
 
 

Pesquisa  

 

Apresentação sobre: 
 
 



Introdução  
 

“Conhecimento”  

O ser humano tem evoluído práticas e técnicas que possibilitaram o 

desenvolvimento da sociedade. 

 

Este desenvolvimento fundamenta-se na acumulação de conhecimento. 

 

O ser humano toma as suas decisões sobre o conhecimento que ele 
tem sobre uma determinada situação que enfrenta num tempo 
especifico 

 

 A pesquisa permite obter conhecimento para a resolução de um 
problema que a sociedade enfrenta. 

  

 

 



Tipos de conhecimento  

 Situação  Tipo de conhecimento   Formas de Aquisição  

Reparar o motor de uma 
viatura  

Cientifico e  
Mecânica na óptica do 
utilizador 

 Na escola 
Com pessoas 
conhecedoras 
Praticando 

Preparar um prato de 
arroz com feijão  

Culinária e tradicional  Cultura, Praticando e 
observando com 
base na tradição 

Realizar um inquérito  Cientifico e através de 
um planeamento 
estratégico  

Na escola …. 

Resolver uma equação Cientifico  Escola  



Conceitos básicos  

 Dados: Factos mensuráveis sobre uma realidade. 

 

 

 Informação: Factos estruturados sobre uma realidade. 

 

 

 Conhecimento: Assimilar e interpretar os factos estruturados. 

 

 Sabedoria: Capacidade de tirar proveito do conhecimento. 



Etapas da pesquisa  

 

 

 

1. Identificação da área de interesse 

 

2. Investigação preliminar 

 

3. Formulação da pergunta principal ou hipótese 

 

4. Identificação das variáveis chaves 

 

5. Identificação do tipo de dados necessários 

 

6. Selecção de método de recolha de dados 

 

 

  



Etapas da pesquisa   
 

 

 

 

 

  7- Planificação da recolha de dados 

 

8- Estudo piloto e revisão do método 

 

9- Recolha de dados 

 

10- Análise dos dados 

 

11- Conclusões 

 

12-  Redacção do relatório para o público específico 



Método da pesquisa   
 

 1- Método Quantitivo - baseada e limitada em números ou 

factos quantitativos  

 

 2- Método Qualitativo - baseda em seis perguntas chaves (O 
que? Quem? Onde? Como? porque? Quando?)    

 Ter em conta os seguintes conceitos fundamentais: 

 VALIDADE: A precisão com que os resultados medem o que 
devem medir. Até que ponto os resultados medem o que você 
pensa que medem? 

 FIABILIDADE: A coerência e a estabilidade dos resultados. É 
uma boa medida?  Obteria os mesmos resultados se fizesse o 
levantamento de novo? Obteria os mesmos resultados se outra  
pessoa fizesse o mesmo levantamento? 

 

 

  



Metodologia – Pesquisa acção 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

Mapeamento 

 

Caminhadas transversais    

 

Linhas temporais 

 

Diagramas de Venn 

 

Matrizes 

•  

 

 

Questionários  

 

Entrevistas semi-estruturadas 

 

• Grupos focais 

 

• Análise de vida 

 

• Análise de tendências 



Ética da pesquisa acção    
 

 

 

 

 

 

  
O que fazer  O que evitar  

Apresentar-se  Desvirtuar o seu propósito  

Mostrar respeito  Ter pressa  

Estabelecer uma relação com o 
entrevistado  

Forçar a entrevista  

Procurar o momento adequado  Mostrar-se incomodo  

Escolher o local ideal  Rejeitar a hospitalidade  

Colocar-se ao mesmo nível do 
entrevistado  

Distanciar-se mediante uma 
secretária, a roupa, etc. 

Escutar  Interromper  



Ética da pesquisa acção    
 

 

 

 

 

 

  
O que fazer  O que evitar  

Observar  Usar palavras complexas  

Ser flexível  Passar demasiado rápido a 
pergunta seguinte  

Ter uma lista de temas  Chegar tarde 

Passar do geral ao específico Dar uma conferência 

Sondar Usar perguntas induzentes 

Usar perguntas abertas Usar perguntas ambíguas 

Agradecer  
 



Ética da pesquisa acção    
 

 

 

 

 

 

  
O que fazer  O que evitar  

Usar os seis ajudantes (Que? Por 
que? Quem? Como? Quando? 
Onde?) 

Fazer mais que uma pergunta de 
uma vez 

Verificar a informação 

Fazer perguntas demasiado 
pessoais 
 

Agradecer aos participantes 
  

Promessas … 
 

Fazer perguntas irrelevantes  



O questionario  
 

Execução rápida e relativamente barata. 

 

É possível analisar os dados levantamentos com rapidez usando 
computadores. 

A padronização de perguntas facilita a identificação de padrões e a 
comparação entre grupos de pessoas diferentes. 

 

 Se a amostra for representativa, é possível fazer afirmações gerais acerca 
da população no seu conjunto, ou no seu todo. 

 

 São verificáveis. 

 

A ausência do pesquisador elimina a sua influencia sobre o preenchimento 
do questionário. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 • A padronização de perguntas facilita a identificação de padrões e a comparação 
entre grupos de pessoas diferentes. 

 

• Se a amostra for representativa, é possível fazer afirmações gerais acerca da 
população no seu conjunto, ou no seu todo. 

 

• São verificáveis. 

 

• A ausência do pesquisador elimina a sua influencia sobre o preenchimento do 

questionário. 



Questionario Desvantagens  

Se a amostra é grande, a análise pode levar tempo. 

As estatísticas não dão nenhuma indicação do significado ou da interpretação 
individual. 

 

As perguntas fechadas põem não ser adequadas – a gente pode não encontrar 
a resposta que melhor exprime o seu caso. 

 

Nenhuma pergunta é absolutamente padronizada. As pessoas podem 
interpretar as perguntas de maneiras menos fiáveis. 


