
1 APRESENTAÇÃO 

 

O material que você tem em mãos é parte integrante 

de uma proposta de formação permanente e 

continuada de profissionais. 

 

É previsto seu desenvolvimento de forma on-line e 

que pode ser utilizada de diferentes formas.   

 

Seu conteúdo trata de um tema de importância no 

setor acadêmico: a criação de novos conhecimentos.  
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Para tanto, é importante o conhecimento de diversas 

técnicas que serão analisadas em detalhes neste 

estudo.  
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1.1 FORMAS DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL 

 

 

 

Em uma primeira instância, ele pode ser utilizado 

apenas como um livro que vai lhe transmitir 

conhecimentos necessários para que possa 

desenvolver trabalhos científicos.  

 

Desta forma, se torna possível desenvolver a 

comunicação com seus pares acadêmicos em uma 

linguagem usual para apresentação de trabalhos 

científicos.  
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Neste caso, ficam sem efeito as solicitações de envio 

de material produzido nas atividades sugeridas.  

 

Elas continuam válidas como forma de obter melhores 

resultados na captação e compreensão do conteúdo. 

 

A segunda forma de utilização é como material de 

acompanhamento a um curso de uma disciplina de 

mesmo nome: Metodologia da Pesquisa Científica.  

 

Neste caso ele pode ser desenvolvido de forma 

independente com ou sem certificação ao final do 

percurso. 

 

O estudo de forma independente apenas sugere, mas 

não obriga o leitor a enviar para alguma localidade o 

resultado das atividades sugeridas no corpo do 

material.  
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O endereço é fornecido junto com a aquisição do 

material. 

 

Se as atividades forem enviadas o participante 

receberá um certificado de participação em curso 

livre.  

 

Aos poucos, estas certificações começam a ser 

aceitas no mercado corporativo e acadêmico, desde 

que o profissional demonstre as competências e 

habilidades exigidas em sua prática profissional. 

 

A terceira e última forma de desenvolvimento é o uso 

por instituições de ensino superior como livro-texto de 

uma disciplina que trata do desenvolvimento de 

pesquisas científicas.  

 

Nesta modalidade de utilização, a instituição 

interessada assume a assistência tutorial.  
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Isto indica que o curso, em sua totalidade, está 

apoiado na metodologia da aprendizagem baseada 

em problemas.  

 

Ao final de cada aula, será proposta ao participante 

uma situação problema, para que ele resolva e 

apresente o resultado, de forma livre ou como um 

artigo científico. 

 

O conteúdo configura uma unidade didática comum a 

uma diversidade de cursos, em todas as áreas do 

conhecimento.  

 

Cada uma delas tem as suas características 

particulares e distintas.  

 

O arcabouço da metodologia e técnicas adotadas no 

desenvolvimento do trabalho científico, porém, são 

comuns.  
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Desta forma, cada instituição determina uma 

localidade onde o leitor passa a ser considerado como 

participante de algum curso, cuja forma de 

certificação ou aproveitamento de carga horária é por 

ela determinada.  

 

Neste caso, a particularização deste material a um 

determinado contexto, determinação de trabalhos 

complementares e acompanhamento ao participante, 

é feito por professores ou tutores próprios, com 

utilização do ambiente por ela determinado. 

 

Neste último caso, as particularidades para cada área 

do conhecimento são apontadas pelos orientadores 

designados durante seu desenvolvimento no 

ambiente em rede.  

 

Atividades e avaliações complementares podem ser 

solicitadas de acordo com necessidades particulares. 
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Em todos os casos o início do processo ocorre com a 

aquisição do livro.  
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1.2 A INTERAÇÃO COM O TEXTO 

 

 

Durante a leitura do texto você terá em seu fluxo dois 

tipos de interrupção.  

 

A primeira representa um glossário.  

 

A cada primeira citação de um conceito importante, 

que possa orientar novos estudos ou indicar algum 

aprofundamento necessário, ele será detalhado ao 

final do capítulo.  

 

A mesma orientação é adotada para o caso de termos 

do jargão da área e outros que podem não ser 

conhecidos pela totalidade dos leitores.  
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Em pontos diversos serão solicitadas as atividades 

que podem ou ser não obrigatórias (conforme a forma 

de trabalho, como indicada no início dos trabalhos).  

 

Se colocadas como obrigatórias elas devem ser 

enviadas para algum endereço, de acordo com a 

forma de utilização do material, como indicado no 

ambiente virtual de aprendizagem.  

 

O desenvolvimento das atividades propostas, não 

importa em que condições, torna possível o 

aprofundamento do conhecimento dos temas 

relacionados. 

 

Sugere-se que sejam criados dois elementos em 

material impresso ou digital, de acordo com a 

preferência do leitor, nos quais registre: a evolução do 

curso; o diário de bordo e; a biblioteca digital 

individual composta por endereços web e artigos 

indicados e que estejam disponíveis para cópia.  
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A utilização destes elementos pode auxiliar na 

confirmação a evolução e aquisição de 

conhecimentos desenvolvidos durante o caminho 

percorrido. 
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1.3 O AMBIENTE 

 

 

Se você está utilizando o conteúdo apenas como 

material de leitura, como descrito na primeira forma 

de utilização, pode partir daqui diretamente para a 

leitura do texto.  

 

Neste caso não há necessidade de conhecer o 

ambiente de desenvolvimento e sua forma de 

utilização. Se quiser conhecer mais de perto a 

proposta de uma nova forma de comunicação com o 

leitor continue na sequência.  
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Você pode mudar esta condição a qualquer momento. 

A inscrição no ambiente online fica aberta de forma 

ininterrupta.  

 

A leitura pode ser efetuada no texto impresso ou 

diretamente em textos digitais protegidos pela 

tecnologia DRM, um sistema online de proteção de 

direitos autorais, ou colocados como REA – Recursos 

Educacionais Abertos. Nesse último caso, os 

materiais podem ser copiados, remixados e 

reutilizados de forma autorizada.  

 

Há versões deste material que podem ser acessadas 

diretamente em seus dispositivos móveis. É preciso 

consultar a editora em seu endereço virtual. 

 

Os conteúdos, as orientações de aprendizagem, a 

troca de materiais, o processo de comunicação 

multidirecional, o controle da vida acadêmica, ou seja, 

tudo o que diz respeito a esta unidade didática para o 
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participante de algum processo educacional, estão 

armazenados em grandes servidores colocados na 

nuvem.  

 

Nestes servidores, os sistemas desenvolvidos 

simulam a metáfora de um campus virtual, 

nomenclatura que será utilizada neste material.  

 

A nuvem é um local estabelecido nas grandes redes 

que abriga conteúdo e procedimentos.  

 

Nestes locais, os participantes de cursos podem 

desenvolver todas as atividades previstas para 

desenvolvimento de cursos presenciais, 

semipresenciais ou não presenciais.  

 

De forma genérica o ambiente é conhecido pela 

expressão Cloud Computing – computação em 

nuvem.  
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Em pouco tempo eles deverão ser utilizados de forma 

extensiva, aumentando a mobilidade das pessoas. 

 

Saiba mais 

 

 

Complete seus estudos e acesse maiores 

informações sobre a computação em nuvem no 

endereço indicado1 no rodapé. Anote o resultado de 

seu trabalho, guarde o endereço ou texto em sua 

biblioteca e registre tudo em seu diário de bordo.  

 

O campus virtual é tratado como o local onde 

participantes de cursos desenvolvem suas atividades 

educacionais. O local assim é chamado por reproduzir 

no ambiente virtual tudo o que é feito em um campus 

presencial.  

                                                      
1 http://www.tecmundo.com.br/computacao-em-nuvem/738-o-que-e-computacao-em-nuvens-.htm  

http://www.tecmundo.com.br/computacao-em-nuvem/738-o-que-e-computacao-em-nuvens-.htm
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Aqui, o termo virtual não é tratado como oposição ao 

ambiente real.  

 

Esta nomenclatura apenas indica o fato que o local 

considerado está estabelecido na grande rede.  

 

Esta proposta foi tratada por Lévy (1996, 1999) que 

considera o virtual como algo mediado pela 

tecnologia.  

 

Os participantes de algum processo não estão 

presentes na mesma localidade geográfica, mas 

empenhados em encontros-sem-rosto: aqueles que 

ocorrem sem a presença física dos interlocutores.  

 

Giddens (1991) considera que são exigidas novas 

formas de comunicação e de confiança entre pessoas 
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que não se conhecem, quando colocadas em contato 

nestas condições.  

 

As interfaces desenvolvidas eliminam toda a 

complexidade do ambiente.  

 

Recomenda-se uma apresentação lúdica, amigável 

aos participantes e com grande usabilidade.  

 

Estes termos técnicos tem, cada um, a sua 

significação.  

 

As interfaces são elementos que tem o objetivo de 

adequar a ação de interação entre o humano e as 

máquinas, estudada na área de conhecimento 

denominada IHM – Interface Homem Máquina.  
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É uma área de estudos que leva em consideração 

diversos aspectos ergonômicos e psicológicos que 

podem afetar o trabalho do usuário. 

 

O lúdico está associado ao prazer na execução do 

trabalho. Jogos, brincadeiras e pequenas animações 

podem incentivar uma maior participação do jovem e 

do adulto nas atividades no ambiente. 

 

A usabilidade se relaciona com o sucesso na 

obtenção de resultados, quando em processo de 

navegação pelas interfaces gráficas.  

 

Este último indicativo é obtido pela razão entre o 

número de sucessos e o número total de tentativas de 

acesso. O valor desejável é atingir a unidade (cem por 

cento). 
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1.4 A ABORDAGEM 

 

 

A abordagem utilizada para a disciplina metodologia 

da pesquisa científica, de acordo com o que este 

material propõe, é desenvolvida na modalidade e-

learning (electronic learning – aprendizagem 

eletrônica), com imersão total do aluno no AVA – 

Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

 

À guisa de uma definição simples e genérica 

podemos adotar o conceito utilizado por Francois 

(2014). 

 

Este autor considera a modalidade como a atividade 

de formação que acontece sem a presença física do 

instrutor e do aluno, situados em localidades 

geograficamente distantes e que utiliza a tecnologia 
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educacional e a mediação tecnológica via novos 

métodos de ensino e aprendizagem. 

 

Pathak & Chaudhary (2012), por sua vez, consideram 

a tecnologia educacional como a aplicação da 

tecnologia ao processo de ensino e aprendizagem 

que pode quando presente no ambiente: 

 

 Melhorar os conteúdos educacionais; 

 Melhorar a qualidade e utilização dos materiais 

de ensino; 

 Orientar para a utilização de metodologias 

educacionais inovadoras; 

 Criar um clima favorável para que os alunos 

possam desenvolver um processo crítico e 

criativo no desenvolvimento das atividades de 

aprendizagem; 

 Diferenciar a condução dos alunos de uma 

proposta de transmissão de conteúdo 

assistencialista, para uma orientação que o 
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leve à aprendizagem independente 

(heutagogia); 

 Sugerir o desenvolvimento de formas 

diferenciadas de relacionamento entre 

professores e alunos de forma a recuperar o 

encanto perdido e que em nada contribui para 

o aumento da qualidade do ensino e 

aprendizagem. 

(Fonte: Pathak &Chaudhary, 2012. Tradução 

nossa). 

 

Importante 

 

O termo tecnologia educacional será utilizado em 

diversas ocasiões. Ainda estão presentes extensivas 

discussões e sobre os efeitos que a opção por sua 

utilização pode provocar no tecido social e ocasionar 

mudanças em práticas de ensino e aprendizagem. 

Por isso, consideramos importante que você acessar 

o artigo indicado. Se não quiser ler agora para não 
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interromper o texto reserve para leitura posterior. 

Assim que concluir a leitura anote suas 

considerações, guarde o artigo em sua biblioteca 

particular e registre o resultado do trabalho em seu 

diário de bordo. 

O que é tecnologia educacional2? Vanessa de Fátima 

Silva Moura. 

 

Hase (2000) criador do termo heutagogia, a considera 

como a proposta de estudo autodirigido.  

 

Neste modelo se independe da participação dos 

professores.  

 

É uma proposta que traz a exigência de maturidade e 

independência no perfil do aluno. 

 

                                                      
2 http://encuentro.educared.org/profiles/blogs/o-que-tecnologia-educacional  

http://encuentro.educared.org/profiles/blogs/o-que-tecnologia-educacional
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A mediação tecnológica em educação (MTE) é a área 

de estudo das mudanças consequentes da adoção da 

tecnologia educacional no dia-a-dia das 

universidades, em ambientes enriquecidos com a 

tecnologia, nos quais são utilizadas de forma 

extensiva as ferramentas da informação nos 

processos educacionais (Consani, 2008). 

 

Destaque 

 

 

O termo ambientes enriquecidos com a tecnologia e 

desenvolvimento do pensamento crítico serão 

tratados de forma extensiva neste material o que 

torna importante seu destaque no texto. Confira na 

sequência as definições adotas para os termos neste 

material. 

 

Segundo Hopson, Sims and Knezek (2002) podem 

ser considerados como ambientes enriquecidos com 
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tecnologia aqueles nos quais a tecnologia 

educacional: 

 

 Colabora com o desenvolvimento dos 

participantes (professores e alunos); 

 Permite um processo de comunicação 

extensiva entre todos e;  

 Facilita a ocorrência do pensamento crítico.  

(Fonte: Hopson, Sims and Knezek, 2002). 

 

É importante destacar um outro conceito que será 

extensivamente utilizado neste material que trata da 

orientação para criação de situações nas quais possa 

ser desenvolvido o pensamento crítico.  

 

Estas situações são criadas a partir do projeto 

instrucional. 
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O pensamento crítico é também chamado de 

pensamento criativo.  

Ele acontece, segundo Lipman (1994), como 

resultado do desenvolvimento de um conjunto de 

esforços intencionais, onde se destaca a aplicação da 

reflexão, desenvolvida com rigor, senso crítico e 

criatividade.   

 

Filatro (2004) considera o projeto instrucional como 

uma ação institucional e sistemática de ensino.  São 

envolvidos: planejamento, desenvolvimento, 

utilização de métodos, técnicas, atividades, materiais, 

eventos e produtos educacionais em situações 

didáticas específicas.  

 

O objetivo é facilitar a aprendizagem humana a partir 

dos princípios da aprendizagem e instrução 

conhecidos. 
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1.5 A METODOLOGIA 

 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste 

material se apoia nos pressupostos: 

 

 Efetivação da aprendizagem independente; 

 Desenvolvimento da aprendizagem ativa; 

 Orientação de acordo com a abordagem da 

Andragogia; 

 Aplicação dos fundamentos do conectivismo 

como teoria de aprendizagem de sustentação 

ao processo; 

 Assistência tutorial on-line; 
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 Processo de avaliação formativa 

desenvolvido de forma independente pelo 

aluno e; 

 Avaliação somativa estabelecida na forma da 

criação de conhecimento com tema e 

problematização escolhidas pelo aluno, com 

aplicação das técnicas apresentadas no 

material de estudo. 

(Fonte: o autor) 

 

Consani (2008) considera a aprendizagem 

independente como uma necessidade em ambientes 

enriquecidos com a tecnologia, principalmente 

quando efetivado de forma semipresencial ou não 

presencial, onde parte da responsabilidade pela 

aprendizagem é compartilhada entre o orientador e o 

aluno. 

 

A aprendizagem ativa é tida como o conjunto de 

práticas pedagógicas que leva em consideração a 

mudança do paradigma do aluno como receptor de 
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conhecimentos prontos e acabados, para se tornar 

um participante ativo, colaborativo e que trabalha na 

construção de seu conhecimento de maneira própria 

(Litto, 2010). 

 

Enxergar um ambiente sob a ótica da Andragogia 

significa orientar as atividades no sentido de 

aplicação das melhores práticas para a educação de 

jovens e adultos.  

 

Considera-se que eles trazem para o ambiente 

educacional, experiências de vida, durante as quais 

as pessoas aprenderam pelos próprios erros.  

 

Valorizar seu conhecimento anterior e evitar 

propostas pedagógicas que não privilegiam este 

enfoque pode não levar pessoas nesta situação ao 

engajamento e participação necessários.  
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Kenski (in Litto e Formiga, 2009) considera que esta 

abordagem colabora para a liberação da criatividade, 

de pensamento e de ações. 

 

O conectivismo é tido por Siemens (2005) e Downes 

(2012) como a teoria de aprendizagem mais indicada 

para uma geração digital, exatamente aquela que 

chega aos bancos escolares na contemporaneidade.  

 

São exigidas novas formas de ensino e aprendizagem 

com elevada participação das redes sociais no 

processo educacional.  

 

A teoria considera a aprendizagem como uma 

atividade individual, mas que é construída a partir de 

intensivas interações nas redes sociais.  

 

A geração digital é aquela nascida a partir dos anos 

noventa e cuja vida decorreu toda ela sob a influência 

das tecnologias.   
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Prensky (2001) 3   considera que esta geração é 

formada por pessoas que sofreram mudança radical 

em seu comportamento escolar e que não mais são 

os mesmos para os quais os sistemas educacionais 

da atualidade foram criados. 

 

As grandes redes são os locais nos quais acontece 

coleta de informações que serão transformados em 

conhecimento, com atividades de reflexão 

desenvolvidas pelo aluno.  

 

Siemens (2005), o primeiro a trabalhar com esta 

teoria de aprendizagem considera o conhecimento 

como a criação de novas conexões e padrões.  

 

Sua aquisição é adquirida de forma individual com 

apoio das interações que acontecem nas grandes 

redes sociais.  

                                                      
3 http://pt.scribd.com/doc/55575941/Nativos-Digitais-Imigrantes-Digitais-Prensky  

http://pt.scribd.com/doc/55575941/Nativos-Digitais-Imigrantes-Digitais-Prensky
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Pesquisa 

 

É importante o conhecimento das características da 

geração digital. É recomendável que com utilização 

de seu mecanismo de busca preferido, desenvolva 

uma pesquisa utilizando “geração digital” como chave 

de pesquisa. Faça um resumo dos resultados que 

obteve e registre o resultado em seu diário de bordo. 

 

Uma teoria de aprendizagem é, segundo Silva (2003), 

um conjunto de conceitos relacionados à prática 

pedagógica que estão relacionados ao bom 

desenvolvimento de um relacionamento profícuo 

entre o professor e o aluno e que revela um método, 

uma forma de transmitir conhecimentos que leva em 

consideração as características dos participantes de 

alguma iniciativa educacional. 
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A assistência tutorial online é uma alterativa à 

efetivação da heutagogia no ambiente enriquecido 

com tecnologia.  

 

Nesta última o aluno é o responsável por todo o 

processo de aprendizagem a ser desenvolvido no 

ambiente, mas a aprendizagem independente pode 

ser parcial, caso em que a assistência tutorial online 

assume destaque no ambiente.  

 

A atuação equivale a adotar uma proposta de 

coaching educacional. 

 

O processo de avaliação formativa é autônomo e 

efetivado no final de cada módulo. Ao final de todos 

os módulos é proposto o desenvolvimento de um 

artigo científico como forma de construção de 

conhecimento. 

 



33 
 

Berbel (1998) em seus trabalhos desenvolvidos sobre 

a análise da utilização da ABP – Aprendizagem 

baseada em problemas, que a autora considera como 

indicada para uso nos ambientes virtuais e que toma 

um problema como base para disseminação de 

conteúdo e aprendizagem sobre a construção de 

conhecimentos existentes ou novos, questiona a 

problematização como sua primeira etapa. 

 

O coaching educacional é considerado pelo instituto 

Brasileiro de Coaching4 como um processo que visa 

completar uma lacuna que se observa nas 

informações prestadas aos alunos.  

 

Com eles pouco se fala sobre como ser bem-sucedido 

em sua área profissional; porque aprende o que 

aprende e; sobre como utilizar o que aprende.  

 

                                                      
4 http://www.ibccoaching.com.br/tudo-sobre-coaching/coaching/o-que-e-coaching-educacional/  

http://www.ibccoaching.com.br/tudo-sobre-coaching/coaching/o-que-e-coaching-educacional/
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O tutor age como um conselheiro ou orientador e tem 

seu foco na orientação ao aluno sobre como efetivar 

a gestão de tempo; definir objetivos e metas e; 

desenvolvimento de habilidades e competências 

comportamentais.  

 

É uma área em desenvolvimento e com utilização 

indicada em todos os ambientes educacionais, com 

destaque para os ambientes enriquecidos com a 

tecnologia. 

 

A partir de agora, nos capítulos e parágrafos 

seguintes você terá a oportunidade de desenvolver de 

forma ativa e independente, a aprendizagem ativa, 

como pressupostos para efetivação de um processo 

eficaz de aprendizagem. 
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1.6 O CONTEÚDO 

 

 

Após o conhecimento das formas de efetivação da 

proposta de acompanhamento a este material é 

importante que você saiba qual o conteúdo de estudo, 

para poder escolher a leitura de forma randômica.  

 

Cada um dos temas tratados é desenvolvido como um 

objeto de aprendizagem com características 

desenhadas no próximo capítulo.  

 

Para atender o projeto desenvolvido o material foi 

dividido em quarenta e oito capítulos. Observe nos 

próximos parágrafos uma descrição sucinta sobre 

cada um deles. 
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O primeiro capítulo é introdutório (esse que você tem 

agora em mãos) e trata da apresentação deste 

material com esclarecimentos sobre ambiente, 

metodologia e conteúdo de forma que você possa 

escolher qual capítulo deseja ler, o que é possível 

devido ao fato de cada capítulo ser autocontido e 

estanque, ainda que possam estar relacionados no 

todo do trabalho científico. 

 

O capítulo 2 trata da importância de que seja 

recuperado o prazer da produção científica, como 

requisito para que o pesquisador se envolva de forma 

motivada na solução do problema que lhe causava 

inquietação. 

 

O capítulo 3 analisa os desafios colocados pela 

sociedade da informação e da comunicação nos 

termos de avaliar qual o impacto que ela tem sobre a 

pesquisa e o desenvolvimento de trabalhos 

científicos. 
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O capítulo 4 trata de aspectos fundamentais da 

leitura, interpretação de texto e da escrita, 

relacionando estas três atividades com destaque para 

a sua importância para a produção de trabalhos 

científicos e efetivação das atividades de 

comunicação entre o pesquisador e seus pares 

acadêmicos.  

 

O capítulo 5 discute o pensamento crítico em 

contraposição ao pensamento tradicional, 

assinalando os diferencias e estendendo o conceito 

com seu relacionamento com as atividades de escrita. 

 

O capítulo 6 questiona os aspectos de motivação e 

inspiração do pesquisador e que determinam a 

escolha do tema sobre o qual será desenvolvido o 

trabalho e definem a persistência em seu transcorrer. 

 

O capítulo 7 trata da importância da educação 

científica de pessoas, sem importar a área de 
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conhecimento na qual estão desenvolvendo seu 

processo de educação formal. 

 

O capítulo 8 leva o leitor a se colocar frente a 

perplexidade da sociedade contemporânea e que 

leva muitos cientistas e pesquisadores a 

questionarem a continuidade da utilização do método 

científico, com a colocação de previsões sobre o 

abandono de seguimento de suas recomendações. 

 

O capítulo 9 trabalha de forma direta sobre os 

fundamentos do método científico, como aquele que 

guia todo o trabalho desenvolvido neste estudo e 

contrapõe sua utilização a um provável final de sua 

utilização proposta no capítulo 8. 

 

O capítulo 10 trata de questões relativas à produção 

do conhecimento no ensino superior, como 

necessidade de formação de profissionais 

sintonizados com o mercado de trabalho, sem 
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esquecer os problemas sociais que cercam a 

sociedade contemporânea na pós-modernidade. 

 

O capítulo 11 analisa como está a produção do 

conhecimento no ensino superior, na sociedade 

contemporânea. 

 

O capítulo 12 esquece questões sobre o mercado 

corporativo e analisa as possibilidades de 

sobrevivência para o profissional que resolve adotar 

este caminho como sua forma de vida, carreira e 

progresso. 

 

O capítulo 13 detalha as questões que afetam a 

universidade, a pesquisa e a extensão e como estas 

atividades podem ser incentivadas e desenvolvidas 

na área acadêmica. 

  

O capítulo 14 analisa questões de pesquisa e os 

processos de tomada de decisão que podem 
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influenciar seu desenvolvimento e sucesso quando da 

continuidade dos processos de pesquisa assinalados 

pelo pesquisador. 

  

O capítulo 15 questiona o método científico em termos 

de verificar as possibilidades de falibilidade dos 

conhecimentos criados e questionam em que nível os 

resultados das pesquisas acadêmicas podem ser 

aceitos, sem um cuidadoso trabalho de avaliação. 

 

O capítulo 16 dá início à conceituação das pesquisas 

com a inquirição de sua validade e utilidade voltada 

para o bem-estar social. 

 

O capítulo 17 estabelece uma conceituação sobre o 

projeto de pesquisa e determina a forma como seu 

desenvolvimento será efetivado. 

 

O capítulo 18 se concentra no início do projeto de 

pesquisa ao analisar e questionar sua conceituação e 
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como identificar problemas relevantes a determinado 

contexto. 

 

O capítulo 19 analisa as questões relativas às 

delimitações que devem ser colocadas no escopo da 

pesquisa a ser desenvolvida, de modo que os 

objetivos possam ser atingidos. 

 

O capítulo 20 orienta no sentido após levantados os 

problemas presentes em determinado contexto, 

escolher aquele que desperta o interesse do 

pesquisador e colocar em ordem de prioridade. Há um 

direcionamento no sentido de orientar a como 

problematizar situações do dia-a-dia do pesquisador. 

 

O capítulo 21 trabalha no primeiro passo a ser 

desenvolvido imediatamente após a escolha do tema 

de pesquisa como efetivar a criação de hipóteses a 

serem confirmadas. 
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O capítulo 22 detalha como deve ser desenvolvido o 

trabalho de pesquisa se o método escolhido foi a 

resposta de perguntas pertinentes que tornam viável 

a solução do problema. 

  

O capítulo 23 determina as maneiras por meio das 

quais o pesquisador pode determinar um objetivo 

principal, factível e dentro de possibilidades de 

desenvolvimento. 

 

O capítulo 24 orienta sobre a determinação de 

objetivos secundários. 

 

O capítulo 25 orienta sobre como estabelecer 

justificativas plausíveis e que justificam a escolha do 

pesquisador sobre o tema. 

 

O capítulo 26 orienta as razões pelas quais é 

necessária uma revisão de literatura ao início do 
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trabalho científico e como ela pode ser desenvolvida 

de forma mais racional. 

 

O capítulo 27 orienta a escolha representativa dos 

sujeitos da pesquisa e busca delimitação do trabalho 

a ser desenvolvido e a forma como vai ser efetivado. 

 

O capítulo 28 trabalha na forma de determinação das 

melhores perspectivas para desenvolvimento da 

coleta dos dados necessários para orientar a solução 

do problema escolhido. 

 

O capítulo 29 analisa e apresenta técnicas para o 

desenvolvimento de entrevistas um dos instrumentos 

mais eficazes para levantamento de características 

do contexto de trabalho do pesquisador. 

 

O capítulo 30 orienta como o pesquisador pode 

efetuar a análise do resultado que obteve até esse 

momento. 
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O capítulo 31 questiona as formas de 

desenvolvimento de considerações finais, que 

esclarecem como foram obtidos e analisados os 

resultados do trabalho de pesquisa desenvolvido. 

 

O capítulo 32 apresenta sugestões sobre as diversas 

formas de apresentação da conclusão de um 

trabalho. 

 

O capítulo 33 orienta como o pesquisador deve 

trabalhar e apresentar a citação das referências 

bibliográficas em um trabalho de pesquisa. 

 

O capítulo 34 orienta o pesquisador sobre a 

necessidade e as formas de definição de termos 

complexos utilizados na apresentação dos resultados 

do trabalho. 
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O capítulo 35 orienta para a revisão final antes do 

fechamento do levantamento e preparo do documento 

final de apresentação dos resultados. 

 

O capítulo 36 questiona aspectos sobre a qualidade 

necessária aos trabalhos de pesquisa acadêmicos. 

 

O capítulo 37 orienta o comportamento do 

pesquisador sobre quais os comportamentos mais 

indicados durante o desenvolvimento de um projeto 

de pesquisa e o seu relacionamento com todos os 

demais envolvidos. 

 

O capítulo 38 detalha os componentes de um trabalho 

de pesquisa em termos de apresentação final. 

 

O capítulo 39 destaca a lógica de apresentação do 

trabalho científico levando em consideração as 

características do público-alvo para o qual o trabalho 

foi desenvolvido. 
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O capítulo 40 inicia o detalhamento de orientações 

para diagramação do trabalho de apresentação final 

com a análise dos elementos prétextuais. 

 

O capítulo 41 analisa componentes e forma de 

desenvolvimento da fase textual da diagramação do 

trabalho de apresentação final. 

 

O capítulo 42 analisa componentes e forma de 

desenvolvimento da fase pós- textual da diagramação 

do trabalho de apresentação final. 

 

O capítulo 43 orienta o pesquisador na fase que 

antecede a apresentação da diagramação final do 

projeto, com a sugestão de uma lista de verificação da 

qualidade do trabalho cientifico. 

 

O capítulo 44 apresenta recomendações adicionais 

ao desenvolvimento, com sucesso, de um projeto de 

pesquisa. 
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O capítulo 45 orienta sobre como deve ser efetivada 

a apresentação e defesa do trabalho. 

 

O capítulo 46 orienta a forma mais correta de 

apresentação de resultados. 

 

O capítulo 47 apresenta como deve ser efetivada a 

obediência às referências e citações, de acordo com 

as normas brasileiras. 

 

O capítulo 48 analisa como deve ser efetuada a 

diagramação do projeto final a ser apresentado para 

os examinadores. 

 

O capítulo 49 determina como apresentar as 

referências bibliográficas de acordo com as normas 

brasileiras. 
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O capítulo 50 apresenta os tipos de trabalho científico 

que um pesquisador desenvolve durante sua vida 

acadêmica e profissional. 

 

O capítulo 51 orienta como o pesquisador deve dirigir 

seminários desenvolvidos com o propósito de coleta 

de dados. 

 

O capítulo 52 orienta no sentido das vantagens da 

tempestade mental e apresentação de trabalhos 

gráficos, como potentes auxiliares para a criação e 

validação de ideias. 

 

É importante ressaltar que não há uma ordem de 

leitura orientada. Ela pode ser desenvolvida de forma 

sequencial, mas pode ser desenvolvida na ordem em 

que o leitor considerar a mais indicada para as suas 

necessidades pontuais que vai encontrara durante o 

desenvolvimento do trabalho de pesquisa. 
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