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O QUE É  MÉTODO
CI ENTÍ F I CO?

 

O método é o caminho percorrido desde o problema de pesquisa até a construção do conhecimento.
A metodologia da pesquisa científica utilizada consiste em um processo de investigação, um conjunto de abordagens, ferramentas e técnicas que visam gerar respostas para problemas levantados pelos consultores. 

O método é o caminho percorrido desde o problema de
pesquisa até a construção do conhecimento.

A metodologia da pesquisa científica utilizada consiste
em um processo de investigação, um conjunto de
abordagens, ferramentas e técnicas que visam gerar
respostas para problemas levantados pelos consultores. 
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MÉTODO OU MÉTODOS?
 

O método é o caminho percorrido desde o problema de pesquisa até a construção do conhecimento.
A metodologia da pesquisa científica utilizada consiste em um processo de investigação, um conjunto de abordagens, ferramentas e técnicas que visam gerar respostas para problemas levantados pelos consultores. 

Existe muita confusão aos termos  método ou métodos. 

O primeiro, no singular, “método” (ou metodologia),
refere-se ao sentido amplo da palavra, englobando todos
os procedimentos gerais, todo o caminho percorrido para
se chegar à conclusão científica (técnicas de pesquisa,
abordagem e  métodos de procedimento).

Quanto ao segundo termo, posto no plural, “métodos”, diz
respeito ao sentido estrito da palavra, referindo-se
individualmente a cada diferente tipo de caminho,
procedimento específico, nível de abstração e finalidade
utilizados para se chegar à conclusão.
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Natureza Abordagem Objetivos

Básica
Aplicada

Qualitativa
Quantitativa

Descritiva
Explicativa
Exploratória
Experimental
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CARACTERISTICAS DA
PESQUISA CIENTÍFICA

 

Os trabalhos científicos se constituem a partir da
metodologia da pesquisa, é por meio do método que a
pesquisa atinge seu objetivo principal: a produção de
conhecimento (ALVES, 2003-). 

A pesquisa exige que o pesquisador tenha em mente a
perspectiva teórica e metodológica por meio da qual
pretende realizar seu estudo. A seguir se apresenta um
esquema que permite uma visão geral das características
da pesquisa científica quanto à abordagem, à natureza e
aos objetivos: 
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Com relação à natureza, uma pesquisa pode ser classificada como básica
ou aplicada. 
A pesquisa básica é de natureza teórica, gera teorias e aprimora as
existentes com o objetivo de contribuir para um banco de conhecimento
existente.
A pesquisa aplicada é de natureza prática, preocupada com a utilidade e
o valor dos resultados em termos de seu uso final, ou seja, como eles
podem ser usados   para resolver problemas existentes e desenvolve

NATUREZA DA PESQUISA

ABORDAGEM DA PESQUISA

Busca a intensidade e as causas dos fenômenos sociais, sem
interesse pela dimensão subjetiva e com uso de procedimentos
controlados;
Coleta dados em uma perspectiva objetiva externa – outsider; 
Admite o ponto de vista da realidade estática e orienta-se para
resultados generalizáveis e replicáveis.

Avalia o comportamento humano do ponto de vista do autor,
frequentemente fazendo uso da observação naturalista e não
controlada; 
Coleta dados a partir de uma perspectiva subjetiva (perspectiva
interna – insider);
Pressupõe uma realidade dinâmica e orienta-se por resultados
holísticos e não generalizáveis.

Com relação à abordagem, uma pesquisa pode ser classificada como
quantitativa ou qualitativa: 

QUANTITATIVA

QUALITATIVA

Ressalta-se que as abordagens podem ser utilizadas em conjunto na
mesma pesquisa, a chamada quali/quanti.
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Pesquisa Exploratória: Também conhecida como pesquisa de base, 

 tem como objetivo explorar problemas pouco investigados,

oferecer um panorama para a aproximação do problema e

apresentar um quadro geral do objeto da investigação.

Pesquisa descritiva: tem como objetivo caracterizar população,

fatos, situações, fenômenos; apresentar dados da realidade

investigada e relacionar variáveis.

Pesquisa explicativa: tem como objetivo explicar a gênese do

problema; compreender a razão de fatos, ocorrências e

comportamentos; relacionar causas e consequências e identificar os

porquês.

Pesquisa experimental: tem como objetivo estudar a experiência de

forma replicada; controlar fenômenos e verificar fatos, ocorrências e

fenômenos.

Os objetivos de pesquisa revelam a finalidade de uma investigação

científica, definindo a sua meta específica. Dessa forma, o uso do verbo

para expressar o objetivo será determinante para a classificação da

pesquisa, se exploratória, se descritiva, se explicativa ou se

experimental:

OBJETIVOS DA PESQUISA
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Os procedimentos técnicos, como o próprio nome indica, se refere aos 

 meios técnicos da investigação. 

Bibliográfica: A pesquisa bibliográfica é baseada em materiais já

elaborados, em especial, livros e artigos científicos.

Documental: A pesquisa documental difere-se da bibliográfica pela

natureza das fontes. A base da pesquisa documental são os documentos.

Podem ser, por exemplo, cartas, diários, ofícios, regulamentos,

correspondências pessoais, etc.

Experimental: A pesquisa experimental ocorre quando há a delimitação

de um objeto de estudo, a seleção das variáveis que seriam capazes de

influenciá-lo e a definição das formas de controle e de observação que a

variável produz no objeto. Testes em laboratórios costumam ser

resultados de pesquisas experimentais, já que o pesquisador tem o

controle de toda a situação. Ele pode simular situações, analisá-las,

compará-las e tirar conclusões sobre elas.

Ex-post facto: Significa “a partir do fato passado”. O experimento,

portanto, realiza-se depois dos fatos e visa verificar a existência de

relações entre as variáveis. Em palavras mais simples, a pesquisa ex-post

facto pretende entender como um fato passado impacta um grupo no

presente ou irá impactar no futuro. Diferentemente da pesquisa

experimental, entretanto, o pesquisador não possui controle sobre a

situação visto que ela já ocorreu.

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS
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Estudo de corte: Refere-se a um grupo de pessoas com características

em comum que vão ser analisadas durante um tempo a fim de

entender o que acontece entre elas. Esse grupo vai constituir, então,

uma amostra, ou seja, uma parte de um todo.

O objeto – a amostra- em estudo pode ser um grupo de pessoas com

características comuns (exemplo: grupo exposto a determinado fator de

risco versus grupo não exposto ao fator de risco X).

Levantamento: em como principal característica o questionamento

direto com pessoas relevantes para a pesquisa. Após a coleta das

informações, faz-se uma análise quantitativa dos dados obtidos. A partir

do levantamento feito com todos os integrantes de um universo

pesquisado, obtém-se um censo. Os levantamentos são muito utilizados

em pesquisas descritivas.

Estudo de campo: Embora se assemelhe ao levantamento, o estudo de

campo proporciona, ao pesquisador, uma análise mais profunda dos

dados coletados. Enquanto o levantamento alcança um maior número

de pessoas, o estudo de campo oferece uma análise mais profunda e

minuciosa do universo pesquisado. O pesquisador também realiza a

maior parte da pesquisa pessoalmente, no local onde ocorre o

fenômeno pesquisado. Consequentemente, é um procedimento que

exige mais tempo.

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS
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Estudo de caso: consiste em um estudo profundo e exaustivo de um ou

de poucos objetos, tendo como propósitos: Explorar situações da vida

real ainda não-definidas; Preservar o caráter unitário do objeto

estudado; Descrever a situação do contexto em que está sendo feita a

investigação; Formular hipóteses e/ou desenvolver teorias; Explicar as

variáveis causais do fenômeno em situações complexas.

Pesquisa ação: os pesquisadores se envolvem ativamente com o grupo

de pessoas do problema a ser estudado e solucionado. Esse

envolvimento acontece de forma cooperativa ou participativa.

Pesquisa participante: A pesquisa participante é aquela em que o

objeto de estudo do pesquisador (por exemplo, uma comunidade) se

envolve na análise de sua própria realidade. Ela tem um caráter de

participação social e busca promover uma transformação social para

aquele público.

Etnografia: processo de estudo de um determinado grupo social. É

através da coleta de dados e das observações realizadas durante o

período de pesquisa que serão definidas as características etnográficas

da população. A observação participante é a principal ferramenta de

análise etnográfica. Os investigadores são levados a partilhar papéis e

hábitos dos grupos observados, estando assim em condições favoráveis

para observar factos, situações e comportamentos que não ocorreriam,

ou que seriam alterados, na presença de estranhos.

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS
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