4 - Tipos de Pesquisa
Este capítulo não era para existir, já que não vejo a menor importância na necessidade de um pesquisador
ter que definir o tipo de pesquisa que vai executar. O importante é que o pesquisador saiba usar os
instrumentos adequados para encontrar respostas ao problema que ele tenha levantado.
No entanto são tantas as pessoas que me consultam através desta Home Page sobre este assunto, que
resolvi acrescentar este capítulo. O que ocorre aqui parece ser aquele lema conhecido pelos estudiosos da
dinâmica educacional: "se podemos complicar para que simplificar?"
Pesquisa é o mesmo que busca ou procura. Pesquisar, portanto, é buscar ou procurar resposta para
alguma coisa. Em se tratando de Ciência a pesquisa é a busca de solução a um problema que o alguém queira
saber a resposta. Não gosto de dizer que se faz ciência, mas que se produz ciência através de uma pesquisa.
Pesquisa é portanto o caminho para se chegar à ciência, ao conhecimento.
É na pesquisa que utilizaremos diferentes instrumentos para se chegar a uma resposta mais precisa. O
instrumento ideal deverá ser estipulado pelo pesquisador para se atingir os resultados ideais. Num exemplo
grosseiro eu não poderia procurar um tesouro numa praia cavando um buraco com uma picareta; eu
precisaria de uma pá. Da mesma forma eu não poderia fazer um buraco no cimento com uma pá; eu
precisaria de uma picareta. Por isso a importância de se definir o tipo de pesquisa e da escolha do
instrumental ideal a ser utilizado.
A Ciência, através da evolução de seus conceitos, está dividida por áreas do conhecimento. Assim, hoje
temos conhecimento das Ciências Humanas, Sociais, Biológicas, Exatas, entre outras. Mesmo estas divisões
tem outras sub-divisões cuja definição varia segundo conceitos de muitos autores. As Ciências Sociais, por
exemplo, pode ser dividida em Direito, História, Sociologia etc.
Tentando descomplicar prefiro definir os tipos de pesquisa desta forma:
Pesquisa Experimental: É toda pesquisa que envolve algum tipo de experimento.
Exemplo: Pinga-se uma gota de ácido numa placa de metal para observar o resultado.
Pesquisa Exploratória: É toda pesquisa que busca constatar algo num organismo ou num fenômeno.
Exemplo: Saber como os peixes respiram.
Pesquisa Social: É toda pesquisa que busca respostas de um grupo social.
Exemplo: Saber quais os hábitos alimentares de uma comunidade específica.
Pesquisa Histórica: É toda pesquisa que estuda o passado.
Exemplo: Saber de que forma se deu a Proclamação da República brasileira.
Pesquisa Teórica: É toda pesquisa que analisa uma determinada teoria.
Exemplo: Saber o que é a Neutralidade Científica.
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