas, com vista a 

atingir os resultados da 

pesquisa, ou seja, planifica a 

execução das diferentes fases 

da pesquisa. A pesquisa deve 

ser feita em partes e o 

cronograma indica o período 

que as diferentes fases são 

executadas.



5. ORCAMENTO
N° Descrição Unidades Custo 

(MZN)

Total 

(MZN)

01 Impressão de questionários 1000 2 2000

02 Uso de internet

03 Deslocação ao distrito X

04 …

Definir as principais 

actividades e recursos para a 

execução do projecto, suas 

necessidades e prever o 

respectivo orçamento.



6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

O ISCED adopta o modelo APA para citações e referencias bibliográficas.
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 Kallet, H. (2004). How to Write the Methods Section of a Research Paper. Respiratory
Care 49 (October 2004): 1229-1232.

 Denzin, K. and Yvonna S. (2000). Handbook of Qualitative Research. 2nd edition. Thousand

Oaks, CA: Sage

 The Writing Center. University of North Carolina. (2011). “Writing Introductions.” In Good
Essay Writing: A Social Sciences Guide. Peter Redman. 4th edition. pp. 63-70.


