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• Escolha do tema e das variáveis 
empíricas: recorte metodológico, 
escolha do tema e do problema e 
contextualização.  



Projetos ‘bambu’ e ‘coqueiro’

Projeto ‘bambu’ ���� muito ramificado, sem 
foco, com muitos problemas de pesquisa
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Projeto ‘coqueiro’ � focado, com 
problema de pesquisa recortado 

adequadamente, com metodologia e 
contextualização apropriadas
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Escolhendo o tema...

• Perguntas não respondidas
• Novas ideias
• Inquietações pessoais ou profissionais
• Zelo pela sociedade
• Melhoria da qualidade do ensino, da 

pesquisa, da instituição
• Contribuição bibliográfica
• Contribuição socioambiental, cultural etc.



“A pesquisa, além de seus objetivos 
acadêmicos, deveria estar vinculada 

também ao melhoramento da 
sociedade, já que dela são retiradas, em 
geral, as observações que servem como 

passo inicial para a elaboração do estudo. 
A ciência há muito não tem sido vista 

como um bem social, estando, na maioria 
das vezes, desvinculada da realidade”.

[CALIL, P. O professor-pesquisador no ensino de Ciências. 

Curitiba: Ibpex, 2009, p. 29 (Coleção Metodologia do Ensino 
de Biologia e Química, vol. 2)]



Problematizando o tema...

• Recorte metodológico do tema: variáveis 
oriundas do tema, questões que podem 
ser colocadas para nortear a pesquisa, 
formulação de  pré-afirmações 
(‘resultados esperados’) � hipótese(s)

• Relevância do tema e dos problemas 
gerados � justificativa(s)



“Para o pesquisador iniciante, formular um 
problema pode parecer difícil, ou deveras 
abstrato, já que ele terá intimidade com o 

estudo somente durante o seu 
desenvolvimento, e não logo no início da 

pesquisa. Contudo, a falta de um 
problema específico pode causar uma 

pesquisa sem sentido e com metodologia 
desalinhada dos objetivos [...] ”.

[CALIL, P. O professor-pesquisador no ensino de Ciências. Curitiba: 
Ibpex, 2009, p. 60 (Coleção Metodologia do Ensino de Biologia 

e Química, vol. 2)]



Contextualizando...

1. Qual é o sentido da pesquisa?
2. Por que a pesquisa é importante?
3. Qual é a contribuição da pesquisa?
4. Que resultados são esperados?
5. Quais são minhas competências e 

habilidades que poderão influenciar a 
pesquisa?

6. Quais são os recursos disponíveis?



Escolhendo as variáveis...

• Qualitativas nominais (sexo, região de 
procedência, disciplinas, ascendência étnica 
etc.)

• Qualitativas ordinais (estado de saúde de 
um paciente, nível de escolaridade etc.)

• Quantitativa discreta (número de alunos em 
sala de aula, quantidade de irmãos etc.)

• Quantitativa contínua (altura média dos 
alunos, porcentagem de lixo produzido etc.) 



“Na medida em que você já tenha 
delimitado seu tema, seu problema-

chave, as hipóteses que responderão ao 
seu problema, as variáveis nele contidas 
e a metodologia mais adequada ao seus 
objetivos, poderá então decidir qual tipo 

de pesquisa mais se encaixa no seu 
estudo”.

[CALIL, P. O professor-pesquisador no ensino de Ciências. 

Curitiba: Ibpex, 2009, p. 64 (Coleção Metodologia do 
Ensino de Biologia e Química, vol. 2)]




