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 A  compreensão do que é ciência e 
do que o pesquisador deve dominar é o 
marco dessa obra, visto que, para ele, a 
ciência é constituída de uma atividade 
intelectual sistemática de conhecer a 
realidade, caracterizada por um conjunto de 
atitudes que aceita certas regras de jogo e 
utiliza um instrumental específico para 
estabelecer a verdade. O pesquisador Luiz 
Pasquali têm brindado os leitores com 
várias obras sobre os temas de avaliação 
psicológica, psicometria e pesquisa. 
Apoiado nessa percepção preocupou-se 
em descortinar, em um manual em dois 
volumes, a pesquisa científica e os 
fundamentos e as análises estatísticas. Essa 
resenha trata do primeiro volume intitulado 
Delineamento de Pesquisa em Ciência: 
volume 1: a lógica da pesquisa científica. 
Nesse volume Pasquali percorre desde a 
concepção de ciência até os tipos de 
pesquisa que podem ser realizados, 
perpassando pela ética. 
A obra é organizada em sete capítulos. O 
primeiro, Concepção de Ciência, descreve 
um modo de conhecer a realidade, 
demarcado por um conjunto de regras 
específicas, a saber, o uso da teoria, o teste 
empírico, o controle, a análise de relação e a 

  

explicação dos fenômenos. Ressalta a 
epistemologia do saber diferenciando a 
ciência e os outros modos de conhecer, a 
atitude epistemológica, o objeto de estudo, 
o método, a verdade e a certeza da verdade 
e o critério da verdade. Ademais, abarca o 
método científico com base em um 
postulado e em uma técnica de 
procedimentos; os objetivos da ciência, que 
podem ser tecnológicos e teóricos; os 
princípios da ciência, que podem ser do 
determinismo, da epistemologia, do 
reducionismo e do empirismo; e por fim a 
observação.
Em A lógica do delineamento da pesquisa, o 
autor apresenta uma ideia geral da lógica 
de uma pesquisa científica a partir de 
alguns enfoques como o observacional, o 
correlacional, o experimental e o 
quase-experimental, os quais, em capítulos 
posteriores, serão expostos em maiores 
detalhes. Além disso, aborda a validade da 
pesquisa científica, do processo do 
delineamento e de seus modelos, estrutural 
e causal, da variável dependente. Por fim, 
esmiúça a variável a ser estudada, quais 
serão manipuladas e quais controladas com 
vários exemplos e encerra com o tratamento 
dos dados.
Em Delineamentos experimentais e 



quase-experimentais, abordam-se de forma 
sucinta as pesquisas experimentais, 
quase-experimentais, ex post facto e survey. 
Em continuidade são apresentados os 
delineamentos experimentais verdadeiros, 
de grupo de controle, de grupos cruzados e 
os delineamentos não experimentais, 
delineamentos de tendência ou de séries 
temporais, correlacionais, entre outros 
delineamentos. O capítulo é finalizado com 
os critérios gerais para delineamento de 
pesquisa.
O capítulo Elaboração do projeto de 
pesquisa visa orientar a produção de um 
estudo e apresenta o esquema do projeto 
com o passo a passo, ou seja, a introdução, 
o marco teórico sobre a variável 
dependente, a metodologia, a literatura, o 
cronograma, o orçamento, o anexo e, por 
fim, o instrumento que será utilizado na 
pesquisa, a exemplo um questionário 
sociobiográfico. 
No capítulo seguinte, Como elaborar um 
relato de pesquisa, Günther, professor da 
UnB, inicia analisando a estrutura de um 
trabalho científico e expondo de forma clara 
a introdução, a metodologia, os resultados, 
a discussão, a folha de rosto, o sumário, a 
conclusão, as referências, a nota de rodapé, 
o anexo. Além disso, a sequência dos 
elementos de um relato de pesquisa, 
referências e apêndices.
Em Ética em pesquisa com seres humanos 
na psicologia, João Carlos Alchieri, da 

UFRN, por meio de uma contextualização 
histórica, discorre sobre ética em pesquisa 
e ética na pesquisa em psicologia e 
acrescenta, no final, um anexo sobre a 
pesquisa com seres humanos. 
No último capítulo, Pesquisa qualitativa: 
uma proposta metodológica desenvolvida 
no contexto da avaliação de necessidades 
tecnológicas, o engenheiro Francisco 
Eduardo de Castro Rocha e a pedagoga 
Maria Quitéria dos Santos Marcelino 
analisam o método, abordando o aporte 
teórico e o metodológico. Em seguida, 
descrevem plano de análise, resultados e 
discussão e considerações finais 
apresentando vários exemplos de como 
oferecer ao leitor o resultado e a discussão, 
por exemplo, o perfil dos entrevistados.
Por fim, vale ressaltar o brilhantismo e a 
competência do professor Luiz Pasquali em 
apresentar temas, pouco apreciados por 
alguns graduandos e profissionais, de um 
modo tão didático e de fácil compreensão. 
Espera-se que os leitores apreciem este 
primeiro volume e busquem a leitura do 
segundo, que complementa o guia, 
indispensável para aos atuais e futuros 
pesquisadores.
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