
2. A exploração

3. A problemática

4. Construção do
modelo de análise

5. Observação

6. Análise das 
informações

7. Conclusões

colocar questões resultantes de 
observações empíricas ou centradas 
em pontos de interesse

escolher o tópico de estudo delimitar o campo de investigação 
formulando uma questão precisa

clareza

viabilidade

pertinência

estabelecer um 
programa de leituras

proceder a 
entrevistas 
exploratórias

validar a questão de partida 
após as informações 
recolhidas

traduz o objectivo da 
investigação

continua a ser a questão de 
partida para avançar com a 
investigação

em caso negativo: 
modificar ou reformular 
a questão de partida

definir as diferentes 
problemáticas possíveis

definir uma problemática:
elucidar os seus pressupostos, 
compará-los e reflectir nas suas 
implicações metodológicas

formulação de um conjunto de respostas 
sobre as questões surgidas a partir da questão 
de partida, tendo em vista a construção das 
hipóteses (respostas provisórias) 

formulação dos principais 
pontos de referência teóricos

construção dos conceitos

construção das hipóteses
estabelecer as relações entre os conceitos e as hipóteses

confrontar o modelo de 
análise com os dados 
observáveis

estabelecer o que se 
observa, em quem 
se observa e como 
se observa

definição dos dados que são pertinentes para a 
observação, em função da problemática formulada

circunscrever o campo de análise no 
espaço geográfico, social e no tempo

escolher os instrumentos de observação e 
de recolha de dados

abordagem quantitativa

abordagem qualitativa

proceder à recolha 
de informação

- contributos para o conhecimento
- consequências práticas

ETAPAS E PROCEDIMENTOS DA INVESTIGAÇÃO
1. Questão de partida

comparação dos resultados 
observados com os resultados 
esperados a partir das hipóteses

descrição e preparação 
dos dados necessários 
para testar as hipóteses

análise das relações 
entre as variáveis

procurar o 
significado 
das diferenças

verificação/
confirmação 
das hipóteses

abordagem mista

retrospectiva dos 
procedimentos seguidos

apresentação dos resultados pondo em evidência:

Fontes:    Quivy, R.; Campenhoudt, L. V. (2005) Manual de investigação em ciências sociais. Lisboa:Gradiva
                 Legendre, Renald (2005) Dictionnaire actuel de l'education. Montréal:Guérin
                 Jeannin, Jean Paul (2003) Les étapes d'une recherche: une vue d'ensemble. http://www.sosreseaux.com/sos_etudiants_etapes_recherche.php

em caso negativo: 
reformulação das 
hipóteses

escolher o tópico de estudo
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Continuação do ciclo da investigação: 
os resultados abrem caminho para uma 
nova investigação
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