
AVISO
Os slides abaixo foram disponibilizados exclusivamente para
estudo e pesquisa dos alunos da disciplina Evolução da Física
(UFABC) e demais interessados no tema.

O conteúdo dos slides é baseado nos textos recomendados
pelo professor. Em alguns dos slides, são citados trechos
integrais dos textos.

A reprodução ou utilização dos slides para quaisquer outros fins
sem a devida autorização é PROIBIDA, estando sujeitas à
acusação de plágio e a eventuais medidas jurídicas.

Utilizem de forma consciente a informação e promovam sempre
uma boa prática de estudo e pesquisa.
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breno.moura@ufabc.edu.br
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Aula 03

■ O problema de pesquisa

■ Os objetivos

■ A justificativa
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Problema

■ Possível definição → questão não solvida e que é objeto de 
discussão, em qualquer domínio do conhecimento.

■ Um problema é algo a ser respondido; é o alvo de um projeto 
de pesquisa.
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Problema

■ O que não é um problema?

– "Como fazer para melhorar os transportes urbanos?" 

– "O que pode ser feito para melhorar a distribuição de renda?" 

– “Como aumentar a produtividade no trabalho?“

Problemas de engenharia

Referem-se a como fazer algo de maneira eficiente

Não indagam como são as coisas, suas causas e consequências, 
mas indagam acerca de como fazer as coisas.
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Problema

■ O que não é um problema?

– "Qual a melhor técnica psicoterápica?"

– "É bom adotar jogos e simulações como técnicas 
didáticas?" 

– “Os pais devem dar palmadas nos filhos?“

São problemas de valor.
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Problema

■ Um problema é algo que envolve variáveis que podem ser 
testadas.

– Em que medida a escolaridade determina a preferência 
político-partidária?

– A variação de temperatura influencia a resistência elétrica 
dos metais?

– A introdução de conteúdos epistemológicos em sala de 
aula está relacionada à visão de ciência dos alunos?
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Problema

■ Um problema de pesquisa precisa ser executável.

■ Não basta, assim, somente elaborar um problema; é preciso 
saber se você tem as ferramentas para responde-lo.

– Existe vida fora da Terra?

■ Qual o conhecimento já existente sobre isso?

■ A tecnologia atual permite essa verificação?

■ Quais são as limitações? (Via Láctea, por exemplo?)
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Problema

■ Um problema de pesquisa precisa ser executável.

■ Não basta, assim, somente elaborar um problema; é preciso 
saber se você tem as ferramentas para responde-lo.

– Os extraterrestres têm forma humana?

■ Qual o conhecimento já disponível sobre isso?
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Problema

■ O problema também envolve um processo de “afunilamento”.
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Problema

■ Dificilmente, em um pesquisa dos dias atuais, o problema de 
pesquisa é muito amplo.

■ Ele pode ser amplo dentro de um projeto de pesquisa amplo:

– A presença de indústrias influencia na cor das asas de 
uma borboleta?

■ Características da população de borboletas.

■ Características dos gases emitidos pelas indústrias.

■ Razões para a instalação de indústrias naquele local.

■ Uma pergunta deve ser curta e específica.
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Problema

■ 10 minutos para pensar sobre o problema.
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Objetivo

■ O objetivo torna explícito o problema.

■ É ele que deve guiar a resolução do problema de pesquisa.
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Objetivo

■ Quando nos desviamos do objetivo, consequentemente nos 
desviamos da resolução do problema.

14

OBJETIVO PROBLEMA



Objetivo

“O objetivo deste trabalho é determinar a relação entre temperatura 
e resistência elétrica em três metais (ferro, cobre e chumbo), 

utilizando técnicas alternativas de transferência de calor”

“O objetivo deste trabalho é verificar a relação entre orientação 
político-partidária e divulgação de ‘Fake News’  na rede social 

Facebook, utilizando os bancos de dados de agências de 
checagem de notícias.”
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Objetivo

■ O objetivo principal pode ser complementado com outros 
objetivos específicos.

■ Os objetivos específicos não necessariamente tem a função de 
responder o problema de pesquisa, mas orientam a obtenção 
dessa resposta.

“O objetivo deste trabalho é determinar a relação entre temperatura 
e resistência elétrica em três metais (ferro, cobre e chumbo), 

utilizando técnicas alternativas de transferência de calor. Como 
objetivo complementar, pretendemos estabelecer a eficácia das 

técnicas, comparando com as já conhecidas.”
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Objetivo

■ 10 minutos para pensar no objetivo.
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Justificativa

■ A justificativa busca responder o porquê da sua pesquisa ser
importante.

– Por que ela deve ser feita?

– Quais são as implicações para as pesquisas na mesma
área?

■ De suma importância, geralmente é o elemento que contribui 
mais diretamente na aceitação da pesquisa pela(s) pessoa(s) 
ou entidades que vão financiá-Ia.
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Justificativa

■ Deve enfatizar:

– o estágio em que se encontra a teoria respeitante ao tema;

– as contribuições teóricas que a pesquisa pode trazer;

– importância do tema do ponto de vista geral;

– importância do tema para os casos particulares em 
questão;

– possibilidade de sugerir modificações no âmbito da 
realidade abarcada pelo tema proposto;

– descoberta de soluções para casos gerais e/ou particulares 
etc.
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Justificativa

“A realização desta pesquisa se justifica pela necessidade de 
estabelecer novos meios para o aquecimento de metais, evitando, 

dessa maneira, a utilização de métodos tradicionais e 
considerados ineficientes.”
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Justificativa
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OBJETIVO PROBLEMAJUSTIFICATIVA

Por que? Como? O que?



Justificativa

■ 10 minutos para pensar na justificativa.
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Tarefas

■ Para 03/07:

– Problema

– Objetivo

– Justificativa
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