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Procedimentos para 

Investigação Científica 
 
“Em três notáveis experiências - a deflexão da luz das 
estrelas ao passar perto do sol, o movimento da órbita de 
Mercúrio, e a mudança para o vermelho das linhas 
espectrais de um forte campo gravitacional estelar - a 
Natureza votou em Einstein.  Contudo, sem essas 
verificações experimentais, muitos poucos físicos teriam 
aceito a relatividade geral.  Existem muitas hipóteses na 
física de brilho e elegância comparáveis, mas que foram 
rejeitadas um vez que não resistiram a um confronto 
experimental.  No meu ponto de vista, a condição do 
homem seria grandemente beneficiada se tais 
confrontações e a disposição em rejeitar hipóteses 
fizessem parte de nossas vidas social, política, 
econômica, religiosa e cultural.” 

Carl Sagan, Os Dragões do Eden, 1987. 
 
 
1.  -  Introdução 
 
 Pode-se dividir os procedimentos para uma investigação científica em 4 partes: 
   
   Escolha do Assunto 
   Organização da Pesquisa 
   Execução da Pesquisa de Campo 
   Redação do relatório (tese, dissertação, monografia, etc.) 
 
 O planejamento da pesquisa, passando-se pelos cinco itens na ordem em que eles se 
apresentam, é certeza de uma pesquisa sem grandes dificuldades. 
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2.  -  Escolha do Assunto 
 
 Não faltam assuntos para serem pesquisados.  Na maioria das vezes o pesquisador tem 
vários assuntos a escolher, podendo a escolha ser decisiva para sua carreira.  Eis alguns pontos 
de reflexão que podem ajudar na escolha: 
   O assunto deve corresponder ao gosto pessoal do pesquisador; 
   O assunto deve ser adequado à capacidade e à formação do pesquisador; 
   O assunto pode ser indicado pelo aluno ou professor (orientador); 
   Levar em consideração a disponibilidade de orientador para o assunto; 
   Levar em conta o material bibliográfico disponível; 
   Considerar os equipamentos de laboratório disponíveis; 
   Considerar o custo da pesquisa; 
   Sempre ter em mente que a pesquisa será uma contribuição Ciência, devendo-
se optar por assuntos novos, e não pela duplicação de estudos. 
 
 
 2.1.  -  Delimitação do Assunto 
 
 Delimitar o assunto é escolher um tópico ou parte a ser focalizada.  Essa delimitação vai 
permitir uma maior profundidade no estudo.  Temas amplos e complexos geram estudos 
superficiais. 
 Existem duas formas de delimitar o assunto:  divisão do assunto em partes (estudando-se 
apenas uma delas), ou fixar-se circunstâncias de tempo e espaço limitados para o estudo.  Eis 
alguns exemplos: 
 
 

Tema amplo Tema delimitado 

Motores elétricos lineares Motores elétricos lineares monofásicos -
um estudo teórico. 

Estudo de óleos lubrificantes para 
motores 

Estudo da vida útil de óleos lubrificantes 
para motores Diesel de tratores agrícolas. 

Avaliação do desmatamento na região 
de Bauru. 

Avaliação do desmatamento na região de 
Bauru nos últimos 10 anos. 

Avaliação da perda de audição em 
caminhoneiros. 

Avaliação da perda de audição em 
caminhoneiros de transporte de 
combustível na região de Bauru. 

 
 
 
 2.2.  -  Formulação de problemas 
 
 É a transformação do tema escolhido em problemas, ou seja, a dificuldade teórica ou 
prática que se deve encontra uma solução. 
 São inúmeras as vantagens da formulação de questões à pesquisa:  passa-se a saber com 
exatidão o tipo de resposta que se procura;  dá ao pesquisador um reflexão sobre o assunto;  fixa 
roteiros mais claros para a levantamento bibliográfico e coleta de dados;  dá mais objetividade 
aos apontamentos que serão tomados. 
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 2.3.  -  Revisão Bibliográfica sobre o problema a ser 
resolvido 
 
 A pesquisa bibliográfica tem como objetivo encontrar respostas aos problemas 
formulados através dos documentos bibliográficos.  Deve-se lembrar que todo o conhecimento 
humano está nos livros. 
 Ao se pesquisar numa biblioteca, pode-se encontrar 5 tipos de documentos: 
   Manuscritos; 
   Impressos sem periodicidade: livros, folhetos, normas, catálogos, processos, 
pareceres, textos legais, etc. 
   Periódicos : revistas, boletins, jornais, anuários, etc. 
   microfilmes que reproduzem outros documentos; 
   diversos: mapas, planos, desenhos, fotografias, etc. 
 É estritamente necessário ao pesquisador a compreensão de como são organizadas as 
bibliotecas, como fazer a pesquisa bibliográfica, como também a forma de obter documento de 
outras bibliotecas. 
 Recomenda-se ao pesquisador, o seguinte procedimento na pesquisa bibliográfica:  
   Identificação do material - é a indicação de um material sobre o assunto da 
pesquisa, obtida por outro pesquisador, ou pelas referência bibliográficas de algum trabalho, ou 
no catálogo da biblioteca, etc. 
   Localização - localizar o material na própria biblioteca, ou em bibliotecas 
conveniadas.  Solicitar o empréstimo (em caso de livros, catálogos, etc.) ou cópia (no caso de 
trabalhos científicos publicados em periódicos). 
   Compilação - fazer a leitura crítica do documento encontrado, verificando se 
ele responde às perguntas formuladas para sua pesquisa. 
   Fichamento - é a transcrição dos principais dados do documento em fichas, 
caso ele seja considerado útil para a pesquisa.  Assim o pesquisador cria um cadastro dos 
documento importantes para aquele assunto.  Hoje já existem programas para computador que 
substituem as fichas com grandes vantagens. 
 
 
 2.4.  -  Descrição do objetivo da pesquisa 
 
 Com a formulação dos problemas (perguntas) e com o levantamento bibliográfico é 
possível ao pesquisador estabelecer, de forma rígida e imutável, os objetivos da pesquisa.  É uma 
etapa importante, pois a metodologia, os resultados e, principalmente, as conclusões estarão 
intimamente relacionados com os objetivos. 
 O pesquisador pode estabelecer um objetivo geral e vários objetivos específicos. 
 
 
3. - Hipóteses 
 
 Uma vez formulado o problema, com certeza de ser cientificamente válido, supõe-se uma 
resposta (hipótese) “suposta, provável, provisória”. 
Exemplos:  
 Problema : Quais as principais causas do desgaste de discos de corte de madeira? 
 Hipótese : A principal causa é o desgaste químico (corrosão), acompanhado do desgaste 
por atrito mecânico. 
 Existem várias formas de se formular uma hipótese, mas a mais comum é “Se x, então y”, 
ou então “Se x, então y, sob as condições r e s”. 
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 Curi (1981) cita algumas hipóteses históricas que se tornaram famosas: 
 “Em 1628, W. Harvey enunciou a hipótese da circulação do sangue sem levar em conta a 
diferença entre os sangues arterial e venoso. Este avanço, para a época, ficou incompleto até que 
o mesmo autor formulou a hipótese complementar: "o circuito artéria - veia é efetuado por vasos 
capilares invisíveis", comprovação conseguida em pesquisas ulteriores.” 
 “Mendeleiev (1834 - 1907) propôs a classificação dos elementos, em química, com base 
em seus pesos atômicos. A hipótese proposta foi tão coerente que permitiu prever a existência de 
alguns elementos desconhecidos, na época, que tiveram suas existências confirmadas depois. 
Conhecimentos posteriores formulados com base no número atômico, e não mais no peso 
atômico, permitiram a elaboração de novas hipóteses e o conseqüente avanço na área, 
confirmando de maneira ampla a classificação proposta por Mendeleiev.” 
 “A hipótese do átomo indivisível, proposta por Dalton (1766-1844), foi suficiente para 
explicar os fatos até uma certa época. Novos conhecimentos, novas técnicas e novos fatos que 
não se enquadravam na teoria anterior sugeriram a formulação de novas hipóteses que 
confirmaram de forma direta ou indireta a divisibilidade do átomo.” 
 
 As hipóteses devem facilitar o ensaio experimental. Não podem se apresentar com falhas 
como indefinidas, restritas, semanticamente defeituosas, logicamente defeituosas e alusivas a 
condições irrealizáveis. 
 Para exemplificação (Curi, 1981) imagine-se o uso de aspirina no tratamento de "dor de 
cabeça". 
 Hipótese 1: "A aspirina é eficaz no combate à dor de cabeça".  É uma hipótese vaga e 
indefinida, pois não identifica os tipos de dores de cabeça nos quais se está interessado. Sua 
negação não aumenta o conhecimento científico sobre o assunto. 
 Hipótese 2: "A aspirina combate todos os tipos de dores de cabeça".  É uma hipótese 
definida mas, devido ao seu excesso de abrangência, sua negação não é importante, podendo até 
mascarar seu uso benéfico em certas situações. 
 Hipótese 3: "A aspirina é eficiente no combate a dores de cabeça decorrentes de má - 
digestão". 
 Hipótese 4: "A aspirina não é eficiente no combate a dores de cabeça cuja origem se deva 
a processos traumáticos". 
               As hipóteses 3 e 4 são definidas e sua comprovação ou negação acrescentará 
informação científica válida. Ambas são suscetíveis de comprovação experimental. Aceitando-se 
que o termo "dor de cabeça" tenha sido previamente definido, de modo a não gerar confusão, 
ambas são semântica e logicamente coerentes. 
 
 Quando trabalha-se com amostras, tem-se as hipóteses estatísticas.  Pretende-se uma 
generalização a propósito de uma classe de casos com base na observação de alguns casos. 
Portanto, é a partir de uma amostra que se infere para uma população. 
 A aceitação ou rejeição da hipótese estatística depende dos dados observados quando da 
montagem do caso - modelo. A teoria e a prática estatística moderna procuram substituir 
expressões ambíguas na redação da hipótese por outras que indiquem valores numéricos ou 
relações matemáticas entre variáveis. A forma de se concluir pela rejeição ou não da hipótese 
estatística formulada é denominada teste estatístico. 
 O teste estatístico consiste em uma regra que prescreve a adoção de um caminho A 
quando o ponto da amostra, determinado pela observação dos dados, se coloca dentro de uma 
especificada categoria de pontos e que se adote o caminho B, em caso contrário. 
 Em outras palavras: o espaço é separado em duas regiões complementares: a região de 
rejeição e a região de aceitação da hipótese. A hipótese será rejeitada ou não dependendo do 
valor amostral calculado (a estatística) se situar em uma ou outra das duas regiões. 
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 A hipótese estatística é sempre duplamente formulada como hipótese de nulidade (H0) 
e hipótese alternativa (H1). É partindo-se da hipótese de nulidade que se constrói o teste, ou seja, 
a regra que leva a aceitação ou rejeição da hipótese de nulidade. 
 Exemplos de hipótese estatística: 
                Ex. 1: em um estudo para a comparação de duas dietas 
                H0: não existe diferença entre as dietas 
                H1: as dietas diferem. 
 Estas hipóteses podem ser formuladas matematicamente: 
                H0: U1 = U2;  Ha: U1 diferente de U2 
onde U1 e U2 são as médias populacionais de ganho de peso com as dietas 1 e 2 que são 
desconhecidas e cuja estimativa são as respectivas médias amostrais do ganho de peso, X1 e X2. 
               Assim, é com base em uma amostra, que se espera seja representativa da população, 
que se tomará a decisão pela aceitação ou pela rejeição da hipótese de nulidade (aceitação da 
hipótese alternativa). 
 
 
4.  -  Variáveis 
  
 LAKATOS e MARCONI (1983) citam diversos conceitos de variáveis, alguns dos quais 
são aqui reproduzidos. 
                - Variável é qualquer quantidade ou característica que pode possuir diferentes 
valores numéricos (YOUNG, 1960). 
                - Variável é um valor que pode ser dado por uma quantidade, qualidade, 
magnitude, traço, etc., que pode variar em cada caso individual (TRUJILLO, 1974). 
                - Uma variável é um conjunto de valores que forma uma classificação 
(GALTUNG, 1978). 
                - Variáveis são aspectos, propriedades ou fatores, mensuráveis ou potencialmente 
mensuráveis, através dos valores que assumem, discerníveis em um objeto de estudo (KOCHE, 
1979). 
                - Variável, ou classificação, ou medida, é uma ordenação dos casos em duas ou 
mais categorias totalmente inclusivas e que se excluem mutuamente (DAVIS, 1976). 
 
               Em sentido formal as relações entre variáveis podem ser: simétrica, recíproca e 
assimétrica. 
  Relação simétrica é aquela em que nenhuma das variáveis exerce ação sobre a outra. 
Como exemplo pode ser imaginada uma situação em que alunos com bom aproveitamento em 
matemática, também, apresentam bom desempenho em literatura. 
  Relação recíproca é aquela em que não é possível determinar qual a variável causal e 
qual a que corresponde ao efeito, embora seja claro que estão em ação forças causais. Isto ocorre 
quando as variáveis interagem e reforçam-se mutuamente. Como exemplo, considere o consumo 
elevado de álcool que provoca problemas familiares e falta de motivação no homem. A falta de 
motivação para enfrentar os problemas que vão se acumulando é situação propiciatória à 
desagregação social com conseqüente fuga das responsabilidades e aumento do consumo de 
álcool.  
   Relação assimétrica é aquela que se verifica quando uma variável (denominada 
independente) é responsável pela ocorrência de outra variável (denominada dependente). O 
principal tipo de relação assimétrica em ciências biológicas é a associação entre um estímulo e 
uma resposta. É uma relação diretamente causal, imediata ou quase imediata referente a um dado 
estímulo sobre uma particular resposta. Exemplos: o aumento de calorias em uma dieta provoca 
maior ganho de peso. Doses crescentes de anestésico produzem tempo de sono mais prolongado. 
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 4.1. - Variáveis independentes e dependentes 
 
 Variável independente é aquela que influencia, determina ou afeta uma outra variável. 
Será indicada pela letra X, sendo referida como fator determinante, condição ou causa para a 
ocorrência de determinada resposta. De maneira geral é o fator, manipulado pelo pesquisador, 
com vistas a estudar uma certa resposta de interesse. 
 Variável dependente consiste na resposta que ocorre em virtude dos diferentes valores 
que a variável independente pode assumir. Será indicada pela letra Y. Assim sendo, Y é função 
de X, ou seja, os valores que Y assume dependem dos valores atribuídos a X. A variável 
dependente é a resposta que aparece à medida que o investigador modifica a variável 
independente; é o resultado, conseqüência ou resposta a algo que foi manipulado. 
 Em uma pesquisa, a variável independente, que será indiferentemente referida como 
fator, é o antecedente e a variável dependente (referida como resposta) é o conseqüente. São 
feitas estimativas (previsões) dos valores da variável dependente a partir dos valores que a 
variável independente assume (isto será discutido com mais detalhe quando do estudo de 
Regressão). 
  Exemplos: o comprimento e o peso dos animais dependem da idade (X = idade; 
Y= comprimento ou peso); a deficiência alimentar na infância (X) provoca dificuldades no 
aprendizado escolar (Y); a maior pigmentação na pelagem dos animais (X) pode proporcionar 
uma menor adaptação (Y) em climas quentes. 
 Em muitas situações práticas existe uma certa dificuldade em saber qual é a variável 
independente e qual a dependente. A maneira lógica de raciocinar é relacionada com o critério 
de suscetibilidade à influência, ou seja, a variável dependente (conseqüente) é aquela capaz de 
ser alterada ou influenciada ou determinada pela outra, que passa a ser considerada, então, a 
variável independente ou causal (determinante). 
                Exemplo: existindo uma relação entre predisposição a problemas cardíacos e sexo 
é evidente que o sexo influencia a ocorrência de problemas cardíacos e não é a ocorrência de 
problemas cardíacos que determina o sexo. 
 Dois critérios podem ser enumerados para se decidir a respeito do sentido da influência 
entre variáveis: a ordem no tempo (precedente e conseqüente) e a fixidez ou a capacidade de se 
alterar apresentada pelas variáveis. O critério de ordem temporal é baseado no princípio lógico 
de que o acontecido depois não pode ser capaz de influenciar o que veio antes. Portanto, sempre 
que possa ser usada, a ordem temporal estabelece como variável independente a anterior no 
tempo e como dependente a que se segue. 
                Exemplo: amamentação materna do recém-nascido leva a uma conseqüente maior 
resistência a infecções na infância; hábito de fumar da mãe durante a gestação influencia no peso 
do recém-nascido. 
 
 Existem diferentes tipos de relações causais entre as variáveis independentes e 
dependentes, entre as quais podem ser citadas as relações: determinista, suficiente, necessária, 
substituível, seqüencial e probabilística. 
 A relação causal determinista é do tipo: "se X ocorre, Y sempre ocorrerá". Exemplo: a 
privação de sangue a uma certa região do cérebro provoca lesão irreversível. A relação causal 
suficiente é do tipo "X causa Y ou a ocorrência de X é suficiente para causar Y, independente de 
qualquer outra ocorrência". Exemplo: a destruição do nervo óptico é suficiente para causar a 
cegueira. Os dois tipos de relações vistos se confundem. A relação causal necessária é do tipo: 
"se ocorre X e somente X, então ocorrerá Y". Exemplo: se, e somente se, houver experiência 
anterior com cocaína, o indivíduo se tornará viciado. Embora necessária esta experiência anterior 
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com o uso da droga não é suficiente para que o indivíduo se torne viciado, pois muitas 
pessoas com a experiência anterior não adquiriram o vício. 
 A relação causal substituível é do tipo: "se ocorre X, então ocorre Y, mas ocorrendo Z, 
também ocorre Y". Exemplo: se um animal não receber alimentação (X) suficiente perderá peso 
(Y). Mas, também ocorrerá perda de peso (Y) se o animal for submetido a situações 
"estressantes" (Z). 
 A relação causal seqüencial é do tipo: "se X ocorre, então Y ocorrerá mais tarde". 
Exemplo: a deficiência alimentar na infância produzirá adultos com menor capacidade mental. 
 A relação causal probabilística ou estocástica é do tipo "se X ocorrer, então Y, 
provavelmente, ocorrerá". Este é o tipo de relação mais comum nas Ciências Biológicas. 
 Em geral, nestas ciências, as afirmativas de relações causais entre variáveis são 
probabilísticas pois, os experimentos são realizados utilizando-se amostras e visando concluir 
para a população. É a base da inferência estatística. Ex: maiores cuidados com a utilização de 
normas mínimas de higiene na ordenha aumentam a chance de não ocorrência de mastite nas 
vacas. 
               As medidas realizadas nas unidades experimentais após terem sido submetidas a 
diferentes tratamentos (fator ou variável independente) constituem os valores da variável 
dependente. Os valores da variável independente em geral, são pré-determinados pelo 
pesquisador. A maneira como a variável dependente é medida está diretamente relacionada com 
a precisão das observações e com o tipo de distribuição da variável que é condição básica para a 
escolha da análise estatística. 
 
 4.2.  -  Covariável 
 
 A covariável é um fator que o pesquisador procura neutralizar intencionalmente em uma 
investigação, com a finalidade de impedir que interfira na análise da relação entre as variáveis 
independente e dependente.  Esta neutralização é conseguida utilizando-se processos estatísticos 
adequados.   Sua importância fica evidente na investigação de situações complexas quando se 
sabe, ou se presume, que uma resposta não é, apenas, influenciada por um fator. Não 
interessando ao pesquisador, ou não sendo possível analisar todos os fatores em um dado 
experimento, torna-se necessário neutralizar o efeito de fatores indesejáveis (covariáveis) para 
que não interfiram na resposta de interesse. 
 
 
5.  -  Definição da população da pesquisa (amostra 
ou corpus). 
 
 Qualquer pesquisa é baseada em levantamento ou coleta de dados, isto é, na operação de 
coleta do material básico para descrever e analisar o problema. O tipo de variável e a forma de 
mensurá-la vão depender de cada investigação e deverão estar previamente discutidos e 
planejados quando do delineamento proposto. 
 A amostragem é o ato de obter uma amostra de uma população. A população pode ser 
entendida como um conjunto de elementos, com características comuns. A amostra é, então, uma 
parte da população que se espera seja representativa da mesma. Existem situações em que a 
amostragem é imperativa quando da realização da pesquisa (quando a população é muito grande, 
quando há destruição da unidade para a coleta da informação, entre outras). Há também os 
problemas de ordem ética que obrigam ao uso de amostras (teste de novas drogas, vacinas, 
técnicas cirúrgicas, e outras). Uma situação mais ampla é aquela, típica da experimentação, em 
que a população de estudo é hipotética e a amostra é parte real desta população. 
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 As etapas de um levantamento por amostragem serão discutidas no planejamento de 
experimentos e, em resumo, podem ser referidas como: definição clara dos objetivos da 
pesquisa, definição da população de interesse e da unidade amostral, escolha das variáveis e 
especificação da maneira de coletá-las e mensurá-las, determinação do grau de precisão do 
estudo (dimensionamento amostral). 
 A amostra pode ou não ser probabilística. Será probabilística quando cada unidade da 
população tiver a mesma chance de fazer parte da amostra. Em um levantamento de 100 
propriedades rurais produtoras de leite tipo B de uma região, para se selecionar uma amostra de 
10 propriedades que entrarão no estudo, o pesquisador pode optar por: 
  I - amostra probabilística: enumera as propriedades de 1 a 100 e sorteia 10 delas; 
  II - amostra não probabilística: opta por 10 propriedades cujos donos se 
mostraram propensos a permitir o estudo (voluntários) ou escolhe as 10 propriedades de mais 
fácil acesso (intencional). 
 Sempre que possível a amostragem deve ser probabilística, pois este é um requisito para 
os testes estatísticos. Na prática, dificilmente se consegue delimitar a população e as unidades 
amostrais são sorteadas dentre as disponíveis. Assim, para a comparação do ganho de peso 
proporcionado por duas ou mais dietas, o experimentador dispõe de um lote de animais e, dentro 
deste lote, sorteia cada um dos elementos para receber um dos tratamentos. 
 Existem 3 métodos básicos de amostragem: naturalístico, intencional, aleatório. 
  Método naturalístico: o primeiro método de amostrar, denominado de 
naturalístico ou "cross-sectional sampling" procede à seleção de um total de n indivíduos a partir 
de uma grande população e, então, verifica a presença ou a ausência das características A e B em 
cada indivíduo. Somente o tamanho amostral total (n) é determinado à priori para a coleta dos 
dados. Muitos trabalhos de pesquisa são conduzidos desta forma. 
  Método intencional: o segundo método de amostrar, as vezes denominado 
amostragem intencional, propõe a seleção e o estudo de um número predeterminado, n1  de 
unidades com a característica A1  e n2 unidades com a característica A2. O interesse da 
amostragem intencional é verificar se as duas populações amostradas (A1 e A2) diferem com 
relação à uma variável B (B1 e B2). 
 Método aleatório: o terceiro método de amostrar, indicado como aleatório, é semelhante 
ao método intencional, em que duas amostras (A1 e A2) de tamanho predeterminado (n1 e n2) são 
comparadas. No entanto, o método aleatório exige que estas amostras sejam constituídas 
casualmente, o que não ocorre no método intencional. 
  O método aleatório é a base dos ensaios comparativos controlados: de um total de 
n indivíduos são sorteados n1 para receber aleatoriamente um tratamento controle (A1) e os 
remanescentes (n - n1 = n2) recebem o tratamento experimental (A2). 
 
 
6.  -  Leituras Recomendadas 
 
  Capítulos 4, 5 e 6  de LAKATOS e MARCONI, 1995. 
  Capítulo IV de CERVO e BERVIAN, 1993. 
  Capítulo 2 de JOHNSON e SOLSO, 1975. 
  Capítulos de 1 a 10 de MEDEIROS, 1996. 
  Capítulo 3 de CASTRO, 1977. 
  Capítulo 2 de ECO, 1977. 
  Capítulo 2 de LEITE, 1978. 
  Capítulos 3, 5 e 8 de WEATHERALL, 1970. 
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