
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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Aula 02

■ Tipos e temas de pesquisa
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Tipos

■ Abordagem ampla e não rígida → isso significa que nem todas as 
pesquisas conseguirão se encaixar nas definições a seguir.

– Pesquisa exploratória

– Pesquisa descritiva

– Pesquisa explicativa
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Pesquisa exploratória
■ Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 
hipóteses. 

■ Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 
aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições.

■ Planejamento flexível.

■ Envolvem: levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que 
tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise 
de exemplos que “estimulem a compreensão”.
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Pesquisa descritiva

■ As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição 
das características de determinada população ou fenômeno ou, 
então, o estabelecimento de relações entre variáveis. 

■ São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este 
título e uma de suas características mais significativas está na 
utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como 
o questionário e a observação sistemática.

■ Envolvem: características de um grupo; índice de criminalidade; 
levantamento de opiniões (pesquisas eleitorais, p.e.).
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Pesquisa explicativa

■ Essas pesquisas têm como preocupação central identificar os 
fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 
fenômenos. 

■ Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da 
realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Por isso 
mesmo, é o tipo mais complexo e delicado, já que o risco de 
cometer erros aumenta consideravelmente.

■ As pesquisas explicativas nas ciências naturais valem-se muitas 
vezes do método experimental. Nas ciências sociais, a aplicação 
deste método reveste-se de muitas dificuldades, razão pela qual 
se recorre também a outros métodos, sobretudo ao observacional. 
Nem sempre se torna possível a realização de pesquisas 
rigidamente explicativas em ciências sociais, mas em algumas 
áreas, sobretudo da psicologia, as pesquisas revestem-se de 
elevado grau de controle, chegando mesmo a ser chamadas 
"quase experimentais".
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Classificação

■ Pesquisa bibliográfica

■ Pesquisa documental

■ Pesquisa experimental

■ Estudo de campo

■ Estudo de caso
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Pesquisa bibliográfica

■ A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 
científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido 
algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas 
desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.

■ As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se 
propõem à análise das diversas posições acerca de um 
problema, também costumam ser desenvolvidas quase 
exclusivamente mediante fontes bibliográficas.
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Pesquisa bibliográfica
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Pesquisa bibliográfica

■ A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de 
permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos 
muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 
diretamente. Essa vantagem torna-se particularmente importante 
quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo 
espaço. 

■ Por exemplo, seria impossível a um pesquisador percorrer todo o 
território brasileiro em busca de dados sobre população ou renda 
per capita; todavia, se tem a sua disposição uma bibliografia 
adequada, não terá maiores obstáculos para contar com as 
informações requeridas. 

■ A pesquisa bibliográfica também é indispensável nos estudos 
históricos. Em muitas situações, não há outra maneira de conhecer 
os fatos passados se não com base em dados bibliográficos.
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Pesquisa documental

■ A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa 
bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está na natureza 
das fontes. 

■ Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente 
das contribuições dos diversos autores sobre determinado 
assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não 
recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 
reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.
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Pesquisa experimental
■ De modo geral, o experimento representa o melhor exemplo de 

pesquisa científica. 

■ Essencialmente, a pesquisa experimental consiste em determinar 
um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes 
de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos 
efeitos que a variável produz no objeto.
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Pesquisa experimental

■ Quando os objetos em estudo são entidades físicas, tais como 
porções de líquidos, bactérias ou ratos, não se identificam 
grandes limitações quanto à possibilidade de experimentação. 

■ Quando, porém, se trata de experimentar com objetos sociais, 
ou seja, com pessoas, grupos ou instituições, as limitações 
tornam-se bastante evidentes.

14



Estudo de campo

■ Tipicamente, o estudo de campo focaliza uma comunidade, 
que não é necessariamente geográfica, já que pode ser uma 
comunidade de trabalho, de estudo, de lazer ou voltada para 
qualquer outra atividade humana. 

■ Basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da 
observação direta das atividades do grupo estudado e de 
entrevistas com informantes para captar suas explicações e 
interpretações do que ocorre no grupo. 

■ Esses procedimentos são geralmente conjugados com muitos 
outros, tais como a análise de documentos, filmagem e 
fotografias.
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Estudo de campo
■ No estudo de campo, o pesquisador realiza a maior parte do 

trabalho pessoalmente, pois é enfatizada importância de o 
pesquisador ter tido ele mesmo uma experiência direta com a 
situação de estudo. 

■ Também se exige do pesquisador que permaneça o maior tempo 
possível na comunidade, pois somente com essa imersão na 
realidade é que se podem entender as regras, os costumes e as 
convenções que regem o grupo estudado.

16



Estudo de caso

■ O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente 
utilizada nas ciências biomédicas e sociais.

■ Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 
objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros 
delineamentos já considerados.

■ Dificuldades: falta de metodologias rígidas e generalização.
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Tema

■ O que é um tema de pesquisa?
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Tema geral

Tema específico



Temas gerais

■ Educação Ambiental

■ História da Física

■ Biodiversidade

■ Ciência e Cultura

■ Energia

■ Robótica

■ Modelagem Matemática

■ Neurociência

■ Fisiologia Vegetal

■ Física de Semi-Condutores

■ Química Analítica

■ Educação Matemática

■ Cartografia

■ Sistemas de Produção

■ Capitalismo

■ Etc.
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Temas específicos

■ História da Física

– História da Mecânica

– História da Óptica

– História do Eletromagnetismo

– História da Termodinâmica

– História da Astronomia

– História da Física Quântica
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Temas específicos

■ História da Astronomia

– Modelos de universo

– Cosmogonias

– Observações astronômicas

– Relação com outros conhecimentos
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Temas específicos

■ Cosmogonias

– Cosmogonias antigas

– Cosmogonias medievais

– Cosmogonias modernas
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Temas específicos

■ Cosmogonias modernas

– Descartes e os vórtices

– Big-bang
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Tarefa

■ Definir um tema geral

■ Definir uma sequência de temas específicos

■ Descrever, usando de 50 a 100 palavras, esse tema.

24



Projeto Dirigido

Prof. Breno Arsioli Moura

Centro de Ciências Naturais e Humanas – CCNH

breno.moura@ufabc.edu.br

Sala 643 – Torre 3 – Bloco A

http://www.brenoam.com/disciplinas

2º Quadrimestre de 2018

Aula 02

12/06/2018


