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Pesquisa científica
"[...] procedimento racional e sistemático
que tem como objetivo proporcionar
repostas aos problemas que são propostos."
(GIL, 2016, p. 1).

Quando realizar?

Quando não há respostas para um
problema;
Quando as respostas estão dispersas.



Exemplo:

Problema: 

Como os métodos de Educação Musical
Coletiva com Instrumentos de Arco (EMCIA)
podem atender aos critérios apresentados
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) para o Ensino de Música nas escolas
regulares do Brasil?

EMCIA
e

PCN

Analisar os
métodos EMCIA

Verificar demandas
sugeridas nos PCN

Sistematizar uma
proposta 

Fonte: Santos (2016).



Por onde começar?
PLANEJAMENTO DA  PESQU ISA

Questões científicas: 
formulação do problema, a especificação de seus
objetivos, a construção de hipóteses, a operacionalização
de conceitos etc.

Questões exrtracientíficas: 
tempo a ser despendido na pesquisa, os recursos humanos,
materiais e financeiros necessários a sua efetivação.

O planejamento se materializa no projeto de pesquisa....

Fonte: Gil (2016).



"[...] documento explicitador das
ações a serem desenvolvidas ao
longo do processo de pesquisa."
(GIL, 2016, p.3)

Projeto de Pesquisa



Projeto de Pesquisa
Em que situações eu devo desenvolver um projeto de pesquisa:

a) Plano de estudo (TCC);
b) Ingresso em Pós-Graduação;
d) Qualificação da pesquisa;
d) Bolsa de Iniciação científica;
c) Fomento à pesquisa.



TEMA, PROBLEMA, HIPÓTESE,
JUSTIFICATIVAS, OBJETIVOS,
REFERENCIAL TEÓRICO,
METODOLOGIA, CRONOGRAMA
E RECURSOS

Elementos
do projeto

Elementos 
Pré-textuais

Elementos 
Textuais

REFERÊNCIAS
APÊNDICES
ANEXOS

Elementos 
Pós-textuais

CAPA
FOLHA DE ROSTO
LISTAS
RESUMO
SUMÁRIO

NBR 15287: 2011
Informação e documentação —
Projeto de pesquisa — Apresentação
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"[ . . . ]  indicações para conduzir o leitor ao
longo de um plano para um estudo."
(CRESWELL, 2010, p. 161)



Concepção do tema de pesquisa

 

questões ainda
não respondidas

de forma
satisfatória

Lacunas
teóricas 

 

questões atuais
discutidas na sua

área

Leituras e
debates em sala

de aula

 

questões vivências
pelo pesquisador
durante sua vida

acadêmica ou
profissional

Vivência do
pesquisador

1 2 3



"Assunto controverso, ainda não
satisfatoriamente respondido em
qualquer campo do conhecimento,
e que pode ser objeto de
pesquisas científicas ou discussões
acadêmicas.”

( D I C I O N Á R I O  H O U A I S S  D A  L Í N G U A
P O R T U G U E S A ,  2 0 2 2 ) .

Problema de pesquisa



Problema
C O M O  S A B E R  S E  O  P R O B L E M A  É  C I E N T Í F I C O ?

Como fazer algo de
maneira eficiente.

Como fazer para melhorar
os transportes urbanos de
Natal?

Indagam se algo deve ou
deveria ser feito.

Os pais devem dar
palmadas nos filhos?

Problemas científicos

Envolve proposições que
podem ser testadas
mediante verificação
empírica.

Em que medida a
escolaridade influencia na
preferência político-
partidária?

Problemas de engenharia Problemas de valor

Fonte: Gil (2016).



Problema de Pesquisa
R E G R A S  P R Á T I C A S  P A R A  A  S U A  E L A B O R A Ç Ã O

a) Formulado como pergunta;

b) Claro e preciso;

c) Empírico;

d) Suscetível de solução;

e) Delimitado a uma dimensão viável.



Como elaborar a pergunta de
pesquisa?

Tema:  O assunto principal a ser tratado na pesquisa;

Qualificador: Ações ou procedimentos relacionados ao tema de pesquisa;

Objeto: Indivíduos ou população a ser estudada.

Existem diversos modelos voltados para a formulação de perguntas de
pesquisa. 

Entre eles, destacamos o modelo TQO que considera: 

Fonte: Araújo (2020).



Como elaborar a pergunta de
pesquisa?

Exemplo:

Suponhamos que os pesquisadores da área de Psicologia
considerem a Musicoterapia uma importante estratégia para o
tratamento de mulheres com histórico de violência doméstica.

A partir dessa afirmação, definimos ->
Tema, Qualificador e Objeto



Como elaborar a pergunta de
pesquisa?



Como elaborar a pergunta de
pesquisa?

Exemplo:

Suponhamos que os pesquisadores da área da Música
considerem a formação profissional uma estratégia para o
aperfeiçoamento de professores de música que trabalham com a
educação musical de pessoas com deficiência visual. 

A partir dessa afirmação, definimos ->
Tema, Qualificador e Objeto



Como elaborar a pergunta de
pesquisa?



Como elaborar a pergunta de
pesquisa?

Mapas conceituais: 
Identificam os relacionamentos
entre conceitos. 



Hipótese
Previsões que o pesquisador faz sobre as
relações esperadas entre as variáveis que ele
procura conhecer. O b s e r v a ç ã o

"[...] as hipóteses fazem afirmações sobre as
relações entre variáveis e oferecem um guia ao
pesquisador sobre a melhor maneira da intuição
original ser testada." (BELL, 2008, p. 35)

R e s u l t a d o s  d e  o u t r a s
p e s q u i s a s

Como elaborar as hipóteses? 

T e o r i a s



Hipótese

V A R I Á V E I S  D E P E N D E N T E SV A R I Á V E I S  I N D E P E N D E N T E S

"[...] Enunciado conjectural das relações entre duas
ou mais variáveis." (KERLINGER, 1980, p. 38)

A temperatura é fator determinante na produtividade
Uma boa alimentação é fator determinante na produtividade

A prática de exercício físico é fator determinante no aumento da produtividade.

X Y



[...] exposição sucinta, porém
completa, das razões de ordem
teórica e dos motivos de ordem
prática que tornam importante a
realização da pesquisa.” 

( M A R C O N I ;  L A K A T O S ,  2 0 1 0 )

JUSTIFICATIVAS



Justificativas

Quais são os fatores que determinaram a escolha do tema? (Lacuna teórica)
Quais são os motivos de ordem teórica que fazem a pesquisa ser relevante?
Quais são os motivos de ordem prática que fazem a pesquisa ser relevante?

Atualidade: o tema possui importância no contexto atual?
Inovação: o presente trabalho traz algo de novo sobre o assunto?
Interesse: o autor possui algum vínculo com o tema?
Relevância: o tema possui alguma relevância política, econômica ou social?
Contribuição: o que o tema acrescenta para o debate científico?



Objetivos da
pesquisa

Condicionado ao problema de pesquisa;
Operacionalização da pesquisa;
Esclarecer acerca dos resultado esperados.



Objetivos da
pesquisa

Universo abrangido pelo estudo;
Período cronológico;
Região do país.

Limitação dos objetivos a uma dimensão viável:

Problema de pesquisa:

Qual o papel da musicoterapia no tratamento
de mulheres com histórico de violência
doméstica?



Objetivos da
pesquisa

Analisar o papel da musicoterapia no tratamento de mulheres com o histórico de
violência doméstica.

Geral e específicos:

a) Caracterizar as mulheres com o histórico de violência doméstica; 

b) Identificar as técnicas da musicoterapia aplicadas ao tratamento de mulheres com
o histórico de violência doméstica; 

c) Verificar os possíveis benefícios da musicoterapia no tratamento de mulheres com
o histórico de violência doméstica.



Verbos 
 

Concluir; descrever; distinguir; deduzir;
demonstrar; discutir; explicar; identificar; ilustrar;

inferir; interpretar; localizar – relatar; revisar.
 aplicar; estruturar; ilustrar; interpretar; organizar;

relacionar; analisar; classificar; categorizar;
combinar; comparar; comprovar; contrastar;
correlacionar; diferenciar; discutir; detectar;

descobrir; discriminar; examinar; experimentar;
identificar; investigar; provar; selecionar.

 

Claros e precisos



Equívocos na elaboração dos
objetivos da pesquisa

I. Conscientizar a comunidade acadêmica da EMUFRN
acerca da importância do uso de máscaras em
ambientes fechados.

II. Analisar os efeitos da pandemia de COVID-19 no
setor de serviços e na redução de micro e pequenas
empresas no Brasil. (dois objetivos)



Caminho
metodológico
Classificação da pesquisa;
População e amostra;
Instrumentos de coleta dos dados.



Classificação da pesquisa
Confere maior racionalidade às etapas requeridas para a sua
execução:

I. Conforme área do conhecimento;
II. Finalidade (pesquisa básica ou aplicada);
III. Segundo os objetivos;
IV. Procedimentos técnicos;
V. Métodos adotados.



Área de conhecimento
Instrumento para a definição de políticas e concessão de financiamento.

Áreas do CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico):

1 Ciências Exatas e da Terra
2 Ciências biológicas
3 Engenharias
4 Ciências da Saúde     

                                     

5 Ciências Agrárias
6 Ciências Sociais Aplicadas
7 Ciências Humanas
8 Linguística, Letras e Artes



Exemplo:

Estudo que visa desenvolver um aplicativo para o ensino
de música para pessoas com Transtorno do Espectro
Autista (TEA). Para isso, o pesquisador se baseou em
métodos e aplicações de tecnologias voltados para o
ensino e aprendizagem.

Pesquisa pura

Razões de ordem intelectual;
Conhecer mais sobre um objeto
ou fenômeno;
Não precisa solucionar um
problema real ou social.

Pesquisa aplicada

Razões de ordem prática;
Gera conhecimento a partir de
aplicação prática, com soluções para
problemas específicos;
Cria novos processos ou produtos.

Finalidade

Exemplo:

Estudo que visa desenvolver teorias pedagógicas que
explicam os comportamentos de ensino e aprendizagem
em sala de aula. Para isso, o pesquisador precisa
identificar e analisar os métodos de ensino que afetam a
concentração do aluno em sala de aula.



Pesquisa  exploratória

Proporciona ao pesquisador
uma primeira aproximação com
o tema. É uma pesquisa
preliminar e visa criar uma
familiaridade com o fato ou
fenômeno estudado. 
Ex.: Pesquisa bibliográfica.

Segundo os objetivos

Pesquisa  descritiva

Descrição das principais
características de
determinado fenômeno, ou
estabelecer a relação entre
as variáveis. 
Ex.: Levantamentos
(questionários) e
Observações sistemáticas.

Pesquisa  explicativa

Identificar fatores que
determinam ou contribuem
para a ocorrência de
fenômenos. 
Ex.: Pesquisa experimental
(Ciências naturais);
Observacional (Ciências
sociais).



Qualitativos

Estuda aspectos subjetivos de
fenômenos sociais e do
comportamento humano. Os
objetos de uma pesquisa
qualitativa são fenômenos que
ocorrem em determinado
tempo, local e cultura.

Ex.: Comportamento do
consumidor de bebidas
alcoólicas.

Métodos empregados
Natureza dos dados

Quantitativos

Pesquisa científica na qual os
resultados podem ser
quantificados. Recorre a
linguagem matemática para
descrever as causas de um
fenômeno ou relações entre
variáveis.

Ex.: Medir o número de
consumidores que preferem o
produto X.

Métodos mistos

Combina dados
quantitativos e qualitativos
durante o estágio de uma
pesquisa, com o objetivo de
aprofundar a discussão. 

Ex.: Relação entre os
consumidores que preferem
produto X e o seu perfil
social.



Procedimentos técnicos
Métodos

Quantitativos

Pesquisa
experimental;
Pesquisa de
levantamento;

Qualitativos

Etnográfica;
Teoria
fundamentada;
Estudo de caso;
Fenomenológica.

Mistos

Combinação das
procedimentos
qualitativos e
quantitativos.



População e amostra

“Em pesquisa, o conceito de população designa a totalidade de indivíduos que possuem
as mesmas características, definidas para determinado estudo” (RUDIO, 2002). 

 
 

“É uma parcela convenientemente selecionada do universo (população); é um
subconjunto do universo” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 163).

 

Amostra:

População:



População e amostra

 

Amostra probabilística Amostra não probabilística

Rigorosamente científica e se
fundamenta em leis estatísticas.

Seleção em que todos os elementos
tem igual chance de serem

selecionados.

Não apresenta fundamentação
matemática ou  estatística e depende,

unicamente, de critérios do pesquisador. 

Fonte: Pessôa e Ramires (2016, p. 122).

Exemplo:
Controle de qualidade de fabricação de automóveis.
População de 100 (N), deseja-se obter uma amostra de 10
(n) elementos. Neste caso, o intervalo amostral é 100/10 =
10. Assim, escolhe-se um no. aleatório entre 1 e 10. Imagine
que 3 seja o número sorteado, a amostra consistirá as
elementos 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93.

Exemplo:
I. Amostra por acessibilidade ou conveniência: Entrevistar
os gestores das bibliotecas x e y, pois foram os únicos que
autorizaram a entrevista.
II. Amostra Intencional: Entrevistas os gestores de
bibliotecas universitárias do RN, aplicar os questionários
com gestores de bibliotecas públicas



População e amostra

 

Amostra probabilística Amostra não probabilística

Amostragem sistemática

Amostragem aleatória simples

Amostragem estratificada

Amostragem por conglomerados

Amostragem por etapas

Amostragem por acessibilidade
ou conveniência

Amostragem por tipicidade
ou intencional

Amostragem por cotas

Classificação da 
população

Proporção da 
população

Fixação de cotas para 
cada observador Fonte: Pessôa e Ramires (2016, p. 122).



População e amostra

Mulheres com
histórico de violência

doméstica

Problema:
Qual o papel da musicoterapia no tratamento de
mulheres com histórico de violência doméstica?

 

Amostra

Seleção da amostra

Não probabilística:
 

- Idade;
- Classe social;
- Região do país.



Instrumentos de coleta de dados

Questionário

Entrevista

Grupo focal Observações diretas

Análise documental

Formulários



Caracterização da
pesquisa - resumo

Fonte: Barbosa (2021).



Caracterização da pesquisa

Fonte: Lira (2021).



Etapas da pesquisa

Fonte: Lira (2021).



Etapas da pesquisa

Fonte: Barbosa (2021).



Tipos de revisão de literatura

Identificação, avaliação e interpretação
da literatura relevante sobre o tema.

Revisão
narrativa

Revisão
integrativa

Revisão
sistemática

 Síntese de conceitos, ideias e de resultados de
estudos significativos coletados na literatura.

Discussão pouco exaustiva sobre o tema.



Levantamento bibliográfico
01 Selecionar fontes de informação confiáveis

02 Definir as palavras-chaves

03 Elaborar estratégias de busa



“Uma fonte de informação é qualquer recurso
que responda a uma demanda de informação
por parte dos usuários, incluindo produtos e
serviços de informação, pessoas ou rede de
pessoas, programas de computador, etc.”
(BIREME, 2011).

Fontes de Informação



Tipos de Fontes de Informação
Fontes primárias
Documento que contém informação original sobre um assunto. Material cujo conteúdo é a
primeira consequência da atividade do intelecto do autor/fonte que a produziu.
Exemplos: Livros | Relatórios científicos e técnicos | Atas de congressos |Periódicos | Teses
|Dissertações.

Fontes secundárias
Contêm dados e informações sobre fontes primárias. Podem incluir interpretação ou comentário
de material original.
Exemplos: Bibliografias |Catálogos de bibliotecas | Anuários |Títulos de periódicos ou resumos.

Fontes terciárias
Obra especializada que cobre um conjunto de conhecimentos ou explicações concisas
relacionadas com o tema pesquisado. Compilam e organizam informações de fontes primárias e
secundárias.
Exemplos: Enciclopédias |Dicionários                                                           

 Fonte: Cunha (2016).



Como selecionar as fontes de
informação confiáveis?

❑ Credibilidade; 
❑ Atualização;
❑ Acessibilidade;
❑ Qualidade;     
❑ Suporte ao usuário;
❑ Segurança;
                                     

 

❑ Usabilidade;
❑ Organização;
❑ Sistema de busca; 
❑ Consistência; 
❑ Estabilidade.

Fonte: Tomael et al. (2008)



Indica o tempo de execução previsto
para as diversas fases da pesquisa.

(MARCONI; LAKATOS, 2010; GIL, 2016).

CRONOGRAMA



jan./mar.
2022

abr./jun.
2022

jul./set.
2022

out./dez.
2022ETAPAS 

Especificação dos objetivos

Revisão de literatura

Elaboração de questionário

Pré-teste do questionário

Seleção da amostra

Coleta de dados

Análise e interpretação dos dados

Redação final

CRONOGRAMA
 



Considera os custos envolvidos na
execução de cada etapa da pesquisa,
segundo os itens de dispesa.

(MARCONI; LAKATOS, 2010; GIL, 2016).

RECURSOS



Itens de despesas
agrupados em seções

Aquisição de mobiliários,

computadores, impressoras,

livros etc.

MATERIAL
PERMANENTE

Papel, caneta, tinta para

impressoras, material de

proteção, combustível etc.

Alimentação e estadia

Passagens aéreas, terrestres,

taxas de embarque etc.

Serviços de comunicação e

divulgação

MATERIAL DE
CONSUMO

DIÁRIAS

PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO

OUTROS
SERVIÇOS



Para
saber +

Ética e integridade da pesquisa:
 

- Pesquisa com seres humanos;
- Comitês de Éticas;
- Apresentação de dados de pesquisa;
- Termo de consentimento.
- Propriedade intelectual (Plágios).



Termo de consentimento

Fonte: Barbosa (2021).



Comissão Nacional de Ética em Pesquisa

Fonte: http://conselho.saude.gov.br/comissoes-cns/conep/  



Comitê de Ética em Pesquisa - UFRN

Fonte: https://cep.propesq.ufrn.br/  
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