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Agenda

• Sobre o trabalho científico;


• O projeto de pesquisa (explicação e prática);


• Análise de documentos da FTBSP.



Sobre o trabalho 
científico

Elaboração de Projeto Científico



História do 
desenvolvimento 

científico



História do 
desenvolvimento científico

• Idade Média (O nome da rosa);


• Renascimento (paradigma antropocêntrico / Reforma 
Protestante);


• Modernidade / Iluminismo.



“Mandamentos”  
(AZEVEDO, 2002, p. 8-9)



1. Não cobiçaras o tema do teu 
próximo, porque a grama do 

jardim do teu vizinho não é mais 
verde.



2. Não pesquisarás o que está 
apenas na tua cabeça, a menos 
que o estudo seja precisamente 

sobre ela.



3. Não investigarás tema sem 
fonte, porque a tua tarefa é 

fazer os dois se comunicarem.



4. Não te perderás em meio à falta 
ou ao excesso de planejamento, a 

menos que a tua genialidade te 
permita prescindir dele.



5. Não desprezarás a rotina, 
porque ela pode te liberar para 

o exercício da criatividade.



6. Não menosprezarás as 
normas, a menos que 

pretendas transformá-las.



7. Não te julgarás 
incompetente, porque não o 
és, até prova em contrário.



8. Não escreverás uma obra-
prima, a menos que já estejas 

maduro para produzi-la.



9. Não farás uma colcha-de-
retalhos, porque és capaz de um 

trabalho verdadeiramente 
intelectual.



10. Não ignorarás os teus 
leitores, a menos que te aches 
mais importante do que eles.



Conceitos de ciência



Conceitos de ciência
• “Acumulação de conhecimento sistemáticos”;


• “Atividade que se propõe a demonstrar a verdade dos fatos 
experimentais e suas implicações práticas”;


• “Caracateriza-se pelo conhecimento racional, sistemático, 
exato, verificável e, por conseguinte, falível”;


• “Conhecimento certo do real pelas suas causas”;


• “Conhecimento sistemático dos fenômenos da natureza e 
das leis que a regem, obtido pela investigação, pelo 
raciocínio e pela experimentação intensiva”;

MARCONI, 2004, p. 21



Conceitos de ciência
• “Conjunto de enunciados lógica e dedutivamente justificados 

por outros enunciados”;


• “Conjunto orgânico de conclusões certas e gerais, 
metodicamente demonstradas e relacionadas com o objeto 
determinado”;


• “Corpo de conhecimentos consistindo em percepções, 
experiências, fatos certos e seguros”;


• “Estudo de problemas solúveis, mediante método científico”;


• “Forma sistematicamente organizada de pensamento objetivo”.

MARCONI, 2004, p. 21



O que torna o 
trabalho científico?



O que torna o trabalho 
realmente científico?

• “Discute ideias e fatos relevantes relacionados a um 
determinado assunto, a partir de um marco teórico bem 
fundamentado”;


• “O assunto tratado é reconhecível e claro, tanto para o autor 
quanto para os leitores”;


• “Tem alguma utilidade, seja para ciência, seja para 
comunidade”;


• “Demonstra, por parte do autor, o domínio do assunto 
escolhido e capacidade de sistematização, recriação e 
crítica do material coletado”;

AZEVEDO, 2002, p. 20



O que torna o trabalho 
realmente científico?

• “Diz algo que ainda não foi dito”;


• “Indica com clareza os procedimentos utilizados, 
especialmente as hipóteses (que devem ser específicas, 
plausíveis, relacionadas com uma teoria e conter 
referências empíricas) com que se trabalhou na 
pesquisa”;


• “Fornece elementos que permitam verificar, para aceitar 
ou contestar, as conclusões a que chegou”;

AZEVEDO, 2002, p. 20



O que torna o trabalho 
realmente científico?

• “Documenta com rigor os dados fornecidos, de modo a 
permitir a clara identificação das fontes utilizadas”;


• “A comunicação dos dados é organizada de modo lógico, 
seja dedutiva, seja indutiva”;


• “É redigido de modo gramaticalmente correto, 
estilisticamente agradável, fraseologicamente claro e 
teminologicamente preciso”.

AZEVEDO, 2002, p. 20



Escrita do texto 
científico



Escrita do texto científico
• Clareza - O texto deve ser escrito para ser entendido (tenha o leitor 

em mente);


• Concisão - O texto deve dizer o máximo no menor número possível de 
palavras (cuidado para não se perder em meio às suas palavras);


• Correção - O texto deve estar grafado corretamente (cuidado com 
erros de português);


• Encadeamento - Frases, parágrafos e capítulos precisam estar em 
harmonia (não esqueça de aspectos estéticos);


• Consistência - Não pode existir variação de tempo verbal e nas 
pessoas dos pronomes (o texto deve estar padronizado);

AZEVEDO, 2002, p. 21-22



Escrita do texto científico
• Contundência - O texto deve ir direto ao ponto (deixa clara as ideias 

apresentadas);


• Precisão - Use palavras e conceitos universalmente aceitos ou definidos a 
priori (não tente “reinventar a roda”);


• Originalidade - Um texto autônomo, agradável e criativo (original não é um 
texto que dá cambalhotas);


• Correção política - O texto deve ser “politicamente correto” em relação as 
terminologias utilizadas (não expresse nada etnocentrista, racista ou 
sexista);


• Fidelidade - O texto deve ser escrito com total respeito em relação ao 
objeto, fontes, leitor e segundo os parâmetros éticos (não diga nunca que 
um autor disse o que ele não disse).

AZEVEDO, 2002, p. 21-22



Escrita do texto 
científico



Conselhos práticos



Conselhos práticos

• Escreva frases breves e parágrafos curtos;


• Encadeia as frases e os parágrafos logicamente;


• Evite generalizações;


• Evite repetir palavras, especialmente verbos e 
substantivos;


• Evite modismos linguisticos;

AZEVEDO, 2002, p. 22-23



Conselhos práticos
• Evite redundâncias;


• Abstenha-se de superlativos, diminutivos e adjetivos em 
demasia;


• Faça poucas citações diretas; prefira reescrevê-las, 
creditando as informações e ideias aos seus autores;


• Use as notas de rodapé para definições e informações, 
evitando truncar por demais o texto;


• Lembre-se que o leitor é real.

AZEVEDO, 2002, p. 22-23



Projeto de pesquisa
Elaboração de Projeto Científico



–SEVERINO, 2008, p. 129

“Antes de ser realizado, um trabalho de pesquisa 
precisa ser planejado. O Projeto é o registro deste 

planejamento. Para elaborar o projeto, o 
pesquisador precisa ter bem claro o seu objetivo de 

pesquisa, como ele se coloca, como ele está 
problematizado, quais as hipóteses que estão 
levantando para resolver o problema, com que 
elementos teóricos pode contar, de quais os 

recursos instrumentais dispõe para levar adiante a 
pesquisa e quais etapas pretende percorrer.” 



Projeto de pesquisa
• Toda pesquisa precisa de um projeto;


• Quais são os elementos de um projeto de pesquisa?


• Descrição do tema


• Justificativas


• Objetivos (geral e específicos)


• Problema


• Hipóteses de trabalho


• Referencial teórico


• Metodologia 


• Referências bibliográficas

AZEVEDO, 2002, p. 22-23



Descrição do tema / assunto: 
1. Tema; 

2. Objeto; 
3. Título.

Projeto de pesquisa



–DURKHEIM apud AZEVEDO, 2002, p. 39

“Minha preocupação dominante é limitar e 
circunscrever o mais possível a vastidão das 

nossas investigações, uma vez que estou 
convencido que (…) é necessário encerrar 

finalmente a era das generalidades.” 



1. Tema / Assunto
Projeto de pesquisa



Tema / Assunto

• O resultado da pesquisa depende da escolha do assunto 
a ser investigado;


• Sugestão de processo de seleção:


• Pesquisador:


• Responde aos seus interesses teóricos?


• Você possui curiosidade sobre a temática?

AZEVEDO, 2002, p. 41-47



Tema / Assunto
• Tem experiência na área imediata da pesquisa 

ou correlata?


• Detém um conjunto de conhecimento 
acumulado (leituras)?


• Mantém uma postura crítica?


• Dispõe de condições para alcançar amplitude e 
profundidade do problema, considerando seus 
limites pessoais?

AZEVEDO, 2002, p. 41-47



Tema / Assunto
• Quanto ao tema:


• Há fontes acessíveis para consultas?


• É relevante cientificamente e socialmente?


• Pode ser desenvolvido de maneira metodológica?


• Mesmo já estudado, possui áreas que ainda 
podem ser exploradas?


• Pode ser pesquisado no limite de tempo 
disponível para realização da pesquisa?

AZEVEDO, 2002, p. 41-47



2. Objeto
Projeto de pesquisa



Objeto

• A delimitação do objeto deve ser a mais clara possível;


• Duas coisas precisam ser evidentes:


• O campo do conhecimento a que pertence o 
assunto;


• O lugar que ocupa no tempo e no espaço.

AZEVEDO, 2002, p. 41-47



Objeto

• Exemplo negativo:


• A contribuição de Zeferino Vaz à universidade 
brasileira. 

• Exemplo positivo:


• Um estudo sobre a contribuição de Zeferino Vaz para 
criação da Universidade Estadual de Campinas.

AZEVEDO, 2002, p. 41-47



3. Título
Projeto de pesquisa



Título

• Mesmo que provisório (todo o projeto é provisório) 
escreva, inserindo, se necessário, um sub-título.

AZEVEDO, 2002, p. 41-47



Exercício
Descrição do tema / 

assunto:

1. Tema;


2. Objeto;

3. Título.



Justificativas
Projeto de pesquisa



Justificativas
• Demonstração para si mesmo e para os leitores do valor do seu objeto estudado;


• Questões a serem respondidas:


• Qual a relevância do assunto em termos acadêmicos? O que a pesquisa 
acrescenta?


• Qual a utilidade social? Quais benefícios poderá trazer à comunidade com 
a divulgação do trabalho?


• O que levou o pesquisador a se inclinar e, por fim, escolher esse tema?


• Quais as possibilidades concretas de esta pesquisa vir a se realizar? 
(Viabilidade)


• Existem números que expressam a relevância da pesquisa (IBGE, mídia, 
etc.)?

AZEVEDO, 2002, p. 41-47



–SEVERINO, 2008, p. 131

“Este é o momento de se referir então aos estudos 
anteriores já feitos sobre o tema para assimilar 
suas eventuais limitações e destacar assim a 

necessidade de se continuar a pesquisá-lo e as 
contribuições que o seu trabalho dará, justificando-

o desta maneira. É o que denomina revisão de 
literatura, processo necessário para que se possa 
avaliar o que já se produziu sobre o assunto em 

pauta, situando-se, a partir daí, a contribuição que 
a pesquisa projetada pode dar ao conhecimento do 

objeto a ser pesquisado.” 



Exercício
Justificativas



Problema
Projeto de pesquisa



Problema
• Problemas são as perguntas que a pesquisa pretende resolver;


• Colocá-los em forma interrogativa torna-os mais diretivos, pois demandam uma 
resposta clara;


• Exemplo:


• Qual foi o papel desempenhado por Zeferino Vaz na criação da Unicamp? 

• Problemas secundários:


• Qual a situação do ensino público superior no Estado de SP em 
geral e no sudeste paulista em particular nos anos 60? 

• Que modelos foram seguidos na formulação da proposta da 
Unicamp?

AZEVEDO, 2002, p. 41-47



Exercício
Problema



Hipóteses de trabalho
Projeto de pesquisa



Hipóteses de trabalho
• Hipóteses são as respostas provisórias que o 

pesquisador oferece;


• O resultado pode negá-las ou confirmá-las;


• Exemplo:


• Zeferino Vaz convenceu os dirigentes do Estado 
acerca da necessidade e viabilidade de uma 
universidade no sudeste paulista, formulou a sua 
proposta pedagógica e a dirigiu nos seus primeiros 
anos.

AZEVEDO, 2002, p. 41-47



Exercício
Hipóteses de trabalho



Objetivos (geral e 
específicos)

Projeto de pesquisa



Objetivos (geral e 
específicos)

• Deve existir um raciocínio demonstrativo para explicação 
de sua hipótese;


• É essa demonstração que soluciona o seu problema.

SEVERINO, 2008, p. 130



Objetivos (geral e 
específicos)

• Sugestão:


• Encadeie seus objetivos específicos com os seus 
capítulos ou tópicos, em caso de artigo científico;


• O objetivo geral deverá ser alcançado mediante o 
andamento do seu trabalho.



Objetivos (geral e 
específicos)

• Exemplo:


• Objetivo geral: analisar a relação entre uma igreja protestante 
histórica e as características da escolástica protestante do séc. 
XVII;


• Objetivos específicos:


1. Levantar e analisar os dados sobre a escolástica 
protestante;


2. Elaborar uma pesquisa de campo tendo em vista os dados 
do item (1), correlacionando os dados e atestando a hipótese;


3. Analisar se há influência da escolástica na igreja analisada.



Exercício
Objetivos (geral e 

específicos)



Referencial teórico
Projeto de pesquisa



Referencial teórico

• Quais são os instrumentos lógico-categorias nos quais se 
apoia para conduzir o trabalho investigativo e o 
raciocínio? (SEVERINO, 2008, p. 131)


• O referencial teórico-metodológico precisa ser claro para 
o pesquisador e leitor. (AZEVEDO, 2002, p. 45)


• Se assumir um referencial teórico é obrigatório que ele se 
reflita durante toda a pesquisa.

SEVERINO, 2008, p. 131



Exercício
Referencial teórico



Metodologia
Projeto de pesquisa



Metodologia

• Tipos de pesquisas:


• Natureza:


• Pesquisa básica (universal);


• Pesquisa aplicada (local).

<http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>

http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf


Metodologia
• Objetivos:


• Exploratória (levantamento bibliográfico + pesquisa de 
campo +  análise de exemplos);


• Descritiva (descrever os fatos e fenômenos conforme a 
realidade - ex.: estudo de caso);


• Explicativa (explica o porquê das coisas através dos 
resultados oferecidos).


• Abordagem:


• Pesquisa quantitativa x qualitativa.

<http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>

http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf


Metodologia
• Método:


• Dedutivo:


• René Descartes (1596-1650) apresenta o 
Método Dedutivo a partir da matemática e de 
suas regras de evidência, análise, síntese e 
enumeração. Esse método parte do geral e, a 
seguir, desce para o particular. 


• Exemplo: Todo mamífero tem um coração. 
Ora, todos os cães são mamíferos. 
Logo, todos os cães têm um coração.

<http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>

http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf


Metodologia
• Indutivo:


• Para Francis Bacon (1561-1626), o conhecimento científico é o 
único caminho seguro para a verdade dos fatos. Como Galileu, 
critica Aristóteles (filósofo grego) por considerar que o silogismo 
e o processo de abstração não propiciam um conhecimento 
completo do universo. O conhecimento é fundamentado 
exclusivamente na experiência, sem levar em consideração 
princípios preestabelecidos. O conhecimento científico, para 
Bacon, tem por finalidade servir o homem e dar-lhe poder sobre a 
natureza. 


• Exemplo: Antônio é mortal. 
Benedito é mortal. 
Carlos é mortal. 
Zózimo é mortal. 
Ora, Antônio, Benedito, Carlos, ... e Zózimo são homens. 
Logo, (todos) os homens são mortais.

<http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>

http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf


Metodologia
• Tipos de pesquisas:


• Procedimento:


• Bibliográfica:


• A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de 
referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios 
escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 
páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se 
com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem 
porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 
pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas 
publicadas com o objetivo de recolher informações ou 
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 
se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).

<http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>

http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf


Metodologia

• Pesquisa de campo:


• A pesquisa de campo caracteriza-se pelas 
investigações em que, além da pesquisa 
bibliográfica e/ou documental, se realiza 
coleta de dados junto a pessoas, com o 
recurso de diferentes tipos de pesquisa 
(pesquisa ex-post-facto, pesquisa-ação, 
pesquisa participante, etc.) (FONSECA, 
2002).

<http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>

http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf


Metodologia
• Estudo de caso:


• Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo 
de uma entidade bem definida como um programa, uma 
instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma 
unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o 
porquê de uma determinada situação que se supõe ser 
única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há 
nela de mais essencial e característico. O pesquisador não 
pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-
lo tal como ele o percebe. O estudo de caso pode decorrer 
de acordo com uma perspectiva interpretativa, que procura 
compreender como é o mundo do ponto de vista dos 
participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa 
simplesmente apresentar uma perspectiva global, tanto 
quanto possível completa e coerente, do objeto de estudo 
do ponto de vista do investigador (FONSECA, 2002, p. 33).

<http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>

http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf


Metodologia

• Tipos de metodologias:


• Quais serão os procedimentos metodológicos que 
serão utilizados? Isso precisa estar claro;


• As etapas do processo de investigação visam atingir 
os objetivos da pesquisa;


• Declare a metodologia utilizada e a utilize.

SEVERINO, 2008, p. 131



Exercício
Metodologia



* Cronograma
Projeto de pesquisa



Cronograma
Datas Entregas

Março/2020 Orientação

Maio/2020 Levantamento bibliográfico

Agosto/2020 Escrita

Outubro/2020 Entrega



Exercício
Cronograma



Referências 
bibliográficas

Projeto de pesquisa



Exercício
Referências 

bibliográficas



Dicas gerais



Dicas gerais

• Tenha um bom relacionamento com o seu orientador - 
não espere depender dele para tudo!


• * Siga as normas da instituição.



Artigo (produto final 
da sua pós lato sensu)
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