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Objetivos:
• Enfatizar os métodos científicos utilizados 

para a obtenção do conhecimento, e não os 
resultados;

• Desenvolver proposta de trabalho científico 
utilizando instrumentos metodológicos (teorias e 
conceitos);

• Criar oportunidades especiais para o aluno 
comportar-se cientificamente, levando e 
formulando problemas, coletando dados para 
responder aos questionamentos, analisando, 
interpretando e comunicando resultados;

• Capacitar o aluno para que ele leia 
criticamente a realidade e produza 
conhecimentos.
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Pesquisa

■ Problema que se deverá definir, examinar , 
avaliar, analisar criticamente, para depois ser 
tentada uma solução;
■ Uma investigação minuciosa ou exame crítico 

e exaustivo na procura de fatos e princípios; uma 
diligente busca para averiguar algo. Pesquisar não 
é apenas procurar a verdade; é encontrar respostas 
para questões propostas, utilizando métodos 
científicos;
■ Procedimento reflexivo sistemático, controlado 

e crítico, que permite descobrir novos fatos ou 
dados, relações ou leis, em qualquer campo do 
conhecimento.
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Desenvolvimento de um projeto de pesquisa

■ Seleção do tópico ou problema para a 
investigação;
■ Definição e diferenciação do problema;
■ Levantamento de hipóteses de trabalho;
■ Coleta, sistematização e classificação dos 

dados;
■ Análise e interpretação dos dados;
■ Relatório do resultado da pesquisa
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Finalidades de uma pesquisa

■ Descobrir respostas para questões, mediante a 
aplicação de métodos científicos;
■ Tentar conhecer e explicar os fenômenos que 

ocorrem no mundo existencial;
■ Responder às necessidades de conhecimento 

de certo problema ou fenômeno;
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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
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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 observação
11. Teste dos instrumentos e procedimentos
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Execução da pesquisa

1. Coleta de dados
2. Elaboração dos dados
3. Análise e interpretação dos dados
4. Representação dos dados
5. Conclusões
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Relatório de pesquisa

◙ Exposição geral da pesquisa, desde o 
planejamento às conclusões, incluindo os 
processos metodológicos empregados;
◙ Tem a finalidade de dar informações sobre os 

resultados da pesquisa;
◙ São importantes a objetividade e o estilo, 

mantendo-se a expressão impessoal e evitando 
frases qualificativas ou valorativas, pois a 
informação deve descrever e explicar, mas não 
intentar convencer.
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Metodologia:
♦ Examina e avalia os métodos e as técnicas 

de pesquisa, bem como a geração ou verificação 
de novos métodos que conduzam à captação e 
ao processamento de informações com vistas à 
resolução de problemas de investigação;

♦ A metodologia corresponde a um 
conjunto de procedimentos a ser utilizado na 
obtenção do conhecimento. É a aplicação do 
método, por meio de processos e técnicas, que 
garante a legitimidade científica do saber obtido.

 

(BARROS e LEHFELD, 2007, p.2)
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Método
Não é um modelo, fórmula ou receita que, uma 

vez aplicada, colhe, sem margem de erro, os 
resultados previstos ou desejados. É apenas um 
conjunto ordenado de procedimentos que se 
mostram eficientes, ao longo da história, na 
busca do saber. O método científico é, pois, um 
instrumento de trabalho, constituindo-se nos 
passos a ser dados na busca de um 
conhecimento, uma análise de dada realidade 
social.

(CERVO, BERVIAN e DA SILVA, 2007, p.28)
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Método científico
O método científico quer descobrir a realidade 

dos fatos, e estes, ao serem descobertos, devem, 
por sua vez, guiar o uso do método;

- O método é apenas um meio de acesso; 
só a inteligência e a reflexão descobrem o que os 
fatos e os fenômenos realmente são;

- O método científico segue o caminho 
da dúvida sistemática, metódica, que não se 
confunde com a dúvida universal dos céticos, 
cuja solução é impossível.

(CERVO, BERVIAN e DA SILVA, 2007, p.28)
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Método

Ciência Metodologia Métodos

Processos

Técnicas

Conhecer 
– agir e 
intervir na 
realidade

Ciência: Busca o conhecimento sistemático do 
universo. Não é produto de um processo meramente 
técnico, mas do espírito humano.
Metodologia: Estuda, descreve (os métodos), 
explica, interpreta, compreende e avalia.
Método: Forma ordenada de proceder ao longo de 
um caminho. Conjunto de processos ou fases 
empregadas na investigação, na busca do 
conhecimento.
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O conhecimento e seus níveis

− Não é possível fazer um trabalho científico 
sem conhecer os instrumentos (leis naturais, 
teorias e conceitos.

“Nossas possibilidades de conhecimento são muito 
e até, tragicamente, pequenas. Sabemos 
pouquíssimo, e aquilo que sabemos sabemo-lo 
muitas vezes superficialmente, sem grande certeza. 
A maior parte de nosso conhecimento somente é 
provável. Existem certezas absolutas, 
incondicionais, mas estas são raras (BOCHENSKY, 
1961, p. 42. apud CERVO, BERVIAN e DA SILVA, 
2007, p. 5).
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O que é conhecer?

■ É uma relação que se estabelece entre o sujeito 
que conhece e o objeto conhecido;
■ No processo de conhecimento, o sujeito 

cognoscente se apropria, de certo modo, do objeto 
conhecido;

■ Se a apropriação é física, por exemplo, a 
representação de uma onda luminosa, de um som, 
acarretando uma modificação de órgão corporal do 
sujeito cognoscente, tem-se um conhecimento sensível. 
Tal tipo de conhecimento é encontrado tanto em animais 
como no homem;

■ Se a representação não é sensível, o que ocorre 
com realidades tais como conceitos, verdades, princípios 
e leis, tem-se então um conhecimento intelectual.
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O conhecimento e seus níveis

SujeitoSujeito ConhecimentoConhecimento ObjetoObjeto

EmpíricoEmpírico

CientíficoCientífico

FilosóficoFilosófico

TeológicoTeológico
(CERVO, BERVIAN e DA 
SILVA, 2007, p.6)
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O conhecimento Empírico

■ É aquele que é adquirido pela própria 
pessoa na sua relação com o meio ambiente ou 
com o meio social, obtido por meio de interação 
contínua na forma de ensaios e tentativas que 
resultam em erros e em acertos;

■ Do ponto de vista da utilização de 
métodos e técnicas, esse tipo de conhecimento – 
mesmo quando consolidado como convicção, 
como cultura ou como tradição – é ametódico e 
assistemático;

■ Pela vivência coletiva, os conhecimentos 
são transmitidos de uma pessoa a outra e de 
uma geração a outra.
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O conhecimento Científico

■ O conhecimento científico vai além do empírico, 
procurando compreender, além do ente, do objeto, do fato e 
do fenômeno, sua estrutura, sua organização e 
funcionamento, sua composição, suas causas e leis;

■ Para Aristóteles, o conhecimento só se dá de 
maneira absoluta quando sabemos qual foi a causa que 
produziu o fenômeno e o motivo, porque não pode ser de 
outro modo; é o saber por meio da demonstração;

■ A ciência não é considerada algo pronto, acabado 
ou definitivo. A ciência é entendida como uma busca 
constante de explicações e de soluções, de revisão e de 
reavaliação de seus resultados, apesar de sua falibilidade e 
de seus limites. Nessa busca sempre rigorosa, a ciência 
pretende aproximar-se cada vez mais da verdade por meio 
de métodos que proporcionem maior controle, 
sistematização, revisão e segurança do que outras formas 
de saber não científicas. 
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O conhecimento Filosófico

■ O conhecimento filosófico distingue-se do 
conhecimento científico pelo objeto de investigação e pelo 
método;

■ O objeto das ciências são os dados próximos, 
imediatos, perceptíveis pelos sentidos ou por instrumentos, 
pois, sendo de material e física, são susceptíveis de 
experimentação;

■ O objeto da filosofia é constituído de realidades 
mediatas, imperceptíveis aos sentidos e que, por serem de 
ordem supra-sensíveis, ultrapassam a experiência;

■ O conhecimento filosófico é um filosofar, isto é, é 
um interrogar, é um contínuo questionar a si mesmo e à 
realidade. A filosofia é uma busca constante de sentido, de 
justificação, de possibilidades, de interpretação a respeito de 
tudo aquilo que envolve o ser humano e sobre o próprio ser 
em sua existência concreta.



  22

O conhecimento Filosófico

- Filosofar é interrogar
- - A interrogação parte da curiosidade, que é 

inata. Ela é constantemente renovada, pois surge 
quando um fenômeno nos revela alguma coisa de 
um objeto e ao mesmo tempo nos sugere o oculto, 
o mistério;

- - A essência da filosofia é a procura do saber 
e não em sua posse. A tarefa fundamental da 
filosofia consiste na reflexão;

Fonte: Google imagens
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O conhecimento Teológico

♦ Esse conhecimento ocorre quando há algo 
oculto ou um mistério, alguém que o manifesta e 
alguém que pretende conhecê-lo;

♦ Pode estar ligado a dados da natureza, da vida 
futura, da existência do absoluto (relativo a Deus);

♦ São os conhecimentos adquiridos nos livros 
sagrados e aceitos racionalmente pelas pessoas, 
depois de terem passados pela crítica histórica mais 
exigente.
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A formação da postura científica

Curiosidade 
infantil

Inquietação da 
adolescência

Sonhos da 
juventude

Cientista Francês (1623-1662). 
Se destacou no campo da:

• Física
• Matemática
• Filosofia
• Teologia

Fonte: Google imagens
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Características da postura científica

◙ Não é inata na pessoa; ao contrário, é forjada ao longo 
da vida, à custa de muito esforço e de uma série de 
exercícios. Ela pode e deve ser aprendida;
◙ Na prática, é expressão de uma consciência crítica, 

objetiva e racional;
◙ A consciência crítica levará o pesquisador a 

aperfeiçoar seu julgamento e a desenvolver o discernimento, 
capacitando-o a distinguir e a separar o essencial do 
superficial, o principal do secundário;

◙ Criticar é julgar, distinguir, discernir, analisar para 
melhor poder avaliar os elementos componentes da questão. 
A crítica não tem nada de negativa. É uma tomada de 
posição, no sentido de impedir a aceitação do que é fácil e 
superficial.

 ◙ Implica em ações racionais. Razões de arbitrariedade, 
do sentimento e do coração nada explicam nem justificam no 
campo da ciência 
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05 Iniciações 
Científicas
(2008-2012)

10 publicações

Postura Científica
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O que é Metodologia da Pesquisa Científica?

É a forma como os pesquisadores/cientistas devem proceder 
para obter um conhecimento científico.

A metodologia inclui a forma de elaboração de:

♦ Projetos de pesquisa;

♦ Artigos científicos

♦ Dissertações

♦ Teses
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ABNT NBR 14724:2011

Norma técnica brasileira que especifica os 
princípios gerais para elaboração de 
trabalhos acadêmicos (monografias, 
dissertações, teses), visando sua 
apresentação à instituição de ensino.

www.abnt.org.br 
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ESTRUTURA

A estrutura de um trabalho acadêmico 
compreende:

● Elementos pré-textuais

● Elementos textuais

● Elementos pós-textuais
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Elementos Pré-textuais

OBRIGATÓRIOS OPCIONAIS
Capa Lombada
Folha de rosto Errata
Folha de aprovação Dedicatória(s)
Resumo em língua 
estrangeira

Agradecimento(s)

Resumo na língua 
vernácula

Epígrafe

Sumário Lista de ilustrações
Lista de tabelas
Lista de abreviaturas e siglas

Lista de símbolos
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Elementos textuais

● Introdução

● Desenvolvimento

● Conclusão
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Elementos Pós-textuais

OBRIGATÓRIOS OPCIONAIS
Referências Glossário

Apêndice(s)
Anexo(s)
Índice(s)
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Elementos textuais

INTRODUÇÃO: parte inicial do texto, onde 
devem constar a delimitação do assunto 
tratado, objetivos da pesquisa e outros 
elementos necessários para situar o tema do 
trabalho.
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Elementos textuais

DESENVOLVIMENTO: parte principal do 
texto, que contém a exposição ordenada e 
pormenorizada do assunto. Divide-se em 
seções e subseções, que variam em função 
da abordagem do tema e do método.
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Elementos textuais

CONCLUSÃO: parte final do texto, na qual 
se apresentam conclusões correspondentes 
aos objetivos ou hipóteses.
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  INFERINDO FATORES SÓCIO-AFETIVOS EM 
AMBIENTES DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

COLABORATIVOS ASSISTIDOS POR COMPUTADOR

EXEMPLO DE UMA PESQUISA CIENTÍFICA
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SUMÁRIO
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3. Trabalhos relacionados
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 INFERINDO FATORES SÓCIO-AFETIVOS EM AMBIENTES DE ENSINO-
APRENDIZAGEM COLABORATIVOS ASSISTIDOS POR COMPUTADOR

OBJETIVOS

Objetivo geral
       Este trabalho tem como objetivo principal inferir fatores 
sócio-afetivos em sistemas de ensino-aprendizagem colaborativos 
assistidos por computador, de modo que os mesmos venham ser 
determinantes na formação e no estímulo da colaboração de grupo 
assistida por computador.
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 Objetivos específicos
       Como objetivos específicos do presente trabalho, podem ser citados:
           a) Definir quais fatores sócio-afetivos a considerar em ambientes 
colaborativos de aprendizagem assistidos por computador;
           b) Mostrar a importância de considerar fatores sócio-afetivos em 
ambientes colaborativos de ensino-aprendizagem;
           c) Descrever os mecanismos de inferências dos fatores sócio-afetivos 
considerados relevantes em ambientes colaborativos de aprendizagem;
           d) Integrar ao ambiente colaborativo de aprendizagem NetClass os 
mecanismos de inferência dos fatores sócio-afetivos considerados.

 INFERINDO FATORES SÓCIO-AFETIVOS EM AMBIENTES DE ENSINO-
APRENDIZAGEM COLABORATIVOS ASSISTIDOS POR COMPUTADOR
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MOTIVAÇÃO, JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA
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processos de interação 
e decisão são afetados

2.

MOTIVAÇÃO, JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA
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PROPOSTA DE TRABALHO

FATORES
SÓCIO-AFETIVOS

FATORES
SÓCIO-AFETIVOS

Quais? Por quê?

Como inferir?

Contextualizar 
no NetClass
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TRABALHOS RELACIONADOS

● Trabalho de mestrado de Teresa Prola

● Trabalho de mestrado de Patrícia Jaques

● Trabalho de doutotado de Elisa Boff
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METODOLOGIA

# Caminho para chegar a um fim
# Conjunto de regras básicas para desenvolver uma 
experiência a fim de produzir novo conhecimento, bem 
como corrigir e integrar conhecimentos pré-existentes.


