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RESUMO 

 

 

Neste trabalho elaboramos uma pesquisa documental dentro do Departamento de Física 

da Universidade Federal de Rondônia campus de Ji-Paraná (DEFIJI), fizemos um 

levantamento dos trabalhos de conclusão dos cursos de Licenciatura Plena em Física, 

Bacharelado em Física e Mestrado Nacional Profissional em Física. Apresentamos aqui 

os tipos e métodos de pesquisas encontrados na literatura, a fim de que o leitor 

compreenda a pesquisa documental, utilizada neste trabalho. Mostramos também um 

panorama das produções de artigos científicos produzidos no Brasil nos últimos anos, 

contendo nele as áreas de maior destaque da pesquisa dentro do país e de maior impacto 

e relevância internacional. Os assuntos dos trabalhos foram lidos para que assim os 

mesmos fossem classificados em suas Grandes Áreas do conhecimento segundo a Tabela 

de Conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). Feito o delineamento das áreas de produções dos trabalhos, efetivamos um 

tratamento estatístico, para uma visão mais ampla e segura dos conteúdos, mostrando as 

especialidades de cada Grande Área do conhecimento abordadas nesses trabalhos. 

Levantamos hipóteses sobre as especialidades tratadas e as produções predominantes nas 

grandes áreas de conhecimento. Fizemos ainda, uma avaliação dessas produções ao longo 

dos anos, mostrando a recorrência de determinadas especialidades/áreas e a carência em 

outras, buscamos com isso o impacto que esses temas têm tido no departamento. Vimos 

que alguns dos assuntos vem se repetindo em quantidade ao longo dos anos, indicando, 

talvez, uma possível ineficácia em sua aplicação. Ao passo que alguns com abordagem 

singular, possuem relevante especialidade de pesquisa. Comparamos também o que o 

departamento vem produzindo com as produções de pesquisa que se destacam no Brasil. 

 

Palavras-chave: Pesquisa documental. DEFIJI. Tabela de Conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

In this monagraphy we elaborated a documentary research inside the Physics Department 

of the Universidade Federal de Rondônia on Ji-Paraná (DEFIJI), we did a survey of the 

curses conclusions of graduation in Physics, Bachelor of Physics and National 

Professional Master in Physics. We present here the types and methods of research found 

in the literature, so that the reader understands the documentary research used in this 

monagraphy. We also show an overview of the productions of scientific articles produced 

in Brazil in recent years, containing in it the areas of greatest research in the country and 

of greater impact and international relevance. The subjects of the works were read so that 

they were classified in their Great Areas of Knowledge according to the Knowledge Table 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). After 

designing the production areas of the curses conclusions, we performed a statistical 

treatment for a broader and safer view of the contents, showing the specialties of each 

Greater Area of knowledge addressed in these monagraphy. We hypothesize on the 

specialties treated and the predominant productions in the large areas of knowledge. We 

have also done an evaluation of these productions over the years, showing the recurrence 

of certain specialties / areas and the lack in others, we look for the impact that these 

themes have had in the department. We have seen that some of the subjects have been 

repeating themselves in quantity over the years, indicating, perhaps, a possible inefficacy 

in their application. While some with a unique approach have relevant research expertise. 

We also compare what the department has been producing with the research productions 

that stand out in Brazil. 

Keywords: Documentary research. DEFIJI. Knowledge Table. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa científica no Brasil da década de sessenta aos anos dois mil cresceu 

consideravelmente [1], ainda assim é ampla em determinados assuntos e carente de outras 

áreas, seja por prestígio, facilidade de recursos ou viabilidade de estudo [2]. A Física 

contribui de forma significativa para a publicações científicas, os quais também fazem 

parte desse rol.   

Os cursos de graduação em Física da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

em Ji-Paraná oferecem meios de incentivo às publicações, através de projetos de iniciação 

científica como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e o 

Programa Institucional de Bolsas de Extensão e Cultura (PIBEC); iniciação à docência 

com Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) e Residência Pedagógica. 

As áreas de interesse são amplas e diferem-se quanto ao método de pesquisa, tem-se as 

teóricas e as experimentais. As possibilidades de pesquisa são compostas em diferentes 

linhas, tais como a área de Ensino de Física e Física Pura e Aplicada, sendo estas 

experimentais ou teóricas, as quais algumas destas podem ser conferidas e exemplificadas 

conforme registro da tabela do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) [3]. A tabela indica oito grandes áreas do conhecimento, sendo elas: 

Ciências Humanas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Agrárias, Ciências Sociais 

Aplicadas, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Engenharias e Linguística, Letras e 

Artes.  

A Física é uma das áreas encontradas em Ciências Exatas e da Terra, contendo 

nela uma grande quantidade de subáreas e suas especialidades, a gama de ofertas de 

assuntos a serem estudados e investigados é elevada, porém, em um levantamento dos 

trabalhos de conclusão de curso e tese de mestrado oriundos do Departamento de Física 

do campus de Ji-Paraná, pode-se observar um delineamento a uma tendência de 

apreciação por subáreas e especialidades já demasiadamente exploradas, ao passo que 

outras desfalecem de pesquisas.   

Nos anos 80 as agências financiadoras, principalmente as federais, traziam 

questões como a temática da pesquisa e o tipo de pesquisa, se básica ou aplicada, sendo 

observado já nessa época a importância da área de conhecimento que se segue em uma 
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pesquisa e sua diversificação [1]. Tendo em vista que, o incentivo que dá fundamento 

para a busca de investigação é conquistado durante a graduação, nas quais tem-se o tempo 

necessário para que o acadêmico identifique qual área tem mais afinidade, de tal maneira 

que pode-se até mesmo dar continuidade na pós-graduação, e que ao término do curso 

esse fato será externado ao público em forma de monografia ou dissertação, dá-se dessa 

maneira a relevância de fazer um levantamento documental das referidas produções. 

À vista disso, é de fundamental importância que se investigue sistematicamente 

as produções acadêmicas dos referidos cursos e mostrar estatisticamente as áreas e 

subáreas de pesquisas realizadas e efetivadas. No departamento de Física da UNIR, 

Campus de Ji-Paraná, é possível observar nos trabalhos de conclusão de curso uma 

tendência aos mesmos assuntos e pesquisas. 

A realização deste trabalho foi feita como uma pesquisa documental dos temas e 

assuntos dos trabalhos de finalização de cursos, de tal modo que se possa caracterizar as 

subáreas da Física e outras áreas demonstrando em dados estatísticos quais são 

demasiadamente exploradas e as que são carentes de pesquisa científica dentro do 

departamento de Física da Universidade Federal de Rondônia no campus de Ji-Paraná 

(DEFIJI). Tais trabalhos foram uma amostra representativa dos trabalhos finais 

produzidos pela Universidade Federal de Rondônia, ou seja, um subconjunto (grupo 

específico) dos elementos extraídos de uma população (demais trabalhos de finalização 

dos Campi da Universidade) em que se realiza a pesquisa. É lícito que essa amostra, ou 

seja, que esse grupo do universo escolhido tenha as características de uma amostra maior 

para maximizar a confiabilidade da pesquisa. 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos sendo o primeiro esta introdução. 

O segundo diz respeito aos tipos de pesquisa que nos traz a literatura, apresentando dessa 

forma o método de análise documental utilizada na produção deste. O terceiro capítulo 

faz uma abordagem sobre a pesquisa científica, mencionando um panorama da pesquisa 

científica no Brasil nos últimos anos. O processo metodológico usado para o 

desenvolvimento da pesquisa do trabalho é apresentado no quarto capítulo. O quinto 

capítulo traz os resultados da pesquisa documental feita no departamento mostrando de 

forma estatística e comentada o que se tem produzido em trabalhos de finalização de 

cursos no período de 1999 a dezembro de 2017. Por fim as Considerações finais sobre os 

resultados encontrados na pesquisa bibliográfica apontando possíveis melhoras ao 

departamento e dificuldades encontradas em se fazer uma pesquisa no DEFIJI e ao tentar 

catalogá-la segundo a tabela de conhecimento CNPq.  
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2. PESQUISA, MÉTODOS E TÉCNICAS. 

 

 

Pesquisas são intrínsecas das atividades do ser humano, sofrem interferências 

típicas das mesmas, do tempo passado e presente. Fazem parte do questionamento 

humano, relacionando aquilo que se conhece com aquilo que se quer responder. Como 

dito por Assmann “...pensar é ainda a melhor forma de pesquisar.” [4], dando a ideia de 

que pesquisas são frutos de indagações orgânicas da existência. Provém dos problemas e 

buscas para respostas a esses problemas, mediante emprego de procedimentos científicos. 

Para Ludke e André uma pesquisa está além de mera consulta bibliográfica ou exploração 

limitada de um conteúdo: 

Para realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto entre os 

dados, as evidências as informações coletadas sobre determinado assunto e o 

conhecimento teórico acumulado a respeito dele. Em geral isso se faz a partir 

do estudo de um problema, que ao mesmo tempo desperta o interesse do 

pesquisador e limita sua atividade de pesquisa a uma determinada porção do 

saber, a qual ele se compromete a construir naquele momento. Trata-se, assim, 

de uma ocasião privilegiada, reunindo o pensamento e a ação de uma pessoa, 

ou de um grupo, no esforço de elaborar o conhecimento de aspectos da 

realidade que deverão servir para a composição de soluções propostas aos seus 

problemas [5]. 

Concordando com Ludke e André, Gil diz ainda que pesquisa pode ser definida 

como procedimento racional e sistemático necessário quando não se tem informações 

suficientes para se responder a um problema. Segundo o Novo Dicionário Aurélio a 

palavra problema não tem apenas uma definição: 

• Questão matemática proposta para que se lhe dê a solução; 

• Questão não solvida e que é objeto de discussão, em qualquer domínio do 

conhecimento; 

• Proposta duvidosa que pode ter numerosas soluções; 

• Qualquer questão que dá margem à hesitação ou perplexidade, por ser 

difícil de explicar ou resolver; 

• Conflito afetivo que impede ou afeta o equilíbrio psicológico do indivíduo 

[6]. 

Ao se falar de pesquisa científica o conceito que melhor define problema está 

exposto na segunda definição mencionada anteriormente. Sendo assim, uma pesquisa 
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científica, dá-se inicialmente com a formulação do problema, desde Einstein acreditava-

se que é mais importante, para o incremento da ciência, estabelecer a formulação de 

problemas do que estabelecer soluções.  

Dada à definição adotada, para saber se um problema é dito científico a 

investigação para chegar a sua resposta dever ser feita por métodos próprios da ciência, 

que buscam saber como são, as causas e as consequências daquilo que se tem como 

problema.  

O problema levantando é de fundamental importância quando se fala em pesquisa, 

ele é o causador da mesma, entretanto, na elaboração de uma pesquisa deve-se observar 

o caminho epistemológico a ser seguido, trançando assim o assunto e, principalmente, o 

tema do problema a que se quer responder. Delinear o tema é essencial para um bom 

caminhar da pesquisa, considerando-se que o pesquisador não possui a totalidade do 

saber, mas especialidade em uma área do saber, que seja, preferencialmente, aquela à que 

se está envolvido o tema, para que desse modo haja profundidade na pesquisa [7]. O tema 

é aquele que trará as variáveis da pesquisa, ele esclarece os pontos a serem observados, 

para que assim a pesquisa seja feita de uma maneira mais específica e delimitada, 

pesquisas surgem de perguntas, problemas, porém ela deve ser feita de maneira 

organizada, a escolha do tema traz a margem que se deve seguir para isso, Rudio diz que:  

 

Não só a “idéia” pode surgir em situações muito diversas como 

também em qualquer momento, em qualquer lugar, quando menos se espera, 

semelhante a um raio de luz ou semente que pede cultivo para produzir frutos. 

Entretanto, o simples fato de se ter uma intuição não é suficiente para se 

começar imediatamente uma pesquisa. Mas é necessário, como já foi dito, 

enunciar o tema, e, depois disto, formular o problema, levantar hipóteses, e 

tudo o mais, como pede o método [8]. 

Além disso para Azevedo o tema deve ter relevância não apenas científica como 

também social, mesmo que agindo de maneira indireta: 

 

Assim, relevante é o tema que amplia os horizontes do conhecimento 

acerca de um objeto. Para isso deve ser original. Mesmo uma revisão 

bibliográfica pode preencher esse requisito, se reunir o material sobre um eixo 

novo. De igual modo, relevante é o tema cujo conhecimento faz alguma 

diferença da vida das pessoas, mesmo que elas não o percebam. Para o público 

não especializado, a maioria das produções acadêmicas é bizantina (embora 

esse mesmo público não use o tema por desconhecê-lo), conquanto não o seja. 

Por isso, em boa parte dos casos não é este o julgamento que importa [9]. 

Conhecendo-se o problema a que se quer responder, o tema que delineará a 

pesquisa, e seguindo uma linha científica de pesquisa, o pesquisador deve então fazer o 

levantamento de hipóteses. Segundo Rudio hipótese pode ser definida como: 
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Hipótese é uma suposição que se faz na tentativa de se explicar o que 

se desconhece. Esta suposição tem como característica o fato de ser provisória, 

devendo, portanto, ser testada para se verificar sua validade. Trata-se, então, 

de se antecipar um conhecimento, na expectativa de ser comprovado para 

poder ser admitido. Diz O’ Neil: ‘como as hipóteses são conjeturas feitas para 

explicar algum conjunto de dados observados, podemos dizer que servem para 

preencher lacunas que ficam em nosso conhecimento pela observação’. 41 Na 

verdade, as hipóteses servem para preencher “lacunas de conhecimento”. 

Entretanto, pelo menos no que se refere às hipóteses das pesquisas científicas, 

parece inadequado dizer que são “conjeturas”. Esta palavra, no sentido comum, 

significa uma “opinião com fundamento incerto”. Ora a hipótese da pesquisa 

é uma suposição objetiva e não uma mera “opinião” [8].  

Sendo assim, pode-se dizer que uma hipótese, poderá ser a resposta ao problema 

proposto, ao passo que ao ser testada e confirmada, trará satisfação ao que está sendo 

investigado. Elas podem ser verdadeiras ou falsas, porém ao serem bem elaboradas, 

conduzirão a uma verificação empírica, característica fundamental de uma pesquisa 

científica [10]. 

 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DAS PESQUISAS 

 

As pesquisas científicas são classificadas levando-se em consideração alguns 

fatores, tais como sua natureza, objetivos e forma de produção. De modo geral, a pesquisa 

científica pode ser dividida em dois grandes grupos: pesquisa pura e aplicada. Diz-se que 

a pesquisa é pura quando é mais objetiva, visando a determinação do porquê, criando 

bases de conhecimento que proporcionem uma abordagem sistemática das teorias e leis. 

A pesquisa aplicada, por sua vez, ainda que tenha pontos de contato com a pesquisa pura, 

tem interesse fundamental em na sua aplicação, utilização e consequências práticas do 

conhecimento, portanto é essencial a solução do problema a que se quer resolver [11]. 

Ao se classificar as pesquisas quanto a sua natureza, ela é dita qualitativa quando 

visa interpretação de fenômenos estudados, relação de causa e efeito para explicação dos 

fenômenos, e é quantitativa quando faz levantamento de dados, perfis e abordagens 

estatísticas para apresentação em gráficos, tabelas e quadros demonstrativos. As 

pesquisas científicas, podem ainda ser classificadas quanto aos seus objetivos, sendo, 

segundo Selltiz classificadas exploratórias, descritivas e verificadoras de hipóteses, 

atualmente chamadas de pesquisas explicativas [12]. 

Pesquisas exploratórias proporcionam maiores informações sobre determinado 

assunto, facilitam a delineação de um tema de trabalho, formulando problemas mais 
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específicos ou hipóteses de uma pesquisa para estudos posteriores, principalmente as 

pesquisas bibliográficas ou documentais. Conforme Gil (p. 27) [10] “Pesquisas 

exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato.”, diz ainda que, as pesquisas exploratórias 

podem ser o começo de pesquisas porvindouras mais amplas, com procedimentos ainda 

mais sistemáticos. 

As pesquisas descritivas, tal qual o próprio nome indica, narram, descrevem o que 

acontece, através da observação, registro, interpretação e classificação de dados coletados 

de uma determinada população, fenômeno ou relações entre variáveis [10]. Nela procura-

se conhecer e analisar a realidade, sem fazer interferências na mesma. As pesquisas 

descritivas são muito comuns de serem utilizadas nas Ciências Humanas e Sociais, 

pesquisa de opinião, as de marketing, levantamentos socioeconômicos e psicossociais, 

objetivando o levantamento de opiniões, atitudes e crenças. Quando usada na 

investigação entre variáveis é comum esse tipo de pesquisa ser usada em pesquisas 

eleitorais, por exemplo. As pesquisas descritivas podem se aproximar das pesquisas 

explicativas quando pretendem determinar a relação entre variáveis, indo além do simples 

levantamento e análise de dados. 

Assim como as pesquisas descritivas as pesquisas explicativas tendem a serem de 

cunho social, analisando, registrando e interpretando fenômenos, porém as pesquisas 

explicativas buscam os fatores determinantes desses fenômenos, ou seja, está buscando o 

porquê dos acontecimentos, a razão a que se leva, são as pesquisas mais aprofundadas, 

segundo Gil (p.28) [10] “Pode-se dizer que o conhecimento científico está assentado nos 

resultados oferecidos pelos estudos explicativos.” Nesse tipo de pesquisa o método 

experimental encontra dificuldades nas ciências sociais, todavia é o mais utilizado em 

ciências naturais, valendo-se quase exclusivamente do mesmo, ou seja, há manipulação e 

controle das variáveis, a fim de identificar qual a variável independente determina a causa 

da variável dependente ou do fenômeno em estudo. Assim, para se chegar a resultados 

válidos, a pesquisa precisa ser elaborada de maneira correta, sendo fiel as exigências do 

método. 

Pode-se também classificar as pesquisas com base nos procedimentos técnicos 

utilizados em sua execução. De acordo com Gil, esse tipo de classificação estabelece o 

delineamento da pesquisa, ou seja, o planejamento em dimensão ampla. Esse 

delineamento, segundo Gil, é dado em dois grupos: 
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O elemento mais importante para a identificação de um delineamento 

é o procedimento adotado para a coleta de dados. Assim, podem ser definidos 

dois grandes grupos de delineamentos: aqueles que se valem das chamadas 

fontes de “papel” e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas. No 

primeiro grupo, estão a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. No 

segundo, estão a pesquisa experimental, a pesquisa ex-post facto, o 

levantamento e o estudo de caso. Neste último grupo, ainda que gerando certa 

controvérsia, podem ser incluídas também a pesquisa-ação e a pesquisa 

participante [10]. 

A classificação segundo os procedimentos não é tomada como via de regra, tendo 

em vista que algumas pesquisas não são enquadradas com facilidade em um delineamento 

específico, assim como nenhuma das classificações são exclusivas, podendo uma 

pesquisa usar mais de um procedimento. 

Seguindo a sequência dada no texto de Gil, pesquisa bibliográfica é aquela feita 

utilizando-se de um material já existente, geralmente formado por livros, artigos e outros 

textos de caráter científico já publicados, materiais predominantemente impressos, 

localizado em bibliotecas e voltado para determinado público. Esse tipo de pesquisa tem 

predominantemente o caráter teórico, grande parte das pesquisas fazem uso de consultas 

bibliográficas, pesquisas bibliográficas, no entanto, são fundamentalmente desenvolvidas 

com fontes bibliográficas. A pesquisa bibliográfica apresenta a vantagem de poder 

abranger uma maior quantidade de fenômenos, todavia uma pesquisa puramente 

bibliográfica perde qualidade quando os dados coletados secundariamente são 

equivocados, isso poderá propagar erros. Ao se fazer uma pesquisa bibliográfica o 

cuidado com analise das informações deve ser minucioso, atento as fontes, buscando 

coerência ou incoerências nas mesmas. 

Pesquisa documental, assim como a bibliográfica, emprega de fontes 

documentais, porém tais fontes ainda não receberam um tratamento analítico, não tem um 

reconhecimento científico, são documentos que estão em arquivos de órgãos públicos e 

instituições privadas, abrangem uma gama dos mais variados e dispersos, tais como 

correspondências e registros pessoais, diários, fotografias, epitáfios, entre outros de 

mesmo cunho. Há, porém, fontes usadas em pesquisa documental que podem ser 

consideradas bibliográficas, geralmente as fontes impressas como jornais, boletins [6, 7].  

Em parte dos estudos a pesquisa bibliográfica pode ser considerada um tipo de 

pesquisa documental, em outra parte as duas podem até mesmo se confundir, ficando 

difícil identificar a distinção entre elas. Apesar da pesquisa documental apresentar uma 

variedade quantitativa e temporal rica de fontes e informação, e um baixo custo em sua 

produção, ela recebe críticas frequentemente e sua execução traz mais exigência. De 
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acordo com Gil, é possível que com cuidados na seleção das fontes se contorne tais 

críticas e ainda apresenta esse tipo de pesquisa como sendo uma pesquisa que poderá 

implicar em pesquisas mais abrangentes posteriormente: 

 

[...] a pesquisa documental apresenta limitações. As críticas mais 

frequentes a esse tipo de pesquisa referem-se à não-representatividade e a 

subjetividade dos documentos. São críticas sérias: todavia, o pesquisador 

experiente tem condições para, ao menos em parte, contornar essas 

dificuldades. Para garantir a representatividade, alguns pesquisadores 

consideram um grande número de documentos e selecionam certo número pelo 

critério de aleatoriedade. O problema da objetividade é mais crítico; contudo, 

esse aspecto é mais ou menos presente em toda investigação social. Por isso é 

importante que o pesquisador considere as mais diversas implicações relativas 

aos documentos antes de formular uma conclusão definitiva. Ainda em relação 

a esse problema, convém lembrar que algumas pesquisas elaboradas com base 

em documentos são importantes não porque respondem definitivamente a um 

problema, mas porque proporcionam melhor visão desse problema ou, então, 

hipóteses que conduzem a sua verificação por outros meios [10]. 

Antes de falar sobre a pesquisa experimental, para melhor entendimento, faz-se 

necessário compreender o conceito básico de variável. Variáveis podem ser definidas 

como fator, aspecto ou propriedade passível de mensuração. Nas ciências sociais, 

Marconi e Lakatos (p.137) [7] conceituam variável como “...uma classificação ou 

medida, uma quantidade que varia; um conceito operacional, que contém ou apresenta 

valores; aspecto, propriedade ou fator, discernível em um objeto de estudo e passível de 

mensuração.”. As variáveis podem ser classificadas como independentes, dependentes, 

de controle, moderadora e interveniente. Cabe explicar que a variável independente é 

aquela que é fator, propriedade ou aspecto que produz um efeito ou consequência e a 

dependente, inversamente, é aquela que é consequência ou efeito de algo que foi 

estimulado.  

A pesquisa experimental está diretamente ligada ao conceito de variáveis, pois ela 

é fundamentalmente feita através de experimentos, analisa a relação de casualidade entre 

variáveis sobre um objeto de estudo pré-determinado, em uma situação de rigoroso 

controle, para que as variáveis não sofram influências. É sem dúvidas, a pesquisa de 

delineamento prestigiado, pois é o melhor exemplo de pesquisa científica, é um valioso 

procedimento para cientistas pesquisadores, pois nela os aspectos da teoria podem ser 

testados [6]. Apesar do prestígio dado a pesquisa experimental, ela também apresenta 

algumas desvantagens, tragas por Gil da seguinte maneira:  

 

Primeiramente, existem muitas variáveis cuja manipulação experimental se 

torna difícil ou mesmo impossível. Uma série de características humanas, tais 

como idade, sexo ou histórico familiar, não podem ser conferidas à pessoas de 

forma aleatória. Outra limitação consiste no fato de que muitas variáveis que 

poderiam ser tecnicamente manipuladas estão sujeitas a considerações de 

ordem ética que proíbem sua manipulação [6]. 
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O nome que se dá a esse tipo de pesquisa faz pressupor que ela é basicamente feita 

em laboratórios, porém ela pode ser desenvolvida em qualquer lugar, as condições 

realmente  importantes e necessárias para a pesquisa experimental seja feita é a 

manipulação de uma ou mais variáveis, o controle de variáveis estranhas ao fenômeno e 

composição aleatória dos grupos experimental e controle.  

Uma pesquisa que se assemelha a pesquisa experimental e a pesquisa ex-post-

facto, no entanto na pesquisa ex-post-facto a variável independente não é controlada pelo 

pesquisador, uma das características fundamentais da pesquisa experimental, “Pesquisa 

ex-post-facto pode-se definir como uma investigação sistemática e empírica na qual o 

pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis independentes, porque já 

ocorreram as manifestações ou porque são intrinsicamente não manipuláveis.” 

(Kerlinger, 1975, p. 268, apud Crisóstomo p.5) [13]. Nesse tipo de pesquisa, assim como 

na pesquisa experimental, observa-se a relação causal entre variáveis, porém após 

acontecimentos que se deram naturalmente. A pesquisa ex-post-facto se dá em situações 

em que a pesquisa experimental não é possível, como nas citadas anteriormente “Não se 

pode, por exemplo, submeter pessoas a atividades estressantes com vistas a verificar 

alterações em sua saúde física ou mental. Ou privá-las de convívio social pra verificar em 

que medida esse fator é capas de afetar sua autoestima.” (p. 49) [6], nesse caso, na 

pesquisa ex-post-facto se faria a pesquisa com um grupo que, por motivos aleatórios, não 

impostos pelo pesquisador, passaram por privação social e se buscaria a resposta a 

respeito das consequências na autoestima dos componentes do grupo. O exemplo dado é 

muito semelhante ao que se faz no estudo de coorte, o estudo de coorte faz análises e 

observações, por um período prolongado, com grupos selecionados de pessoas, grupo 

esse chamado de coorte, a partir daí os pesquisadores fazem comparações entre esses 

grupos, onde um tenha passado por determinada situação e o outro não. 

As pesquisas de opinião ou levantamento procuram analisar quantitativamente 

características de determinada população de maneira direta, Gil diz a respeito: 

 

[...] caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de 

informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado 

para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões 

correspondentes aos dados coletados [6]. 

Nessas pesquisas os levantamentos podem ser feitos com um censo, 

compreendendo todos os indivíduos do universo de uma população ou com uma amostra, 
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um subconjunto da população, no segundo caso é preciso que se determine de maneira 

precisa a população de onde será retirada a amostra, e o tamanho da mesma, para que os 

resultados obtidos possam ser difusos a todos os indivíduos da população. Os censos por 

sua vez, por serem de grande dimensão são, geralmente, desenvolvidos por instituições 

governamentais ou de amplos recursos. As vantagens dessas pesquisas estão no 

conhecimento direto da realidade, a economia e rapidez, e a quantificação dos dados; as 

limitações estão a possibilidade de não fidedignidade nas respostas, pouca profundidade 

na estrutura e dos processos sociais e de limitada apreensão dos processos de mudança 

[6]. 

O estudo de caso é uma investigação minuciosa feita a fim de delinear 

determinados aspectos de um indivíduo, população, organização, ambiente, situação ou 

fenômeno. Ele busca encontrar as particularidades de um fenômeno que possam ser 

comparadas a outros, não sendo permitida a generalização, ficando assim, a conclusão a 

vista do leitor do estudo. Essa modalidade de pesquisa demanda muito tempo para ser 

realizada e seus resultados são frequentemente pouco conscientes, para ter consistência o 

estudo de caso deve ser feito de maneira apropriada, e, por ser um modelo de pesquisa 

mais flexível, é comum pesquisadores entusiastas e sem experiência usando o método 

erroneamente, acabando, por fim, sem uma pesquisa conclusiva [6]. Tal modalidade é 

comumente utilizada nas ciências biomédicas como estudo-piloto e investigação e 

descrição de doenças raras, nas ciências sociais é usada na apuração de características que 

envolvem determinados fenômenos sociais, sobre essas características, GIL elenca: 

 

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão 

claramente definidos; 

b) preservar o caráter unitário do objeto estudado; 

c) descrever a situação do contexto em que está sendo feita 

determinada investigação; 

d) formular hipóteses ou desenvolver teorias; e  

e) explicar as variáveis causais que não possibilitam a utilização 

de levantamentos e experimentos [6]. 

Um modelo de pesquisa que é visto com bastante controvérsia é a pesquisa-ação, 

nesse modelo o pesquisador tem o envolvimento direto com aquilo que está sendo 

pesquisado, interferindo e buscando com essa interferência uma ação do grupo em estudo, 

um problema é identificado no grupo de estudo, o pesquisador elabora ações para 

resolução do problema e posteriormente avalia as mudanças. Esse tipo de pesquisa tem 

caráter social, pois o pesquisador apresenta ações planejadas a fim de melhorias, apesar 

da contradição tem sido reconhecida por ideologias reformistas e participativas. 
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Semelhante a pesquisa-ação, há a pesquisa participante onde o pesquisador 

também interage com o grupo em estudo, a diferença está na ausência das ações 

elaboradas pelo autor, sua finalidade é proporcionar maior conhecimento ao grupo, para 

isso ele se insere no mesmo, fazendo parte daquele grupo e agregando o grupo não apenas 

como objeto de estudo, mas como participante direto da análise, como em um processo 

de autoconhecimento [14]. 

 

2.2 MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

A palavra método, tem origem grega methodos e pode ser tratada 

etimologicamente como metá (por meio de, através de) e hodos (caminho, via, direção), 

significando na Grécia antiga “caminho para chegar a um fim” [15]. Hoje esta palavra 

recebe variadas aplicações como o modo de agir, processo de ensino, etc, entretanto ainda 

mantém valor de seu significado original [16]. Encontra-se literatura brasileira, dada por 

alguns autores, as concepções de método: para GIL “Pode-se definir método como 

caminho para se chegar a determinado fim. E método científico como conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento.”, 

Galliano, por sua vez, diz que “Método é o conjunto de etapas, ordenadamente dispostas, 

a serem vencidas na investigação da verdade, no estudo de uma ciência ou para alcançar 

determinado fim.”, Ludke e Andre trazem o seguinte conceito: 

Todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos 

científicos; em contrapartida, nem todos os ramos de estudo que empregam 

esses métodos são ciência. Dessas afirmações podemos concluir que a 

utilização de método científico não é da alçada exclusiva da ciência, mas não 

há ciência sem o emprego de métodos científicos. Assim, o método é o 

conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e 

economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros 

– traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões 

do cientista [5]. 

Em todos os casos a ideia de método é a mesma, será o método que dará a direção 

a se seguir, de maneira organizada e sistemática, na observação da realidade, a fim de ser 

ter o conhecimento buscado. A organização e sistema adotado dependerá daquilo que se 

procura investigar, seja uma ciência ou não. No método científico a característica 

essencial da investigação é a organização, o controle rigoroso das observações e o uso do 

conhecimento teórico. 

Não existe um método universal para investigação dentro de todas as ciências, 

para cada ciência adota-se determinado e mais apropriado método de investigação. Os 
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métodos de observação podem ser classificados em método dedutivo, indutivo, 

hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. 

 

2.2.1 Método Dedutivo 

   

O método dedutivo parte de uma afirmação generalizada, reconhecida como 

indiscutivelmente verdadeira, para compreender e concluir casos específicos. Chega-se a 

uma conclusão apenas com uma construção lógica, através de duas proposições, 

comumente chamadas na literatura de premissas, comprovadamente verdadeiras e chega-

se a uma conclusão também verdadeira: “Todo mamífero tem um coração. Ora, todos os 

cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm um coração. (Conclusão)” [6, 17] 

Esse método é bastante aplicado em ciências exatas como Física e Matemática, 

ciências que trabalham com enunciados de princípios, “...os argumentos matemáticos são 

dedutivos. Na geometria euclidiana do plano, os teoremas são todos demonstrados a partir 

de axiomas e postulados; apesar do conteúdo dos teoremas já estar fixado neles, esse 

conteúdo está longe de ser obvio.” [6] Nas ciências sociais, porém, o método encontra 

restrição, tendo em vista que nessas ciências afirmações (leis) gerais são mais difíceis de 

serem estabelecidas. 

 

2.2.2 Método Indutivo  

 

O método indutivo inversamente ao método dedutivo parte de afirmações 

menores, casos particulares suficientemente concretos, para chegar uma conclusão 

generalizada não explicita nos particulares. No método dedutivo a conclusão pressupões 

verdade, tendo em vista que partiu de uma premissa verdadeira e incontestável, ao passo 

que no indutivo a conclusão pode ou não ser verdadeira, Marconi e Lakatos traz essa 

afirmação: 

 

Uma característica que não pode deixar de ser assinalada é que o 

argumento indutivo, da mesma forma que o dedutivo, fundamenta-se em 

premissas. Mas, se nos dedutivos, premissas verdadeiras levam 

inevitavelmente à conclusão verdadeira, nos indutivos conduzem apenas a 

conclusões prováveis ou, no dizer de Cervo e Bervian (1978:25), ‘pode-se 

afirmar que as premissas de um argumento indutivo correto sustentam ou 

atribuem certa verossimilhança à sua conclusão. Assim, quando premissas são 

verdadeiras, o melhor que se pode dizer é que a sua conclusão é, 

provavelmente, verdadeira [7]. 
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Comparando-se ainda os dois métodos, o método dedutivo traz conclusões 

definitivas, tão somente generalizadas e verdadeiras que não permitem expandir daquilo 

que se concluiu, visto que partem de premissas já ditas verdadeiras e incontestáveis, ao 

afirmar, por exemplo, que todo homem é mortal, dizer que João é mortal, nada estará 

sendo acrescentado a premissa inicial [6]. Ao passo que o método indutivo possibilita 

conclusões mais amplas do que as premissas iniciais.  

 

Os dois tipos de argumentos têm finalidades diversas – dedutivo tem 

o propósito de explicar o conteúdo das premissas; o indutivo tem o designo de 

ampliar o alcance dos conhecimentos. Analisando isso sobre outro enfoque, 

diríamos que os argumentos dedutivos ou estão corretos ou incorretos, ou as 

premissas sustentam de modo completo a conclusão ou, quando a forma é 

logicamente incorreta, não a sustentam de forma alguma; portanto não há 

graduações intermediárias. Contrariamente, os argumentos indutivos 

apresentam diferentes graus de força, dependendo da capacidade das premissas 

de sustentarem a conclusão. Resumindo, os argumentos indutivos aumentam o 

conteúdo das premissas, com sacrifício da precisão, ao passo que os 

argumentos dedutivos sacrificam a ampliação do conteúdo para atingir a 

“certeza”. [7] 

Para as ciências sociais o método indutivo tem grande valia, pois foi através desse 

método que a sociedade deixou de especular e passou a observar, buscando atingir 

conhecimento científico. O método teve um grande questionador no século XX, Karl 

Popper com a Teoria da Refutabilidade, Popper (Popper, apud Richardson p. 36)[18] 

afirmava:  

 

[...] de um ponto de vista lógico, está longe de ser óbvio que estejamos 

justificados ao inferir enunciados universais a partir dos singulares, por mais 

elevado que seja o número desses últimos; pois qualquer conclusão obtida 

desta maneira pode sempre acabar sendo falsa: não importa quantas instâncias 

de cisnes branco possamos ter observado, isso não justifica a conclusão de que 

todos os cisnes são brancos [18]. 

Antes das críticas de Popper, o método já havia sido questionado por David Hume 

a respeito da certeza e evidência por ele fornecido, porém, foi de certo modo contornado 

pela Teoria da probabilidade do próprio Karl Popper [6]. 

 

2.2.3 Método Hipotético-dedutivo 

 

Karl Popper não apenas criticou o método indutivo, ele propôs um método que 

viesse em contrapartida tão somente ao indutivo, mas também ao dedutivo. No método 

dedutivo se tem objetivo de confirmar a hipótese, enquanto no método hipotético-

dedutivo busca-se de forma empírica derrubar a mesma. Segundo Popper, para que o 
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método indutivo pudesse chegar a uma conclusão generalizada realmente válida, o 

particular teria que ser observado isoladamente em um número de casos infinito. O 

método definido por Popper apresentado no esquema da figura 01. 

O esquema (figura 01) mostra que no método hipotético-dedutivo para uma 

hipótese ser “aceita” ela passará primeiro por testes de falseamento, ou seja, uma busca 

para derrubar a veracidade daquela hipótese, sendo comprovada a verdade naquela 

hipótese para o problema dado, ela será corroborada até que outros problemas sejam 

levantados a seu respeito em possíveis pesquisas futuras. Esse método foi muito aceito 

entre os pesquisadores de ciência naturais, Einstein escreveu para Popper “na medida em 

que um enunciado científico se refere a realidade, ele tem que ser falseável; na medida 

em que não é falseável, não se refere a realidade.” (Popper, 1975a:346, apud Marconi e 

Lakatos, p.96) [7]. 
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Figura 01: Esquema Método hipotético-dedutivo de Karl Popper 

 

Fonte: Marconi e Lakatos [7].  

 

2.2.4 Método dialético 

 

A dialética já era utilizada por Platão, que conceituava dialética como “arte do 

diálogo”, porém seu conceito moderno veio através de Hegel onde as contradições se 

transcendiam e davam origem a novas contradições, Hegel acreditava que a história é 

dialética, por constantemente estar apresentando ideias novas e contraposição as antigas, 

em um processo sem fim: Para toda tese (afirmação) há uma antítese (negação), gerando 

uma síntese, o resultado da dialética. 
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O conceito utilizado atualmente foi idealizado por Karl Marx e Georg. W. 

Friedrich Engels, que apresentaram a dialética em bases materialistas, ou seja, a matéria 

sobrepõe as ideias, é a chamada dialética materialista. Alguns autores afirmam que essa 

está fundamentada em quatro leis, outros assumem apenas três leis: 

I. Ação recíproca, unidade polar ou unidade dos opostos: O mundo é um 

conjunto de processos onde tudo está relacionado, segundo Engels (In: Politzer, 

1979:214, apud Lakatos e Marconi, p. 101) [7]: 

 

[...]grande ideia fundamental segundo a qual como mundo não deve 

ser considerado como um complexo de ‘coisas acabadas’, mas como um 

complexo de ‘processos’ em que as coisas, na aparência estáveis, do mesmo 

modo em que seus reflexos intelectuais no nosso cérebro, as ideias, passam por 

uma mudança ininterruptas de devir e decadência, em que, finalmente, apesar 

de todos os insucessos aparentes e retrocessos momentâneos, um 

desenvolvimento progressivo acaba por se fazer hoje [7]. 

Os fenômenos e objetos que compõe tanto a sociedade como a natureza possuem 

dependência, estão ligados entre si de maneira natural, agindo um sobre o outro de 

maneira recíproca. Lakatos e Marconi apresentam o exemplo dado por Stalin: 

 

Determinada mola de metal não pode ser considerada à parte do 

mundo que a rodeia. Foi produzida pelo homem (sociedade) com metal 

extraído da terra (natureza). Mesmo em repouso, a mola não se apresenta 

independente do ambiente: atuam sobre ela a gravidade, o calor, a oxidação 

etc., condições que podem modifica-la, tanto em sua posição quanto em sua 

natureza (ferrugem). Se um pedaço de chumbo for suspenso na mola, exercerá 

sobre ela determinada força, distendendo-a até seu ponto de resistência: O peso 

age sobre a mola que também age sobre o peso; mola e peso formam um todo, 

em que há interação e conexão reciproca. A mola é formada por moléculas 

ligadas entre si por uma força de atração de tal forma que, além de certo peso, 

não podendo distender-se mais, a mola se quebra, o que significa o rompimento 

da ligação entre determinadas moléculas. Portanto, a mola não distendida, a 

distendida e a rompida apresentam, de cada vez, um tipo diferente de ligações 

entre as moléculas. Por sua vez, se a mola for aquecida, haverá uma 

modificação de um outro tipo entre as moléculas (dilatação). ‘Diremos que, em 

sua natureza e em deformações diversas, a mola se constitui por interação dos 

milhões de moléculas que se compõem. Mas a própria interação está 

condicionada às relações existentes entre a mola (no seu conjunto) e o meio 

ambiente: a mola e o meio que a rodeiam formam um todo, há entre eles a ação 

recíproca.’ [7]. 

II. Negação da negação ou mudança dialética: A transformação ou 

movimento de algo começa com a contraposição ou negação daquilo que é, essa 

transformação é negada novamente, explicando assim negação da negação. Pode-se 

presumir que negar o que já foi negado poderia fazer com que ser retornasse a questão 
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inicial, mas a negação da negação resulta em uma terceira coisa. Lakatos e Marconi 

apresentam um exemplo bastante esclarecedor a respeito: 

 

[...]toma-se um grão de trigo. Para que ele seja o ponto de partida de 

um processo de desenvolvimento, é posto na terra. Com isso o grão de trigo 

desaparece, sendo substituído pela espiga (primeira negação – o grão de trigo 

desapareceu transformando-se em planta). A seguir, a planta cresce, produz, 

por sua vez, grãos de trigo e morre (segunda negação – a planta desaparece 

depois de produzir não somente o grão, que a originou, mas também outros 

grãos que podem, inclusive, ter qualidades novas, em pequeno grau; mas as 

pequenas modificações, pela sua acumulação, segundo a teoria de Darwin, 

podem originar novas espécies) [7].   

O exemplo favorece a compressão de que a negação da negação dá continuidade 

ao desenvolvimento e não retorno a coisa (ideia) original. 

III. Quantidade e qualidade: No processo, gradual e orgânico, de 

desenvolvimento as mudanças quantitativas geram mudanças qualitativas [2]. Esse 

princípio fica mais claro ao observar o exemplo dado pelo próprio Engels, trago por 

Lakatos e Marconi, a respeito da mudança de estado físico da água causado pela variação 

de sua temperatura: 

 

Partindo, por exemplo de 20°, se começarmos a elevar sua 

temperatura, teremos, sucessivamente, 21°, 22°, 23°...98°. Durante este tempo, 

a mudança é contínua. Mas se elevarmos ainda mais a temperatura, 

alcançamos, 99°, mas, ao chegar a 100°, ocorre uma mudança brusca, 

qualitativa. A água transforma-se em vapor. Agindo ao contrário, esfriando a 

água, obteríamos 19°, 18°...1°. Chegando a 0°, nova mudança brusca, a água 

se transforma em gelo. Assim entre 1° e 99°, temos mudanças quantitativas. 

Acima ou abaixo desse limite, a mudança é qualitativa [7]. 

A mudança quantitativa em algum momento do desenvolvimento acarretará 

mudança qualitativa. Outros exemplos de Lakatos e Marconi, dados a respeito de questões 

sociais: 

 

[...] o indivíduo que se apresenta como candidato, a determinado 

mandato. Se o número de votos necessários para que seja eleito é 5000, com 

4999 continuaria a ser apenas um candidato, porque não é eleito. Mas se 

recebesse um voto a mais, a mudança quantitativa determinaria a qualitativa: 

de candidato tornar-se-ia um eleito. Da mesma forma, se um vestibulando 

necessita de 70 pontos para ser aprovado, com 69 será apenas um indivíduo 

que prestou exame vestibular, mas, com 70, passará a universitário [7]. 

 

2.2.5 Método Fenomenológico  
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Idealizado por Edmund Husserl, preocupa-se com o dado, com o fenômeno que 

se estuda, sem levar em consideração o sujeito que estuda, deixando a subjetividade e os 

pressupostos, ou seja, suspendendo as hipostasias. Gil explica de maneira sucinta que “A 

fenomenologia não se preocupa, pois, com algo desconhecido que se encontre atrás do 

fenômeno; só visa o dado, sem querer decidir se este dado é uma realidade ou uma 

aparência: haja o que houver, a coisa está aí.” [10]. Para esclarecer melhor, Gil diz ainda 

que: 

 

O intento da fenomenologia é, pois, o de proporcionar uma descrição 

direta da experiência tal como ela é, sem nenhuma consideração acerca da sua 

gênese psicológica e das explicações causais que os especialistas podem dar. 

Para tanto, é necessário orientar-se ao que é dado diretamente à consciência, 

com exclusão de tudo aquilo que pode modifica-la, como o subjetivo do 

pesquisador e o objetivo que não é dado realmente no fenômeno considerado 

[10]. 

 

2.2.6 Método Experimental 

  

O método experimental é bastante utilizado nas pesquisas de ciências naturais, 

podendo ser, até mesmo, considerado um método de excelência nessas ciências [6]. Nele 

a matéria em estudo é submetida a ingerência de variáveis em condições específicas e 

controladas pelo investigador, para que assim seja observado o resultado produzido por 

essas variáveis. 

 

2.2.7 Técnicas 

  

Ao se falar de métodos e técnicas de pesquisa pode ser que a ideia de ambos traga 

confusão, pois eles realmente apresentam conceitos semelhantes, porém os métodos 

podem ser definidos como o caminho que se seguirá para chegar ao que se busca, 

enquanto as técnicas dizem respeito quanto as habilidades que serão utilizadas para 

melhor execução desse caminho. Para uma melhor compreensão Galliano apresenta a 

seguinte analogia: 

 

Imagine que uma pessoa tem que hastear uma bandeira no topo de 

uma montanha. Como essa pessoa está no continente e a montanha situa-se em 

uma ilha cercada de águas profundas, o “método” indicará as etapas a serem 

ordenamente vencidas, ou seja: a pessoa terá primeiro de atravessar o obstáculo 

água, depois atingir o topo da montanha e, então, hastear a bandeira. De fato, 

a bandeira não poderá ser hasteada sem que, de alguma forma, a água seja 

vencida e o cume da montanha atingido. Qualquer inversão na ordem das 
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etapas indicada pelo “método” impossibilitará a consecução do resultado 

desejado. Contudo, mesmo obedecendo a sequência das etapas, o objetivo de 

hastear a bandeira no topo da montanha insular poderá ser atingido com maior 

ou menor segurança, com maior ou menor economia de tempo etc., 

dependendo de como cada etapa será vencida. A pessoa poderá atravessar a 

água a nado, barco, avião ou helicóptero. (É claro que existem ainda outros 

meios para realizar a travessia, mas esses são suficientes para o que desejamos 

demonstrar.) Então, para fins de argumentação, denominemos “técnicas” para 

vencer a primeira etapa. Entre elas haverá uma mais adequada às condições da 

travessia – e essa será a “técnica” correta, a mais vantajosa para atravessar a 

água, ou seja, vencer a primeira etapa do problema. Vejamos. A travessia feita 

de barco resolverá o fator segurança em relação á “técnica” nado. Seja qual for 

o tipo de barco (a remo, a vela ou a motor), utilizando-o a pessoa contará com 

um instrumento adequado para chegar à ilha. Isso só não seria verdade se a 

pessoa fosse um peixe e a água o seu elemento natural. Portanto, como 

qualquer barco possibilita a qualquer ser humano condições melhores de 

vencer as extensões da água a “técnica” barco é mais adequada e segura do que 

a “técnica” nado – até para os campões de natação. Considerando que a ilha 

possui um campo de pouso no sopé da montanha, a “técnica” avião 

acrescentará no fator rapidez à segurança oferecida pelo barco. De fato, 

podendo voar em linha reta, sem ter que enfrentar as ondas e as correntes 

marítimas, um avião poderá vencer adequadamente a extensão do obstáculo 

água. Portanto, constitui uma “técnica” tão apropriada à travessia quanto o 

barco, mas com a vantagem de possibilitar resultado semelhante em menos 

tempo. A “técnica” helicóptero, no entanto, é ainda mais vantajosa do que as 

precedentes (nado, barco, avião), porque além de oferecer as vantagens de 

segurança e rapidez a elas acrescenta o fator conveniência. Explicamos melhor: 

se qualquer pessoa pode vencer a primeira etapa viajando de barco ou avião, 

ao chegar à ilha terá de resolver o problema de escalar a montanha – a segunda 

etapa a ser vencida. Nem a natação nem o barco poderão ajuda-la em nada 

nesse sentido. Quanto ao avião, poderá sobrevoar o topo da montanha, mas, se 

a pessoa quiser atingir aquele local para hastear a bandeira, terá que arriscar-

se a um salto de para-quedas. O helicóptero, porém, poderá deixar qualquer 

pessoa (seja ela alpinista ou não) no topo da montanha. Portanto, se o 

helicóptero não apresenta desvantagens razoáveis para consecução da primeira 

etapa e constitui a única “técnica” disponível capaz de vencer também a 

segunda etapa, então ele é a “técnica” mais adequada, a mais valiosa para obter 

o resultado desejado [16]. 

Com essa analogia pode-se concluir que o método é o passo a passo a ser seguido 

para chegar ao resultado, a técnica será a forma mais eficaz de se executar o método. 

Existem as mais diversas técnicas de pesquisa, essas se apropriam de acordo com as 

ciências e os métodos que serão adotados na pesquisa. Algumas técnicas bastante comuns 

são: Documentação indireta e direta, observação direta intensiva, observação direta 

extensiva. 
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3. PESQUISA CIENTÍFICA BRASILEIRA 

 

 

Historicamente o desenvolvimento da ciência proporciona aos povos, que fazem 

parte dele, qualidade de vida a sua população. Ao romper as fronteiras do conhecimento 

humano o homem se desenvolve nos mais diversos âmbitos, a evolução não é perceptível 

apenas na comunidade científica, ela é sentida na sociedade, economia, cultura e arte. 

Segundo o Fórum de Reflexão da Unicamp (p.17) [1] “Os povos que não participam do 

desenvolvimento científico estão, em grande medida, alijados dos avanços dos padrões 

de qualidade de vida e são economicamente subalternos em relação aos povos que lideram 

os avanços do conhecimento.”, afirma ainda que: 

 

Em uma aproximação muito grosseira, mas ilustrativa, poder-se-ia 

dizer que o mundo está hoje dividido em duas partes. Por um lado, existe o 

tecnologicamente avançado, cuja característica principal é o alto padrão de 

domínio da ciência e da inovação tecnológica. Do outro lado, o Terceiro 

Mundo, que não dispões do domínio da ciência e da tecnologia. Ou seja, um 

Primeiro Mundo que pensa cientificamente, cria, inventa, produz, descobre, 

empresta ou sonega sua tecnologia, e um Terceiro que viaja, se comunica, se 

diverte, trata a saúde e morre, utilizando-se da roupas, veículos, telefones, 

Internet, televisão, esportes, medicamentos e armas que inventa o Primeiro [1]. 

O real desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Brasil começou com 

atrasado, em relação ao restante do mundo [19]. Pois historicamente carece de 

consciência científica por parte daqueles que tem real influência sobre a sociedade: 

dirigentes políticos, empresários, sindicatos, organizações públicas e privadas de 

produtores e consumidores, forças armadas, e todos aqueles que participam diretamente 

do planejamento educacional do país [1].  

A pesquisa científica brasileira pode ser de fato notada a partir dos anos 60 e 70, 

com a política de pós-graduação implementada [1], e com o investimento das agências de 

financiamento em projetos de pesquisa. O impacto do crescimento científico no país foi 

altamente sentido nos anos 90 e anos 2000, esse aumento de produção científica pode ser 

observado na figura 2, feito pelo diretor científico FAPESP, e apresentado no texto de 

Osvaldo N. Oliveira Jr. no The Journal of Physical Chemistry [19]:  
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Ao observar os títulos de mestrado e doutorado entregues no mesmo período, 

pode-se ver que o crescimento das publicações feitas no país deu-se no mesmo período 

que o crescimento de bolsas de pós-graduação entregues pela financiadora CAPES, ou 

seja, o crescimento da produção científica no Brasil é comparável a formação de mestres 

e doutores, correlacionando-se.  

Outras agências financiadoras tiveram papel importante no desenvolvimento 

constante em que o país se encontra dentro da pesquisa científica, tais como o CNPq na 

pesquisa básica e aplicada, Finep na pesquisa aplicada, tecnologia e inovação, havendo 

ainda as agências de financiamento dos estados individuais, como a FAPESP, que dentro 

do país possui grande relevância, tendo-se em vista que mais de 40% de toda produção 

científica do país é feita pelo estado de São Paulo, e que a Universidade São Paulo é a 

maior produtora de pesquisa científica no país em relação ao qualquer outra instituição 

de ensino superior (gráfico 01), respondendo por 20% da produção de artigos científicos 

na Web of Science [20]. 

Figura 02: Evolução do número de artigos publicados por cientistas 

brasileiros. 

Fonte: The Journal of Physical Chemistry [19] 
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Gráfico 01: Distribuição de bolsas de Mestrado e Doutorado entregues pela CAPES. 

 

Fonte: GeoCAPES [21], adaptado pelo autor.  

 Uma pesquisa feita pela Clarivate Analytics, empresa especializada em analisar 

pesquisas onde citações podem ser indicares de impacto/relevância, examinou o impacto 

das citações de artigos científicos produzidos pelo Brasil no período de 2011 à 2016, onde 

mostra que o país nesse período se encontrava em 13° no mundo em número de artigos 

revisados. A pesquisa da empresa mostra também o hanking das categorias com maior 

número de artigos publicados, o impacto esses artigos e a taxa de colaboração 

internacional nessas categorias, conforme mostra a figura 03: 

 

A maior porção dessa produção científica é resultado de pesquisas de 

universidades públicas, “...há mais de 20 anos há aumentos anuais no número de trabalhos 
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Figura 03: Categoria de áreas dos artigos brasileiros.  

Fonte: Clarivite Analytics [2. 
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brasileiros na Web of Science indicando uma expansão da pesquisa produtiva pelo setor 

acadêmico.”, diz o texto da pesquisa elaborada pela Clarivate Analytics. Nota-se que as 

pesquisas e produções feitas nas universidades brasileiras possuem papel estrutural na 

pesquisa científica, segundo Vasconcelos et al. (p. 87) [20] “...é principalmente nas 

universidades onde autores e pesquisadores são treinados, e é principalmente na 

universidade onde eles realizam a pesquisa que será apresentada aos pares e, 

eventualmente, ao público.”. 

As áreas de conhecimento que apresentaram maior destaque em número foram as 

Ciências agrárias, Ciências clínicas, Ciências de plantas e animais e Ciências Sociais. 

Essas áreas são aquelas com impacto de destaque para os interesses relevantes para 

economia e política do país, porém não ganha tanta relevância nos interesses 

internacionais. O país possuí empresas que trabalham em parceria com o governo para 

financiar pesquisas específicas, o que explica o destaque de tais áreas, como exemplo 

pode-se citar as Ciências Agrárias, o país criou a empresa estatal EMBRAPA, esta tem 

por finalidade a pesquisa no agronegócio e possuí polos em diversas áreas do país [22]. 

O país investe na qualidade das áreas que trazem melhorias a sua economia. Outro 

exemplo a ser citado poderia ser a Petrobras SA e seus parceiros, que durante anos 

investiu no desenvolvimento da tecnologia local.  

Além das áreas já ditas, o país possui um número significativo de artigos na Web 

of Science, com maior relevância internacional, em outras áreas, como a pesquisa na área 

da Ciência Espacial, onde o Brasil mantém um programa desde 1960. Nessa área há 

grande participação de colaboradores internacionais na produção de pesquisa e artigos 

publicados, a área também apresenta grande número de citações, o que reafirma o impacto 

que a área possui nas pesquisas científicas [20], vale também observar, à partir daí, a 

importância da coautoria tanto para pesquisadores internacionais em nossas pesquisas, 

como também a de pesquisadores brasileiros em pesquisas internacionais.  

Os pesquisadores brasileiros têm tido boa participação em publicações de 

pesquisas feitas em outros países, essas, porém, não são contabilizadas como pesquisas 

exclusivamente brasileira, o que acaba por reduzir o impacto de citação de publicações 

do país, mas traz benefícios em termos científicos de pesquisa do mesmo, segundo a 

Clarivate Analytics “...as colaborações são fomentadas e agrupadas em torno de projetos 

de infraestrutura de grande escala que geralmente exigem que mais de um país construa, 

financie e mantenha.”.  
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As Ciências Agrárias, como já dito, é a grande área de maior atuação no Brasil, 

tendo em vista sua importância na economia do país, um dos países de maior destaque no 

agronegócio. Há, toda via outras grandes áreas onde o país possui um bom número de 

publicações, como as Ciências da Saúde, onde o Rio de Janeiro, especificamente, em 

somatória com o país, possuí uma grande quantidade de artigos científicos publicados, e 

parte com relevância de citação, com a contribuição de pesquisas na oncologia, 

epidemiologia e até mesmo o Zika Vírus, isso se dá com a colaboração da empresa 

Petrobras SA [20]. 

Na área de Ciências Exatas pode-se citar, mais uma vez o estado do Rio de Janeiro, 

onde a  Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que tem produções com uma boa taxa 

de relevância, estando seus artigos entre aqueles que, dentro do país, são os mais citados 

na produção de outros artigos, isso se dá, em boa parte, pelos artigos produzidos 

referindo-se ao Large Hadron Collider ( acelerador de partículas) [20], mais uma vez 

expressando a importância das colaborações entre pesquisadores de países diferentes. 

 

 

Como visto (figura 04), no Brasil a região que mais se destaca, em termos de 

número de produções científicas produzidas e de maior impacto (citações referindo-se 

aos artigos científicos publicados na Web of Science), é região sudeste. Outras regiões 

também possuem artigos de relevância. Como a região norte, onde o Acre em parceria 

com a Universidade do Rio de Janeiro e a Petrobras SA tem boas produções referentes a 

ecologia na Floresta Amazônica, o sul onde o Paraná faz produções dentro das Ciências 

Agrárias, forte da economia do estado [20]. Ainda assim, a diferença de números e 

impacto de artigos científicos produzidos entre as regiões do país é considerável.  

Alguns fatores podem explicar isso como o tempo de criação das universidades, 

que proporciona maior estrutura para organização interna, a identificação de temas de 

relevância científico-tecnológico, social e cultural regional [1], as financiadoras 

Fonte: Clarivate Analytics [2], adaptado pelo autor. 

Figura 04: Regiões com maior número de publicações. 
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regionais, as empresas e suas contribuições, a falta de estratégia e continuidade política, 

dentre outros. Ao se falar do primeiro e segundo fator, pode-se indicar algumas medidas 

facilitadoras tomadas por empresas financiadoras, como o CNPq (Conselho Nacional de 

Pesquisa) que, além de custear pesquisas com equipamentos, materiais e bolsas, possui 

um quadro bastante extenso de Áreas do Conhecimento, conforme amostra da figura 05, 

onde se encontra as grandes áreas, áreas, subáreas e especialidades do conhecimento, com 

finalidade de proporcionar aos órgãos da ciência, tecnologia, cultura, arte e inovação, um 

meio de organização, administração e avaliação de informações por eles fornecidas, “O 

quadro orienta os usuários dessas agências a situarem suas atividades no quadro geral da 

produção e aplicação do conhecimento.” [23]. 
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Figura 05: Amostra da tabela de Áreas do Conhecimento CNPq: Parcela das Ciências 

Exatas e da Terra. 

Fonte: Plataforma CNPq [23]. 
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Com o uso da tabela uma instituição de ensino superior pode organizar suas 

produções científicas, de modo geral, visando as áreas do conhecimento que terão 

relevância não apenas na propagação científica e crescimento institucional, mas também 

para sociedade, até mesmo polarizando-se de acordo com as necessidades locais, segundo 

o Fórum de Reflexão Universitária da Unicamp   

 

É óbvio que não se pode ambicionar ter todas as especialidades em 

uma universidade, mas a escolha de quais entre elas serão desenvolvidas não 

deveria ser obra do acaso, mas de um planejamento estratégico. Para ter uma 

instituição dinâmica, capaz de acompanhar a par e a passo o desenvolvimento 

técnico-científico e artístico internacional e servir melhor a sociedade que a 

sustenta, é essencial aperfeiçoar o processo de atração e fixação de novos 

pesquisadores na universidade [1]. 

Portanto, a universidade que tem conhecimento das suas áreas de pesquisa pode 

se tornar maior produtora científica não apenas em números, mas também em impacto de 

relevância, torna-se mais atrativa para pesquisadores em áreas específicas, ganha o 

interesse da político-econômico e sociedade regional.  
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4. PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS 

 

 

A Universidade Federal de Rondônia é, ainda, uma instituição muito nova. Foi 

inaugurada no dia 02 de maio de 1971, sendo fruto do Projeto Rondon, onde estudantes 

saíram para visitar e gerar relatórios a respeito das áreas mais distantes e pobres do país 

[01], a instituição tornou-se oficialmente uma universidade federal pela Lei n° 7011, 

apenas em 1982 [24]. Antes disso, a universidade era, na verdade, o campus avançado de 

Porto Velho, sendo sua administração parcialmente comandada pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. O objetivo do campus avançado de Porto Velho era, além 

de ser uma área de atuação da UFRGS, o desenvolvimento socioeconômico da região, pra 

crescimento de infraestrutura autossustentável no estado, sendo atuantes no campus as 

áreas de saúde, administração, agronomia e educação [25], segundo o Jornal Correio da 

Manhã tal, a coordenadora do campus, Mercedes Marchant, afirmou durante a 

inauguração que: 

 

“Sempre junto aos órgãos governamentais, a atuação na parte 

administrativa, vai procurar dotar as administrações regionais de uma infra-

estrutura para desenvolvimento do território, oferecendo condições para uma 

administração mais dinâmica e eficiente. No setor agronomia-veterinária, o 

objetivo principal é a utilização, em escala crescente, dos recursos existentes 

na região. [...] “ Para área da saúde – prosseguiu a prôfessora Mercedes – os 

estudos serão feitos para implantação de uma medicina preventiva, além de 

uma orientação no sentido de uma educação sanitária do povo. No setor da 

educação, o Campus avançado de Porto Velho vai atuar, a curto prazo, na 

preparação e qualificação de mão-de-obra local, realizando cursos e 

treinamentos intensivos com professores do território, para depois, a longo 

prazo, iniciar os trabalhos e promover um aprendizado capaz de criar meios 

para adequação do exercício profissional às peculiaridades da região e, 

indiretamente, ao desenvolvimento de uma política de fixação de técnicos na 

região.” [25]. 

Pode-se notar que a Universidade Federal de Rondônia desde sua implementação 

veio para expansão e desenvolvimento social e econômico da região. Ao se pensar neste 

trabalho fez-se uma pesquisa documental, a fim de fazer um estudo estatístico e dedutivo 

das áreas do conhecimento em que o departamento de Física do campus de Ji-Paraná tem 

concentrado suas produções.  
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O Departamento de Física Campus de Ji-Paraná (DEFIJI) teve sua formação em 

2005 a partir do Departamento de Ciências Exatas e da Natureza (DCEN), hoje já extinto 

com a separação deste em Departamento de Matemática e Departamento de Física. Então 

antes de 2005 havia apenas o curso de Licenciatura em Física pertencente ao 

Departamento de Ciências exatas e da Terra, curso esse existente desde 1992 quando teve 

seu primeiro vestibular. Após 2005 temos o mesmo curso, mas pertencente ao recém-

formado Departamento de Física. A partir de 2008 tem dois cursos no Departamento de 

Física, a Licenciatura e o Bacharelado em Física. E finalmente em 2013 abre-se o curso 

de mestrado profissionalizante em ensino de Física. Também no DEFIJI [26]. 

Foi feito um levantamento de todos os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) 

da licenciatura e bacharelado em Física, das teses de mestrado profissional em Física 

disponíveis na biblioteca setorial do campus de Ji-Paraná, na sala do departamento do 

campus e na plataforma digital do departamento. 

Até o período em que os TCCs foram consultados, em fevereiro de 2018, foram 

encontrados disponíveis 119 trabalhos no total, dos quais apenas 02 referentes ao curso 

de Bacharelado em Física, 102 do curso de Licenciatura Plena em Física e 15 do curso de 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (catalogação na figura 04). 

Até o momento do levantamento documental, feito em fevereiro de 2018, a 

pesquisa mais antiga encontrada foi do curso de Licenciatura Plena em Física, sendo de 

novembro de 1999, dentro desse mesmo curso, a mais recente foi de outubro de 2017. Os 

dois trabalhos do curso de Bacharelado em Física eram de dezembro de 2017. Enquanto 

no curso de Mestrado Nacional Profissional no Ensino de Física, o mais antigo encontrado 

era de setembro de 2015 e o mais moderno de outubro de 2017. 

Posteriormente, através de uma leitura sistemática, tomou-se conhecimento do 

conteúdo dos trabalhos, para que desse modo fosse feita a identificação da linha de 

pesquisa que se seguia em cada um deles. Utilizando-se da tabela das áreas de 

conhecimento oferecida pela plataforma do CNPq, com a atualização de fevereiro de 

2018, cada uma dessas pesquisas foi classificada e catalogada em uma segunda tabela de 

acordo com a grande área e área que se seguia, podendo assim ser também classificada a 

subárea e especialidade a que se referia tais pesquisas, conforme a demonstração da figura 

06: 
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Com a classificação feita, obteve-se o valor quantitativo das pesquisas e suas 

áreas, assim, tratou -se estatisticamente dos mesmos, colocando-os em gráficos 

aumentando, assim, a confiabilidade, e facilitando-se a análise das produções de pesquisa 

feitas pelo DEFIJI. 

 

  

Figura 06. Demonstrativo de algumas classificações dos trabalhos de conclusão. 

Fonte: Do autor. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Muitas vezes o pensamento científico tem-se início dentro das universidades, não 

necessariamente com as pesquisas de pós-graduação, como mestrados e doutorados, mas 

também na graduação, tendo em vista que o ensino leva à pesquisa, através desta aprende-

se métodos e técnicas da pesquisa científica. 

Quando uma universidade tem conhecimento e organização das temáticas e áreas 

das pesquisas científicas que por ela são produzidas, ela pode nortear sua administração 

de maneira mais produtiva, sendo na abertura de novos cursos, como também na 

contratação de docentes especializados, a fim de elevar e instigar ainda mais a qualidade 

do ensino e das próprias pesquisas em áreas afins. Ela aumenta sua contribuição de 

maneira mais eficaz e construtiva para questões as culturais, sociais e econômicas de sua 

região, consequentemente para o crescimento geoeconômico do país, cumprindo com 

parte das finalidades da educação superior segundo a Lei 9394/96 artigo 43° do inciso I 

ao VII:  

 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

I -  estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito cinetífico e do 

pensamento reflexivo; 

II - formar diplomado nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 

e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 

ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultura e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição [27]. 

A Universidade Federal de Rondônia possui 08 campi, no campus de Ji-Paraná 

são oferecido 06 cursos: Engenharia Ambiental, Estatística, Física, Licenciatura Em 

Educação Básica Intercultural, Matemática e Pedagogia. A Licenciatura Plena em Física 

está entre os mais antigos do campus, a Física Bacharelado, que teve sua primeira turma 
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no ano de 2010, e o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física oferecido no 

ano de 2013.  

Segundo a tabela de conhecimento do CNPq, as grandes áreas de conhecimento 

são 08: Ciências Humanas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Ciências 

Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Linguística, Letras e Artes e Ciências 

da Saúde. Há ainda algumas áreas básicas que não se classificam dentro de nenhuma 

dessas grandes áreas, sendo essas, codificadas e catalogadas na tabela como “Outros”. 

São 76 áreas básicas, ou simplesmente áreas de conhecimento, distribuídas e codificas 

dentro das grandes áreas, juntamente com suas 310 subáreas e 868 especialidades, de 

acordo com a figura 07:  

 

Como apresentado na figura 07, das 76 áreas básicas, os trabalhos feitos pelo 

DEFIJI foram classificados em 19 áreas do conhecimento, dentre as quais, 39 subáreas e, 

ainda mais especificamente, 60 especialidades dessas áreas distribuídas da seguinte 

maneira (gráfico 02): 

Figura 07: Relação entre Dados da Tabela de conhecimento CNPq e classificação 

dos trabalhos de finalização de curso encontrados no DEFIJI. 

Fonte: Tabela de Conhecimento CNPq [23], adaptado pelo autor. 
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 O maior número de especialidades usadas nas produções dos trabalhos do 

departamento se encontra na Ciências Exatas e da Terra, ou seja, essa é a grande área com 

maior diversificação de conteúdos explorados. Entretanto, a quantidade de trabalhos 

dentro das grandes áreas do conhecimento não se classifica, em quantidade, concordando 

com essa predominância das especialidades em Ciências Exatas e da Terra. 

 Ao se contabilizar a quantidade de pesquisas abordadas, pelos alunos concluintes 

dos cursos mencionados, por grandes áreas encontrou-se a seguinte configuração para as 

grandes áreas do conhecimento (gráfico 03): 

 

Gráfico 02. Percentual da quantidade de especialidades em Grandes Áreas. 

31%

48%
2%

2%
2%

2%

13%

Ciências Humanas Ciências Exatas e da Terra Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Agrárias Ciências da Saúde Ciências Biológicas

Engenharias

Fonte: Do autor. 
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Gráfico 03: Quantidade de trabalhos em apenas uma Grande Área. 

 

Fonte: Do autor. 

O gráfico 03 mostra que, dos 119 trabalhos encontrados e catalogados, 77 destes, 

correspondendo aproximadamente a 64,7% do total de trabalhos, possuem em seu 

conteúdo o foco em especialidades de uma única grande área do conhecimento, não sendo 

majoritariamente em Ciências Exatas e da Terra, mesmo os cursos sendo produções do 

departamento de Física, uma área básica desta grande área. Isso pode ser consequência 

de alguns fatores, podendo ser um deles, por exemplo, os cursos de Licenciatura Plena 

em Física e o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, que juntos 

correspondem a 98,3% dos trabalhos, serem voltados a Educação, uma área básica das 

Ciências Humanas.  

Esses 77 trabalhos produzidos foram distribuídos percentualmente entre as 

especialidades das 03 grandes áreas que tiveram conteúdo exclusivamente em suas áreas 

de conhecimento, alguns abrangendo apenas uma especialidade de cada grande área e 

outros contendo mais de uma especialidade da mesma grande área, como mostrado nos 

gráficos 04, 05 e 07: 
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Aqui o destaque com 22% em Relatividade e Gravitação, os 18% Mecânica, 

relatividade e reologia e os 13%  em Materiais Magnéticos e Propriedades magnéticas 

podem ser indicações de referências dos orientadores que acabam direcionando os 

discente a seguirem suas linhas de pesquisa de atuação em suas pós-graduações.  

5% 5%
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Climatologia + Física Clássica e Física Quântica
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Materiais Magnéticos e Propriedades Magnéticas

Mecânica, Elasticidade e Reologia

Software Básico

Prop.Óticas e Espectrosc.da Mat.Condens;Outras Inter.da Mat.Com Rad.e Part.

Mecânica e Campos

Gráfico 04: Percentual de trabalhos com especialidade exclusiva ou com mais de uma – 

Ciência Exatas e da Terra. 

Fonte: Do autor. 
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Gráfico 05: Percentual de trabalhos com especialidade exclusiva ou com mais de uma – 

Ciências Humanas. 

Fonte: Do autor. 
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No gráfico 05 as três especialidades com maior destaque, aquelas com Métodos e 

técnicas de ensino, Tecnologias educacionais, Avaliação da Aprendizagem, tem forte 

indicação da obediência a normativa 003/2010/UNIR/CJP/DEFIJI que, trata das normas 

para confecção de trabalho de conclusão de curso, em seu 8º artigo fala que os discentes 

do curso de Licenciatura em Física deverão escrever seu trabalhos de conclusão dentro 

da área de Ensino , Conceitos ou aspectos Históricos da Física [28]. 

A Ciências Exatas e da Terra possuí 08 áreas básicas, sendo elas Matemática, 

Probabilidade e estatística, Ciência da computação, Astronomia, Física, Química, 

Geociências e Oceanografia. Dessas, as linhas de pesquisa dos trabalhos abarcaram, como 

se supunha, preponderantemente, as especialidades da Física, mais claramente mostrado 

no gráfico 06: 
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 O gráfico 06, mostra ainda que, nas Ciências Humanas, de suas 10 áreas 

básicas, sendo elas Filosofia, Sociologia, Antropologia, Arqueologia, História, Geografia, 

Psicologia, Educação, Ciência Política e Teologia, aquela que, seguida da Física, teve 

maior quantidade de especialidades contidas nas produções, foi a Educação, também 

pressuposta, tendo em vista que, dos três cursos oferecidos pelo departamento, dois são 

voltados ao ensino de Física. 
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Medicina Engenharia Mecânica

Engenharia Elétrica Engenharia Química

 Engenharia Civil

Gráfico 06: Taxa da quantidade de especialidades nas áreas básicas do conhecimento. 

Fonte: Do autor.  
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No gráfico 07 nota-se que dentro das Engenharias, nos conteúdos que foram 

abordados, energia foi aquela que se destacou, tanto em geração como em aproveito, 

podendo ser isso uma indicação da carência regional de estudos nessas especialidades. 

 

Os gráficos 04, 05 e 07 tiveram enfoque apenas em Ciência Exatas e da Terra, 

Ciências Humanas e Engenharias, não havendo gráficos próprios para as Ciências 

Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas. Pois essas 

05 grandes áreas do conhecimento tiveram números pouco expressivos de trabalhos 

produzidos dentro de suas especialidades, algumas com trabalhos impares, outras, com 

trabalhos em mais de uma área.  

A grande área das Ciências Biológicas contém um único trabalho cuja 

especialidade de conhecimento é a Biofísica Celular, do mesmo modo, a Ciências 

50%25%

25%

Geração da Energia Elétrica Aproveitamento da Energia Mecânica dos Fluídos + Hidráulica

Gráfico 07: Percentual de trabalhos com especialidade exclusiva ou com mais de uma – 

Engenharias. 

Fonte: Do autor. 
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Agrárias possui um trabalho com especialidade em Solos Florestais. As Ciências Sociais 

Aplicadas e Ciências da Saúde não tiveram trabalhos classificados exclusivamente em 

suas especialidades, nas Ciências Sociais Aplicadas um dos dois trabalhos, que 

apresentaram sua área de conhecimento, possui a especialidade de Transporte Urbano e 

Tráfego Regional somada a Mecânica, Elasticidade e Reologia, especialidade das 

Ciências Exatas e da Terra, o segundo trabalho contém a especialidade de Direito 

Constitucional, somada as especialidades de Economia da Educação e Avaliação de 

Sistemas institucionais, Instituições, Planos e Programas educacionais, ambas de Ciências 

Humanas. Nas Ciências da Saúde, o trabalho contido, abrange a especialidade da 

Radiologia Médica e Eletricidade e Magnetismo, também parte das Ciências Exatas e da 

Terra. 

Desse modo, os outros 35,3% (42 trabalhos) não possuem suas linhas de pesquisa 

concentradas em especialidades de apenas uma grande área, dispondo em seu conteúdo 

especialidades de áreas diversificadas, conforme gráfico 08:  
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Gráfico 08: Percentual da quantidade de trabalhos em mais de uma Grande Área. 

Fonte: Do autor. 
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Ao se fazer uma leitura das especialidades presentes nos conteúdos desses 

trabalhos observou-se a recorrência de algumas delas. Para tentar para compreender se 

isso se dá não somente pelo fato de que, dois dos três cursos são voltados a Educação e a 

Física, ou se também uma condição temporária, ou seja, da época em que os trabalhos 

foram escritos. Faz-se necessário saber como ocorreu, em termos quantitativos, as 

produções anuais, que são mostrados no gráfico 09:  

 

 

Observa-se no gráfico 9 que o ano de maior notoriedade nas produções de 

trabalhos, foi o ano de 2010, vale ressaltar que, o departamento ganhou individualidade 

em 2005, esse salto em 2010 pode ter sido fruto dessa separação de departamentos, onde 

a Física passou a ser o único foco. Nota-se também que o curso de Mestrado Nacional 

Profissional em Física, trouxe expressão aos anos que sucederam sua realização em 2013. 

As pesquisas dentro do departamento só foram encontradas em linha de sucessão 

gradativa condizente com período de formação dos alunos, à partir de 2005, antes apenas 

o trabalho de 1999 foi contabilizado. Levando-se em consideração que o curso mais 

antigo do departamento, o de Licenciatura Plena em Física foi criado em 1992 e que, na 

época, o tempo para formação de cada turma era de quatro anos, acredita-se que muitos 

trabalhos deixaram de ser contabilizados pela ausência dos mesmos. 

Os gráficos 10 ao 22 mostram de forma mais detalhada as áreas do conhecimento 

abordadas pelos trabalhos produzidos nos anos apresentados no gráfico 09, não havendo, 
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Gráfico 09: Trabalhos produzidos por ano.  

Fonte: Do autor.  
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entretanto, gráfico específico para o trabalho de 1999, esse deteve-se nas áreas de 

Educação e de Física. 
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3

1

História Educação e Física Física

Gráfico 10: Quantidade de trabalhos por 

área do conhecimento – 2005. 

Fonte: Do autor. 
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Gráfico 12: Quantidade de trabalhos por área do conhecimento – 2007. 

Fonte: Do autor. 
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Gráfico 11: Quantidade de trabalhos por 

áreas do conhecimento – 2006. 

Fonte: Do autor. 
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 Nos gráficos 10 e 11 nota-se nos anos de 2005 e 2006, nota-se baixo número de 

trabalhos, que encontra-se predominantemente as áreas da Educação e a Física, ao passo 

que no ano de 2007 as publicações aumentaram em número e em variedade de áreas do 

conhecimento exploradas, conforme o gráfico 12, mantendo predominantemente as linhas 

da Educação e Física, porém, foram introduzidas nas pesquisas dos trabalhos áreas 

totalmente diferentes dos anos anteriores, isso pode indicar mudanças dentro do quadro 

de orientadores, com o admissão de novos docentes, por exemplo.  
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1

Física
Educação + Ciência da Computação

Gráfico 13: Quantidade de trabalhos por 

área do conhecimento – 2008. 

 

Fonte: Do autor. 
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Gráfico 14: Quantidade de trabalhos por área do conhecimento – 2009. 

 

Fonte: Do autor. 
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 Em contrapartida, nos gráficos 13 e 14, referente aos anos de 2008 e 2009, 

novamente as áreas de Educação e Física voltaram a predominar as pesquisas dos 

trabalhos, essa discrepância pode ter sido causada por não haver na época uma norma que 

padronizasse as áreas de pesquisa dentro do ainda recém-formado Departamento de 

Física.  

 

 

 O gráfico 15 mostra em seus dados que o ano de 2010  foi sem dúvidas o grande 

ano de produções do curso de Licenciatura em Física, com a produção de 24 trabalhos de 

conclusão, indicando o crescimento de formandos e uma grande variedade de áreas do 

conhecimento, possivelmente sendo uma resposta positiva das mudanças ocorridas com 

o desmembramento do extinto Departamento de Exatas e da Terra, a admissão de novos 
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Gráfico 15: Quantidade de trabalhos por área do conhecimento – 2010. 

Fonte: Do autor. 
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docentes para o curso de Física, trazendo para dentro do departamento uma bagagem de 

áreas de conhecimento diferenciadas dos anos anteriores e mostrando a influência 

referencial que os orientadores fazem ao orientarem segundo suas formações ou 

especializações e, até mesmo, em suas próprias linhas de pesquisa em projetos e 

programas. 

  

2

1

Educação Educação + Física

Gráfico 16: Quantidade de trabalhos por 

área do conhecimento – 2011. 

 

Fonte: Do autor. 1 
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Gráfico 17: Quantidade de trabalhos por 

área do conhecimento – 2012. 

 

Fonte: Do autor. 
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Gráfico 18: Quantidade de trabalhos por área do conhecimento – 2013. 

 

Fonte: Do autor. 
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Nos anos que se seguiram, conforme os gráficos 16 e 17, o comportamento dos 

números de produção dos trabalhos foi antagônico ao ano de 2010, entretanto entre 2011  

e 2013 (gráfico 18) as áreas de Educação e Física ganharam novamente destaque. Essa 

notoriedade pode ter ocorrido por à partir de 2010 o departamento passou a seguir a 

normativa 003/2010/UNIR/CJP/DEFIJI [28], que padronizou as linhas de pesquisa da 

Licenciatura Plena em Física. 
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Física + Medicina Física + Geociências

História História + Astronomia

Gráfico 19: Quantidade de trabalhos por área do conhecimento – 2014. 

Fonte: Do autor. 2 
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 Foi à partir do ano de 2014 apresentado no gráfico 19 que o departamento teve 

seus primeiros trabalhos advindos do curso de Bacharelado em Física, como se nota no 

gráfico, verifica-se que alguns trabalhos não apresentaram somente a Educação e a Física, 

ou áreas semelhantes as estipuladas pela normativa 003/2010/UNIR/CJP/DEFIJI [28]m, 

essas áreas foram matizadas à áreas bastante distintas. 
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História Educação + Ciência da Computação + Física

Gráfico 20: Quantidade de trabalhos por área do conhecimento – 2015. 

Fonte: Do autor. 
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Gráfico 21: Quantidade de trabalhos por área do conhecimento – 2016. 

Fonte: Do autor. 
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Educação + Direito Educação + Astronomia

Educação + Engenharia Mecânica Educação

Gráfico 22: Quantidade de trabalhos por área do conhecimento – 2017. 

Fonte: Do autor. 
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 Os gráficos 20, 21 e 22 mostram que a norma apontada continuou em parte sendo 

respeitada dentro do departamento tendo em vista a mescla com áreas divergentes do 

conceito ou história da Física. Indicam também o crescimento dado nessa área através das 

turmas recorrentes do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física.  

 Observa-se nas estatísticas apontadas a decorrência repetitiva das áreas de Física, 

Educação e a mescla Educação e Física em quase duas décadas de trabalhos de conclusão, 

antes mesmo da normativa que faz exigência a tais áreas, podendo ser um indicativo de 

que essas áreas estão sendo ou deixando de ser abordadas de maneira correta em sala de 

aula, não trazendo sucesso ao que se busca nas pesquisas desses trabalhos de finalização 

de cursos. Nas Ciências Humanas o destaque que se tem está ligado a Metodologia do 

Ensino, ao passo que nas Ciências Exatas e da Terra a Física é aquela que ganha destaque, 

fazendo-se uma relação entre elas, infere-se que as metodologias que estão sendo 

apresentadas ao departamento, ao professor que está em sala de aula e recebe o 

pesquisador em formação durante sua pesquisa, continuam focadas apenas nas escritas 

dos trabalhos e aumentando as mesmas estatísticas ao longo dos anos. Havendo carência 

de pesquisas e ações em como se aplicar aquilo que já se foi pesquisado dentro do 

Departamento. Os Métodos de Ensino apresentados ao departamento, através desses 

trabalhos, são ricos e amplos, há, entretanto, pouca divulgação dentro do departamento, 

nas instituições de ensino básico com aqueles que já estão em sala de aula. 

 Outra indicação para os dados recorrentes encontrados em sala de aula, que 

continua gerando material para trabalhos dentro do Método do Ensino,  é a respeito dos 

egressos que não permaneceram na área de formação, os que se afastaram da área da 

Física, seja no curso de Licenciatura como no bacharelado, seja por afinidade com outras 

áreas ou por capacitação em pós-graduações, que ao se ausentarem da sala de aula, não 

aplicam as metodologias pesquisadas nos assuntos desses trabalhos de TCCs. 

 Há de se levar em conta também que algumas áreas, diferentes da Educação e da 

Física, podem contribuir de maneira mais significativa para as dificuldades recorrentes 

do Ensino de Física, como a exploração do que é respaldado pela Constituição Federal e 

pela Lei de Diretrizes e Bases, o que foi feito em um trabalho impar gerado dentro do 

departamento, que abordou não somente a Educação e  Física, mas também o Direito e a 

Avaliação de Instituições, indicando que as dificuldades da Educação de Física não está 

apenas no Método de ensino, mas também na maneira ineficiente em que os professores 

são lotados em sala de aula, suas sobrecargas de horário em sala e pouco tempo para 

preparo de qualidade das aulas [29]. 
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 O Departamento de Física do Campus de Ji-Paraná possui um rico material de 

Ensino de Física, porém mantendo-se focado em apenas duas áreas do conhecimento, 

abrindo-se espaço para outras áreas do conhecimento, as dificuldades remanescentes 

podem ser sanadas com maior eficácia. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A pesquisa proporcionou dados relevantes, através dela foi possível ter um 

conhecimento aprofundado do produto final dos cursos, ou seja, a maneira como seus 

estudantes tem concluído a participação e a bagagem adquirida durante o tempo de curso 

dentro do Departamento de Física do campus de Ji-Paraná. 

 Alguns fatores trouxeram dificuldades na coleta dos dados das pesquisas, tais 

como a deficiência na disponibilidade dos TCCs e teses de mestrados na biblioteca 

setorial do campus, o desfalque permanente de muitos dos TCCs impressos, 

principalmente no ano de 2010, sendo esses oferecidos apenas na plataforma digital do 

departamento. Outro fator a ser mencionado foi a falta de atualização da tabela no período 

em que a catalogação dos temas foi feita, encontrou-se dificuldade em alguns dos 

trabalhos, como por exemplo a Biologia, área presente em um dos trabalhos, juntamente 

com a área de Física. 

 A determinação da norma 003/2010/UNIR/CJP/DEFIJI, diz que os TCCs do 

curso de Licenciatura Plena em Física deverão “versar sobre temas relacionados ao 

ensino, Conceitos ou aspectos Históricos da Física”, isso pode diminuir as possibilidades 

de amplificação das especialidades das áreas do conhecimento de modo amplo. 

 Influenciando em condição as pesquisas de conclusão desse curso, a apenas uma 

parcela muito pequena das áreas de conhecimento que envolvem o Ensino e a Física. Das 

quais, como visto nas estatísticas apresentadas, vem sendo tratadas repetidamente ao 

longo dos anos. Tal repetição pode indicar que esses trabalhos não estão transcendendo 

até suas finalidades: o ensino e a Física. Ou seja, podem estar contidos nos limites da 

Universidade, não sendo aplicados no mercado pelo profissional que ali está se formando, 

sugerindo uma possível fuga de algumas das finalidades do ensino superior previstas pela 

Lei da LDB 9394/96 no artigo 43°. 

 Todavia há trabalhos singulares dentro desse curso, com pesquisas contendo 

conteúdos adicionais e diversificados daqueles especificados na normativa, que poderiam 

abarcar mais amplamente os problemas recorrentes nas dificuldades no ensino de Física 

como, por exemplo, o trabalho que teve em seu conteúdo a Educação e o Direito, tal 

trabalho apontou a luz da Constituição Federal de 1988 situações pelas quais os professor 

de Física passa, dificultando sua profissão. Outro exemplo de trabalho singular a ser 

citado, que também contém em seu conteúdo especialidade de uma área diversificada das 
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previstas na normativa, é aquele que trouxe a diversidade cultural para dentro da Física, 

contendo em seu conteúdo a Etnologia indígena (especialidade da Antropologia), 

mostrando a visão que os indígenas da região possuem a respeito dos fenômenos físicos, 

abrindo espaço para o conhecimento científico dentro da comunidade e, do conhecimento 

cultura e indígena, dentro do departamento. Ambos trataram de especialidades não 

propriamente do Ensino, Conceito e ou aspectos Históricos da Física, abordaram 

especialidades de outras áreas, sem deixar de incluir a área da Física, inovaram, e foram 

pertinentes a Física e a sociedade. Portanto, ao se abrir o leque do conhecimento, pode-

se trazer para dentro do departamento crescimento cultural e social. 

 Ao tratar do curso de Bacharelado em Física, pouco se pode desenvolver de 

modo individual, por haverem poucos TCCs disponíveis no período da coleta de dados, 

sendo apenas dois. Tendo em vista que o curso tem 04 anos de duração e teve sua primeira 

turma em 2010, os TCCs disponíveis são aqueles ainda produtos da primeira turma do 

curso, pressupunha que poucos alunos tenham conseguido terminar o curso no tempo 

estimado. Ainda assim, ao se fazer esse estudo estatístico das áreas de pesquisa do 

Departamento, pode-se ver as áreas sobrecarregadas e as carentes, não somente na área 

da Educação, mas na Física. 

 Ao se apresentar as áreas de impacto internacional das publicações brasileiras, 

no estudo feito pela experiente empresa em estudo de pesquisas Clarivate Analytics, 

mostrou-se que na grande área de Ciências Exatas e da Terra o maior destaque é dado a 

Ciência Espacial, não é a área com maior número de artigos publicados, porém é aquela 

que traz a maior relevância e colaboração internacional aos estudos brasileiros nessa 

grande área, sucedendo-se dela a Física que, além de ter um número um pouco mais 

expressivo, possuiu nos últimos anos a segunda posição em impacto e colaboração 

internacional. 

 O curso de Mestrado Nacional Profissional no Ensino de Física faz parte de um 

programa de mestrados oferecido em parceria com a Sociedade Brasileira de Física. sua 

finalidade principal é o ensino de Física, o curso tem sido bastante produtivo no Campus 

de Ji-Paraná desde Sua implementação, tendo em vista que 50% dos trabalhos produzidos 

no departamento em 2016 vieram do curso e em 2017 esse número foi ainda mais 

expressivo, chegando a 70% dos trabalhos. Isto é, o curso em área de pesquisa em ensino 

de Física tem cumprido com sua proposta, com a Educação e a Física, poucas variedades 

foram observadas nessas produções, dentre essas variedades estiveram a Psicologia, área 

bastante abrangente em método e avaliação de ensino, a Astronomia, que muitos 
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confundem com uma subárea da Física, e a Engenharia Mecânica envolvendo o 

aproveitamento de energia, mais detalhadamente as fontes de energias renováveis.  

 Nos últimos três anos o percentual de trabalhos encontrado para Educação e 

Física também sofreu uma alteração por parte dessa maior produção vinda do mestrado, 

entretanto pode-se observar que desde o primeiro trabalho encontrado de 1999, essas 

áreas vêm sendo tratadas demasiadamente, mesmo antes da normativa de 2010. A 

proporção que, algumas áreas deixam de ser observadas. 

 Uma das funções da tabela do CNPq é orientar as universidades quanto as áreas 

possíveis de pesquisa, fazendo-se uma leitura da mesma e associando com os dados 

apontados, encontra-se muitas áreas pouco ou nada exploradas nos produtos finais do 

Departamento. Por exemplo, a área do Direito, que ao ser mais instigado poderia mostrar 

outras maneiras de se aumentar a qualidade do ensino, através das observâncias daquilo 

que tem sido tirado dos professores e das instituições de ensino médio, possibilitando 

maior qualidade para os professores, para a educação e, consequentemente, a sociedade. 

Ou ainda, a Astronomia que, dentro da educação, é uma das áreas que mais desperta a 

curiosidade dos alunos, não somente no ensino médio e, além desse destaque quanto aos 

alunos de ensino médio, na pesquisa, como dito, seus artigos tem participação e 

importância internacional; E a Geografia Física, com a Climatologia geográfica ou com 

a Fotogeografia (Físico-Ecológica), por parte dos pesquisadores do bacharelado, 

auxiliando no crescimento dos estudos climatológicos da região.  

 As possibilidades de áreas do conhecimento que poderiam ser exploradas em 

associação com a Física, sem deixar de contribuir com a Educação, são muitas e de grande 

valia. O ensino superior deve aspirar o crescimento de sua virtude dentro da ciência e da 

sociedade, instigar os futuros acadêmicos e os profissionais por ele formado. 

 A variedade de trabalhos que se pode produzir na finalização dos cursos, seja de 

graduação ou de pós-graduação, é capaz de contribuir para o destaque do Departamento 

de Física dentro da instituição e fora dela, havendo possibilidade desses trabalhos 

tornarem-se o início de pesquisas mais amplas, trazendo o destaque geral da instituição. 
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