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1 PESQUISA 

 

Para uma melhor compreensão, iniciar-se-á no conceito da pesquisa e após 

explanar o conceito de acordo com os autores, explicará a finalidade de uma 

pesquisa. 

 

 

1.1 Conceito 

 

A priori o conceito de pesquisa para Ander Egg apud Lakatos e Marconi diz 

que: 

 

 A pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, 
que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer 
campo do conhecimento2. 

  
Coadunando com a assertiva acima, Lakatos e Marconi explicam que 

pesquisa é: 

 
[…] um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que 
requer um tratamento cientifico e se constitui no caminho para conhecer a 
realidade ou para descobrir verdades parciais3.  

 
Para Mezzaroba e Monteiro: 

 
Pesquisa é o que fazemos quando nos ocupamos de estudar de formas 
sistemáticas um objeto (objeto de pesquisa), mas fazemos isso sempre 
tendo uma meta a ser alcançada, isto é, pretendemos fazer alguma coisa 
com o resultado da pesquisa. Pesquisa é o mesmo que investigação: busca 
realizada de forma sistemática4. 

 

                                            
1 Bacharel em Direito (2010) e Licenciada em Pedagogia (2008). 
2 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. 
São Paulo: Atlas, 2010. p. 148.  
3 Idem. Ibidem. 
4 MEZZAROBA, Orides. Manual de metodologia da pesquisa no direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009.  
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Posto isto, pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e 

crítico, que permite descobrir novos fatos ou leis, em qualquer campo de 

conhecimento. 

 
 
1.2 Finalidade 

 

A finalidade da pesquisa é descobrir resposta para questões mediante a 

aplicação do método científico. 

Com isso, a pesquisa é utilizada para: pesquisas institucionais; proteção de 

serviços em órgãos públicos ou privados; busca de recursos para pesquisas 

científicas, institucionais ou não, em órgãos financiadores; e trabalhos acadêmicos e 

científicos, monografias, teses e dissertações. 
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2 FORMA DE ABORDAGEM DE PESQUISA 

 

A pesquisa quanto à forma de abordagem pode ser duas formas, 

quantitativa e qualitativa, que passo a expor: 

 

 

2.1 Pesquisa Quantitativa 

 

A pesquisa quantitativa representa tudo aquilo que pode ser medido, o 

mensurável. Esta abordagem está relacionada ao emprego de recursos e técnicas 

estatísticas que visem quantificar os dados coletados. 

Com isso, deve-se formular hipóteses e classificar a relação entre as 

variáveis e classificar a relação entre as variáveis para garantir a precisão dos 

resultados, evitando contradições no processo de análise e interpretação.  

 

 

2.2 Pesquisa Qualitativa 

 

A pesquisa qualitativa é uma propriedade de idéias, coisa e pessoas que 

permite que sejam diferenciadas entre si de acordo com suas naturezas. 

Os dados coletados nesse pesquisa é descritivo retratando o maior numero 

possível de elementos existentes na realidade estudada. Preocupa-se estudar as 

questões no ambiente em que eles se apresentam sem qualquer manipulação 

intencional do pesquisador. 
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3 TIPOS DE PESQUISA 

 

Após escolher o quanto a forma de abordagem de pesquisa o pesquisador 

definirá o tipo de abordagem, passo a expor: 

 

3.1 Pesquisa Teórica ou Bibliográfica 

 

Pesquisa Teórica ou Bibliográfica trabalha com um arsenal bibliográfico 

suficiente e de excelente qualidade para se aproximar dos problemas. Fonte 

inesgotável de informações, pois auxilia na atividade intelectual e contribui para o 

conhecimento cultural em todas as formas do saber. 

Lakatos e Marconi explica que: 

 
A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos 
já realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer 
dados atuais e relevantes relacionados com o tema5.  

 

Do exposto, a pesquisa bibliográfica tem como objetivo explicitar e construir 

hipóteses acerca do problema evidenciado, aprimorando as idéias, fundamentando o 

assunto em questão abordado. É abordada por livros, publicações em periódicos e 

artigos científicos. 

 

3.2 Pesquisa Prática 

 

A pesquisa prática tem com característica essencial sua experimentalidade, 

ainda que não dispense um mínimo de referencias teórico para organizar sua 

execução e interpretação dos dados. Sendo a pesquisa prática experimental tanto 

em laboratório quanto em campo. 

Para Cervo e Bervian a pesquisa experimental: 

 
[...] se caracteriza por manipular diretamente as variáveis relacionadas com 
o objeto de estudo. Neste tipo de pesquisa, a manipulação das variáveis 
proporciona o estudo da relação entre as causas e efeitos de um 
determinado fenômeno. Através da criação de situações de controle, 
procura-se evitar a interferência de variáveis intervenientes. Interfere-se 

                                            
5 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. op. cit. p. 151. 
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diretamente na realidade, manipulando-se a variável independente a fim de 
se observar o que acontece com a dependente6.   

 

Contudo, a pesquisa experimental tem como objetos de estudo líquidos, 

bactérias, ratos ou grupos sociais, estudo de comportamento, aprendizagem e 

produtividade.  

 

3.3 Pesquisa Descritiva 

 

A pesquisa descritiva não propõe soluções, apenas descreve os fenômenos 

tal como são vistos pelo pesquisador, o que não significa que não serão 

interpretados, mas somente que a contribuição que se deseja dar é no sentido de 

promover uma analise rigorosa de seu objeto, com isso, penetrar em sua natureza 

(Pesquisa Quantitativa) ou para dimensionar sua extensão (Pesquisa Qualitativa). 

 

3.4 Pesquisa Prescritiva 

 

Pesquisa prescritiva refere-se a prescrição de soluções para os problemas 

suscitados na pesquisa é um modelo teórico ideal para explicar conceitos e apontá-

los como a melhor solução para determinados problemas. 

 

3.5 Pesquisa Social 

 

A pesquisa social tem como propósito buscar respostas para determinadas 

questões por intermédio dos procedimentos metodológicos, sempre apoiada em um 

conjunto de etapas seqüenciais e em normas sistematizadas próprias deste tipo de 

estudo, na intenção de obter resultados com maior probabilidade de acertos e de 

validade.  

 

 

 

                                            
6 CERVO, Amado; BERVIAN, Pedro. Metodologia Científica. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006. 
p. 68. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 Pesquisa é o mesmo que busca ou procura. Pesquisar, portanto, é buscar 

ou procurar resposta para alguma coisa. Em se tratando de Ciência (produção de 

conhecimento) a pesquisa é a busca de solução a um problema que alguém queira 

saber a resposta. 

É na pesquisa que utilizaremos diferentes instrumentos para se chegar a 

uma resposta mais precisa. O instrumento ideal deverá ser estipulado pelo 

pesquisador para se atingir os resultados ideais.  

A forma de abordagem e o tipo de pesquisa são importantes para se chegar 

a um resultado, porém é o instrumento ideal que tem como atingir o objetivo. Por 

isso a importância de se definir o tipo de pesquisa e da escolha do instrumental ideal 

a ser utilizado. 

Pesquisa é, portanto, o caminho para se chegar à ciência, ao conhecimento. 
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