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►A MÁXIMA DA CIÊNCIA: Fazer a
PERGUNTA ADEQUADA para se obter a
RESPOSTA APROPRIADA...

► A pergunta ADEQUADA: Porque um maçom deve se tornar um
pesquisador?

► A resposta APROPRIADA:

EXPONDO FATOS

■ A Maçonaria pugnar pela busca incessante da verdade

● Lembre-se do ritual:

a) - “Faça-se a luz ...” (= Conhecimento*)

*Período de Nascimento Oficial da Maçonaria Organizada /
Iluminismo - Século das Luzes: “Culto a Razão”.

b) - “O maçom deve ser estudioso**....”

**Ler, Estudar, Refletir, Escrever, Aprender e Ensinar.



►OBSERVANDO...

APROFUNDANDO NOS ACHADOS

■ A Maçonaria não define esta verdade.

● AGIR COM PRUDÊNCIA,

● TER TOLERÂNCIA, 

● POSSUIR LIBERDADE → LIVRE ARBÍTRIO (!?).

O aprendizado em Maçonaria origina-se dos costumes e tradições

(“Estão se perdendo no tempo”), com os rituais (“Antigos”) e de outros

materiais (“Modernos” - físicos ou digitais).



►ANALISANDO...

■ História da Maçonaria - A Origem dos Textos Maçônicos:

● Em UM momento: Alguns são oriundos de achismos, invencionices e
crenças (SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL*)

• Perda de credibilidade.

● Em OUTRO momento: É preciso comprovação com base em documentos
(Potências, Obediências, Lojas).

(COM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL**)

** Validade por Confiabilidade = Credibilidade ( = FAZER CIÊNCIA
MAÇÔNICA - É O TRABALHO DO MAÇOM PESQUISADOR!!!)



►INTERPRETANDO...

UMA VEZ QUE, a verdade pode ser obtida pela educação, estudo,
pesquisa e ciência;

TEM-SE QUE o Maçom como “Eterno Aprendiz” deve ser pesquisador,

PORQUE ele separando o joio (Desinformação, Informação Errada) do
trigo (Informação Correta);

ASSIM, penetra no mundo secreto e oculto interior
(Auto - Conhecimento) e exterior (Aperfeiçoamento);

PORTANTO, crescendo e desenvolvendo intelectualmente;

DE MODO QUE o individual reflete no coletivo;

POR CONSEGUINTE, benefícios se revestem para a sociedade.

EM FIM todo maçom é pesquisador, um se descobriu
(“TALENTO NATO”), o outro por aflorar (“TEM O DOM”).



►EXEMPLOS DE INSTITUIÇÕES DE
PESQUISA EM MAÇONARIA:



►A 1ª LOJA DE PESQUISA DO MUNDO:
- (A MAIOR E..., A MELHOR...) -







►É A MAIS ANTIGA SOCIEDADE
INDEPENDENTE DE PESQUISAS MAÇÔNICAS
DO MUNDO:



A busca pela Verdade é um atributo divino que todos os 

Mestres Maçons devem buscar, mas nem todos os 

membros da Maçonaria seguem. VAMOS SEGUIR ESTE 

CONSELHO???

The quest for Truth is a divine attribute that all Master Masons 

are urged to pursue, but not all members of the Craft follow.



■ No BRASIL, em se tratando de academias maçônicas, tem-se que:

a) - No SUDOESTE, observa - se sua existência em São Paulo, Rio de

Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

b) - No SUL, verifica - se sua presença no Paraná, Rio Grande do Sul, Pará,

Santa Catarina.

c) - No CENTRO - OESTE demonstra - se sua ocorrência no Distrito

Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

d) - No NORDESTE, são encontradas em Pernambuco, Bahia, Paraíba,

Ceará, Maranhão, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas.

e) - No NORTE, são situadas no Amazonas, Tocantins, Pará, Acre, Rondônia

e Amapá. O Estado de Roraima é o único que ainda não possui sua

academia maçônica.



►THE BRAZILIAN INTERNET MASONIC
ACADEMY:



►GRUPO DE PESQUISA UNIVERSIDADE /
CNPq - MCT:



►PESQUISA: O QUE É?

► Ferramenta - (a) Aquisição e (b) Produção de Conhecimento:

■ Buscar a LUZ...

a) - Entender o Mundo (Profano ou Maçônico),

■ Ser a LUZ...

b) - Solucionar Problemas (Sociedade) – Transformação do Mundo

(“TORNAR FELIZ A HUMANIDADE”: Autonomia, Independência,

Poder de Tomada de Decisão, Livre Arbítrio → Inclusão Social,

Cidadania = Empoderamento Social)



►QUEM FAZ? O PESQUISADOR...

■ É aquele que objetiva resolver problema importante do mundo real buscando

solucioná-lo ou abrir possibilidades de desfecho, expondo alternativas

(ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS PENSAMENTOS);

■ Faz a pesquisa, em função da pergunta, elaborando a resposta

(COMPOR, GERAR, PRODUZIR, DESCOBRIR IDEIAS);

ALGUNS PESQUISADORES FAMOSOS: Albert Mackey, Albert Pike, Andrew

Prescott, Harry Carr, Pierre-Yves Beaurepaire, José Castellani, Kennyo Ismail e

etc.



■ Perguntas Inteligentes (INQUIETANTES)

● O que é?

● A que se aplica, serve ou resolve?

● Porque é assim?

● Quem está envolvido, apoia, discorda, faz?

● Como se faz ou se dá o processo, evento ou fenômeno?

● Onde ele ocorre, é feito, observado ou verificado?

● Quando é identificado?

● Quanto é caracterizado?

● Quais as implicações disto?



■ Respostas Interessantes (REVELADORAS):

● Gerar novas descobertas,

● Reforçar as já existentes,

● Expor Rotas Guias (Resultados Esperados*) ou Caminhos

Evitáveis (Produtos Indesejáveis - Aprender c / os Erros).



►O QUE A LOJA GANHA EM TENDO O
MAÇOM PESQUISADOR NO SEU QUADRO?

■ Estimular a investigação, a educação, a discussão e a propagação

do conhecimento maçônico específico e/ou geral: (a) -

Enriquecimento Intelectual dos Membros da Loja → (b) -

Desenvolver Competências, (c) - Criar Habilidades → (d) -

Enfretamento dos Problemas das Comunidades Regionais,

Estaduais e/ou Federais = A FILANTROPIA DA VERDADE, A

BENEFICIÊNCIA DE VERDADE: “EMANCIPAÇÃO” .



►QUAL O PAPEL DO CIENTISTA MAÇOM?

a) - Publicar trabalhos de pesquisa originais ou compilados em suas transecções.

b) - Estimular a realização de eventos educativos (CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS,

SIMPÓSIOS e/ou CONFERÊNCIAS) para apresentação dos artigos produzidos pela loja

ou de membros externos convidados.

c) - Prover oradores, palestrantes, conferencistas, simposiastas para ministrar os eventos

educativos que atuarão como membros externos para lojas co - irmãs ou serão obreiros

de outras oficinas em treinamento para atuar em suas lojas - base.

d) - Fornecer consultoria a lojas sobre a dinâmica da “Loja de Pesquisa” face aos

procedimentos litúrgico-ritualísticos e administrativos e legais de funcionamento

operativo e informações sobre pesquisa científica maçônica.

e) - Auxiliar maçons e acadêmicos não-maçons em suas pesquisas e estudos maçônicos,

bem como na confecção dos artigos a serem publicados.

f) - Manter uma biblioteca de materiais e recursos.



►QUAL É O VERDADEIRO SENTIDO DA
PESQUISA EM MAÇONARIA?

■ O verdadeiro sentido de se fazer ciência é dar respostas às
questões ou indagações da (a) - COMUNIDADE MAÇÔNICA em
particular, bem como soluções aos problemas da (b) -
SOCIEDADE PROFANA em geral.

☼ No BRASIL, os estudos sistematizados sobre maçonaria
ainda são, infelizmente, escassos, apesar dos esforços de
alguns poucos maçons, ao contrário daqueles de outros
países, a exemplo da INGLATERRA, FRANÇA, ESTADOS
UNIDOS, ALEMANHA, CANADÁ etc.



■ A pesquisa por ser investigação planejada, portanto calculada para,

contudo, fornece a base para a tomada de decisão, portanto, realizada

para encontrar soluções para os problemas TEÓRICOS e/ou PRÁTICOS.

● (a) - Pesquisa BÁSICA: Agregar mais conhecimento ao já existente,

refinando-o... (É PURA: O CONHECIMENTO PELO CONHECIMENTO).

Obs.: NÃO HÁ NECESSIDADE DE SER APLICADA.

►QUAIS? TIPOS DE PESQUISA...



“EXEMPLO”

☼ DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE

COMPUTADORES EDUCACIONAIS.

Nota: Espera que o maçom elabore conteúdos, resignificando o

conhecimento adquirido por suas vivências, experiências e

percepções.



“EXEMPLO”

☼ DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE

COMPUTADORES EDUCACIONAIS

PROGRAMA SOLOMON: LEARNING FROM THE BEST...
https://solomon.ugle.org.uk

(NÃO TEM FINS LUCRATIVOS).

https://solomon.ugle.org.uk/


ENGLAND, United Grand Lodge of. Solomon: Fostering Curiosity - Developing

Understanding. (https://solomon.ugle.org.uk/)



►EXEMPLIFICANDO... PROJETOS EM
PESQUISA BÁSICA:

Sugestões

■ Pesquisa Básica (Geral):

● Estudo da evolução dos ritos maçônicos;

● Estudo comparativo entre rituais derivados e primitivos;

● Estudo comparativo entre ritos da vertente inglesa e francesa;



Sugestões

■ Pesquisa Básica (Específica):

● Estudo da evolução dos ritos maçônicos de vertente inglesa;

● Estudo da evolução dos ritos maçônicos de vertente francesa;

● Estudo comparativo entre ritos da vertente inglesa;

● Estudo comparativo entre ritos da vertente francesa;



■ Levantamento das Principais Modificações Ritualísticas nos

Rituais:

● Rito Adonhiramita,

● Rito Brasileiro,

● Rito Escocês Antigo e Aceito,

● Rito Escocês Retificado,

● Rito Moderno,

● Rito São João,

● Rito de SchrÖder,

● Rito de York Americano.

● Rito de York Inglês.





● (b) - Pesquisa APLICADA: Gerar conhecimento para a

aplicação prática e dirigida a solução de problemas

previamente definidos (CONHECIMENTO APLICADO).

OBS.: HÁ NECESSIDADE DE SER APLICADA.

Nota: Desenvolvimento de Programas de Computador para

Treinamento em Liturgia e Ritualística.



“EXEMPLO”

☼ Virtual - LoI (Virtual Lodge of Instruction)TM

Um conjunto de CDs como ferramenta de treinamento multimídia
projetada para o aprendizado do ritual, separado por oficiais, e que
reproduz uma Loja Maçônica Virtual com todo RITUAL DE
EMULAÇÃO (RITO DE YORK), apenas com alguma salvaguarda aos
sinais, toques e palavras.

Obs.: IMAGINE SE ISTO FOR FEITO PARA TODOS OS RITOS,
TANTO GRAUS SIMBÓLICOS, QUANTO ALTOS CORPOS E ORDENS
DE APERFEIÇOAMENTO MAÇÔNICO.

(PODE TER FINS LUCRATIVOS)



►EXEMPLIFICANDO... PROJETOS EM
PESQUISA APLICADA:

Sugestões

■ Pesquisa Aplicada (Geral):

● Levantamento das causas de evasão das lojas nacionais e

internacionais face à capacidade de retenção de seus membros.

● Levantamento das causas de evasão das lojas brasileiras face à

capacidade de retenção de seus membros.



Sugestões

■ Pesquisa Aplicada (Específica):

● Levantamento das causas de evasão das lojas face à capacidade de

retenção de seus membros:

- Por Continente,

- Por País,

- Por Região,

- Por Estado,

- Por Cidade.



■ Exploratória: Aplica-se para tema estudado pouco conhecido → proporcionar maior
familiaridade entre o pesquisador e o tema pesquisado. Métodos: Pesquisa
Bibliográfica (material elaborado), Documental (material não - elaborado) e de
Campo. Ex.: Levantamento de tecnologias para aplicação em loja de instrução...
(junto às pessoas).

■ Descritiva: Usa se o assunto pesquisado já é conhecido. Descrever as
características do evento, fenômeno ou processo. Técnicas: Entrevistas,
Questionários ou Formulários. Ex.: Nível de aceitação da implementação de loja
de instrução...

■ Explicativa: Testar a influência da variável sobre o fenômeno para obter a relação
de causa e efeito. Pesquisa Experimental. Ex. Desenvolvimento de programa
computacional para uso em loja de instrução...

►PESQUISAS: EXPLORATÓRIA, DESCRITIVA
OU EXPLICATIVA:



■ Fontes de Pesquisa: o conjunto de materiais que você

utilizará para embasar/fundamentar o seu PROJETO DE

PESQUISA, ideia ou trabalho final.

● Dependendo do TIPO DE PESQUISA:

- Qualitativa,

- Quantitativa,

- Quali - Quantitativa ou Quanti - Qualitativa.

►FONTES DE CONSULTA:



■ FONTES (a) X REFERÊNCIAS (b):

● Enquanto as FONTES (a) podem ser inúmeras, e você pode ler de

forma apenas consultiva, percebendo que elas não necessariamente

podem ser utilizadas no seu referencial, as descarta; tem-se que as

REFERÊNCIAS são apenas e tão somente aquelas que você, de fato,

além de ter consultado, as utilizou em seu estudo.



■ Não utilizar número reduzido de fontes, o que demonstra que a pesquisa não

foi ampla e sim limitada.

■ Referências ruins e de fontes questionáveis vão enfraquecer a qualidade do

trabalho, podendo serem fruto de plágios, além de muito provavelmente

conterem definições equivocadas e informações errôneas que vão prejudicar o

estudo, invalidando a pesquisa; culminando em trabalho perdido e /ou

processo (ISTO É MUITO COMUM VIA INTERNET POR CONSULTAS ON

LINE).

Por esse motivo, é preciso ser criterioso com as referências que se utiliza e

tomar cuidado redobrado para não reproduzir conteúdo que não tenha

qualquer valor científico.

►DICAS (SE LIGUE...):



■ Escolha fontes confiáveis:

● Tanta variedade de fontes de pesquisa permite ao estudante, em tese,

uma visão mais ampla sobre um determinado tema, mas também oferece

riscos. Nessa imensidão de conteúdo, como identificar os mais confiáveis?

● Use como fontes instituições de estudos maçônicos reconhecidas, centros

de pesquisas renomados e universidades gabaritadas ou grandes

especialistas em Maçonaria por RITO com seus RITUAIS ou

ESCOLA FILOSÓFICA (ALTOS CORPOS OU ORDENS DE

APERFEIÇOAMENTO OU GRAUS MAÇÔNICOS ALIADOS).

►ACONSELHANDO...



● Em sites ou em meios não digitais, verificar (a) - quem são o responsáveis

por eles, (b) - se são pessoas conhecidas, (c) - especializadas no assunto da

pesquisa; (d) - se tem muitas, (e) - relevantes publicações (f) de qualidade,

(g) - se estes meios se atualizam constantemente e se, igualmente, (h) - suas

citações também são de fontes confiáveis.



■ Diversifique elas:

● DIVERSIFICAR é essencial para AMPLIAR A PESQUISA e ALCANÇAR o

ESTADO DA ARTE DO ESTUDO que esta sendo feito, pois há

INFINDÁVEIS opções de BASES DE DADOS ONLINE por CAMPO DE

ESTUDO.

■ Filtre sua consulta.

● Por meio da INTERNET, é possível você ENCONTRAR INÚMERAS

FONTES, portanto, DEVE FILTRÁ-LAS para entender quais associam-se a

seu estudo, possuindo envolvimento com a área da pesquisa, seu tema de

trabalho e sua proposta do estudo.



■ Não utilizar NÚMERO REDUZIDO DE FONTES, o que demonstra que a

PESQUISA NÃO foi AMPLA e sim LIMITADA.

■ REFERÊNCIAS RUINS e de FONTES QUESTIONÁVEIS vão ENFRAQUECER

a QUALIDADE DO TRABALHO, podendo serem fruto de PLÁGIOS, além de

muito provavelmente conterem DEFINIÇÕES EQUIVOCADAS e

INFORMAÇÕES ERRÔNEAS que vão PREJUDICAR O ESTUDO, invalidando a

pesquisa; culminando em TRABALHO PERDIDO e /ou PROCESSO

(ISTO É MUITO COMUM VIA INTERNET POR CONSULTAS ON LINE).

► SEJA CRITERIOSO, FIQUE ESPERTO,
TENHA CUIDADO:



■ LIVROS,

■ REVISTAS,

■ ARTIGOS,

■ REVISÕES,

■ ENSAIOS,

■ RESENHAS,

■ RESUMOS.

► AS FONTES MAIS UTILIZADAS:



■ DOCUMENTOS MAÇÔNICOS OFICIAIS: 

(a) - POTÊNCIAS, 

(b) - OBEDIÊNCIAS

(c) - LOJAS.

● Atos, 

● Decretos, 

● Resoluções,

● Atas

● Pranchas, 

● Livros de Frequência,

● etc...



►QUAIS? TIPOS DE PESQUISA...

Há 03 métodos em pesquisa científica, quais sejam:

(a) - Método Qualitativo,

(b) - Método Quantitativo,

(c) - Método Qualitativo e Quantitativo.



►PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO -
PESQUISA: FONTE GERADORA... (PARTE I)

■ Qualitativa:

● No ENFOQUE QUALITATIVO, os processos envolvidos são

não-sequenciais, indutivos, recorrentes; servindo para analisar e

interpretar a realidade subjetiva.

● Na TEMÁTICA QUALITATIVA, observa a riqueza interpretativa

com profundidade de significado, contextualizando o fenômeno

estudado.



►PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO -
PESQUISA: FONTE GERADORA... (PARTE II)

■ Quantitativa:

● No ENFOQUE QUANTITATIVO, eles são sequenciais,

dedutivos, comprobatórios; servindo para analisar e interpretar

a realidade objetiva.

● Na TEMÁTICA QUANTITATIVA, verifica a generalização dos

resultados, possibilitando, ao se ter controle sobre o fenômeno,

precisão, replicação e previsão dos resultados.



►PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO - PESQUISA:
FONTE GERADORA... (PARTE III)

■ Quali - Quantitativa ou Quanti- Qualitativa:

● Por suas vantagens e desvantagens, tanto os métodos

qualitativos, quanto os quantitativos são complementares uns

aos outros.

● A integração permite que uma área inexplorada seja acrescida

e incorporada ao modelo em estudo, favorecendo a construção

do projeto de pesquisa mais abrangente, robusto e eficaz.



● Uma vez que são empregados com objetivos distintos pode - se

aproveitar a união destas poderosas técnicas, obtendo-se o

melhor que cada uma proporcionar a dar específica resposta a

particular problema de investigação, maximizando o potencial

de análise e interpretação da pesquisa pelo cientista,

possibilitando aproximação mais efetiva da realidade dos fatos.



■ O objetivo das ciências é descrever, interpretar, explicar,

predizer e inferir a realidade dos fatos. Cada abordagem tem a

sua contribuição específica seja ela de aspecto qualitativo,

caráter quantitativo ou natureza mista, possuindo ambas as

características que lhes são peculiares.

►ABORDAGENS - SEMELHANÇAS E
DIFERENÇAS:



● Realizam a observação e a avaliação de fenômenos.

● Criam suposições ou ideias como consequência da
observação e da avaliação realizadas.

● Demonstram o quanto as suposições ou as ideias têm
fundamento.

● Revisam essas suposições ou ideias se baseando nas provas
ou na análise.

● Propõem novas observações e avaliações para esclarecer,
modificar e fundamentar as suposições e ideias ou até para
gerar outras.

►AS PRINCIPAIS SEMELHANÇAS ENTRE
MÉTODOS DE PESQUISA QUALITATIVOS E
QUANTITATIVOS:



● Subjetividade,

● Influência do Mundo Interno do Pesquisador,

● Posição Explicita do Cientista (Com Envolvimento),

● Investigador Interage com Objeto Pesquisado,

● Interdependência entre Pesquisador e Objeto Investigado,

● Resultados sofrem influências das percepções de vida dos 
participantes e dos seus significados,

● Fenômeno de Estudo é Ativo,

● Diversidade das Ciências,

● Método Indutivo (Específico - Prática para o Geral - Teoria).

►OS PONTOS DIFERENCIAIS IMPORTANTES DA
PESQUISA QUALITATIVA:



►EXEMPLOS DE PESQUISA QUALITATIVA:

● Desempenho nos exames de progressão do grau X de lojas

da potência Y da região Z do país W, com base na participação

do candidato em grupos de estudos ou não.

● Avaliação do nível de satisfação com as instruções do grau X

de lojas da potência Y da região Z do país W.



● Objetividade,

● Não Inclusão dos Valores e Crenças do Pesquisador,

● Posição Neutra do Cientista (Sem Envolvimento),

● Investigador Não Interage com Objeto Pesquisado,

● Independência entre Pesquisador e Objeto Investigado

● Resultados não sofrem influências das percepções de vida dos
participantes e de seus significados,

● Fenômeno de Estudo é Passivo,

● Unicidade das Ciências,

● Método Dedutivo (Geral - Teoria para Específico - Prática).

►AS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS
RELEVANTES DA PESQUISA QUANTITATIVA:



►EXEMPLOS DE PESQUISA QUANTITATIVA:

● Levantamento das Taxas de (a) - INICIAÇÃO, (b) - FILIAÇÃO, (c) -

REGULARIZAÇÃO, (d) - ELEVAÇÃO, (e) - EXALTAÇÃO, (f) - INSTALAÇÃO ou

(g) - REASSUNÇÃO de lojas da potência Y da região Z do país W.

● Monitoramento das taxas de (a) - ADMISSÃO, (b) - RETENÇÃO e (c) -

EVASÃO de lojas da potência Y da região Z do país W.



►EXEMPLOS DE PESQUISA QUALI -
QUANTITATIVA OU QUANTI - QUALITATIVA:

● Leiturabilidade e Legibilidade de artigos sobre maçonaria (a) simbólica ou

(b) filosófica em revistas (c) nacionais e/ou (c) internacionais;

● Apreensibilidade de artigos sobre maçonaria (a) simbólica ou (b) filosófica

em revistas (c) nacionais e/ou (c) internacionais;

● Compreensibilidade de artigos sobre maçonaria (a) simbólica ou (b)

filosófica em revistas (c) nacionais e/ou (c) internacionais;

● Compreensibilidade de artigos sobre maçonaria (a) simbólica ou (b)

filosófica em revistas (c) nacionais e/ou (c) internacionais;



● Usabilidade e acessibilidade em ambientes virtuais de aprendizagem

em Maçonaria.



■ A decisão de se realizar uma PESQUISA CIENTÍFICA seja ela

tanto de natureza QUALITATIVA quanto QUANTITATIVA implica

em um PLANEJAMENTO cuidadoso de todas as suas etapas.

● O planejamento serve ao propósito de se ter um ROTEIRO PARA

GUIAR a EXECUÇÃO DO PROJETO.

►PROJETO: “MOLA PROPULSORA”:



• Originalidade,

• Falseabilidade (Refutabilidade)/ Verificabilidade,

• Simplificabilidade,

• Interpretabilidade

• Representatividade,

• Profundidade,

• Extensibilidade,

• Escrutabilidade,

• Explicabilidade,

• Repetibilidade / Transferenciabilidade.

►PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA
PESQUISA:



■ A PESQUISA tem como fundamento essencial sua sequência

temporal lógica, isto é, o PASSO POSTERIOR é referendado pelo

ANTERIOR, ou seja, criando-se rede complexa de conteúdos e

informações amplamente INTERLIGADOS e COERENTES entre si

e o todo.

■ É de se esperar que tanto o PROJETO DE PESQUISA, quanto o

ARTIGO gerado sejam formados por ELEMENTOS

CONSTITUTIVOS ENCADEADOS.



■ O PROJETO DE PESQUISA é organizado estruturalmente em

tópicos, o que permite a VISÃO DO TODO e de suas PARTES

correlacionadas, possibilitando obter CLAREZA no

ENCADEAMENTO de suas ETAPAS durante a EXECUÇÃO DO

TRABALHO, bem como maior CONCISÃO na apresentação do

ARTIGO a ser publicado.



►COMO FAZER? TRAÇAR O PROJETO DA
PESQUISA E EXECUTÁ-LO:

■ O PROJETO DE PESQUISA QUANTITATIVA,

■ O PROJETO DE PESQUISA QUALITATIVA,

■ O PROJETO DE PESQUISA QUALI - QUANTITATIVA OU 

QUANTI - QUALITATIVA.



■ Este PROJETO segue padrão rigoroso, sendo que a REVISÃO

DE LITERATURA orienta a TEORIA da pesquisa, a criação da

HIPÓTESE do trabalho e o desenho das ETAPAS da investigação,

na busca de SOLUÇÃO do PROBLEMA que é previamente

DELIMITADO.

► PROJETO DE PESQUISA QUANTITATIVA:



■ Os DADOS apresentados por NÚMEROS são tratados

ESTATISTICAMENTE conferindo IMPESSOALIDADE à obra.



■ Os RESULTADOS são apresentados via FIGURAS,

GRÁFICOS, QUADROS e TABELAS.



■ A ANÁLISE e INTERPRETAÇÃO baseia - se em mensurar as

alterações das VARIÁVEIS umas sobre as outras dando a

aplicação de TRATAMENTOS ou não, fazendo-se

GENERALIZAÇÕES, pois as AMOSTRAS são GRANDES,

permitido EXTRAPOLAÇÕES.



■ Os RELATÓRIOS são OBJETIVOS, DIRETOS, IMPARCIAIS,

RACIONAIS.



■ Este PROJETO não segue padrão rigoroso, sendo que a TEORIA e

a HIPÓTESE são CONSTRUÍDAS durante o PROCESSO DE

INVESTIGAÇÃO, período em que as VARIÁVEIS de estudo são

definidas SEM CONSULTA PRÉVIA a REVISÃO DE LITERATURA.

► PROJETO DE PESQUISA QUALITATIVA:



■ As AMOSTRAS são PEQUENAS NÃO permitindo

GENERALIZAÇÕES, pois são valorizados CASOS INDIVIDUAIS

significativos.



■ Os DADOS são apresentados via TEXTOS, IMAGENS, VÍDEOS,

OBJETOS, etc.



■ A ANÁLISE e INTERPRETAÇÃO objetivam determinar

PERCEPÇÕES, SIGNIFICADOS, ASPIRAÇÕES e VALORES sob o

ponto de vista dos PARTICIPANTES.



■ Os RESULTADOS são demonstrados via FRAGMENTOS DE

TEXTOS, NARRATIVAS, DIAGRAMAS e MODELOS.



■ Os RELATÓRIOS são SUBJETIVOS, INDIRETOS, PARCIAIS,

EMOTIVOS.



■ A utilização de TÉCNICAS MISTAS EM PESQUISA tem sido

crescente em inúmeros CAMPOS DO CONHECIMENTO,

destacando-se entre eles, o da EDUCAÇÃO, em especial, a

MAÇONARIA.

► PROJETO DE PESQUISA QUALI -
QUANTITATIVA OU QUANTI - QUALITATIVA:



■ Este método é indicado para algumas situações,
destacando - se entre elas, as que se seguem:

(a) - os conceitos são novos e há escassa literatura disponível
sobre os mesmos,

(b) - os resultados de uma abordagem podem ser melhor
interpretados com uma segunda fonte de dados,

(c) - nem um, nem outro método é suficiente para a
compreensão do problema estudado e,

(d) - os resultados de uma técnica são de difícil interpretação,
podendo outra ajudar a compreendê-los.



■ Os ESTUDOS DE TÉCNICAS MISTAS COMBINAM ABORDAGENS

distintas tanto QUANTITATIVAS, quanto QUALITATIVAS de

pesquisa em uma mesma INVESTIGAÇÃO.

■ Esta TRIANGULAÇÃO permite a COMPLEMENTAÇÃO entre

MÉTODOS OPOSTOS, resultando em AMPLIAÇÃO DO

CONHECIMENTO sobre o objeto de estudo.



■ TRIANGULAÇÃO NÃO SEQUENCIAL,

■ TRIANGULAÇÃO CONCOMITANTE.

► TRIANGULAÇÃO:



► TRIANGULAÇÃO NÃO - SEQUENCIAL:

■ TRIANGULAÇÃO NÃO SEQUENCIAL: dados qualitativos e

quantitativos não são simultaneamente coletados.



► TRIANGULAÇÃO CONCOMITANTE:

■ TRIANGULAÇÃO SEQUENCIAL (CONCOMITANTE): dados

qualitativos e quantitativos são simultaneamente coletados.



■ PREDOMÍNIO:

● Um ou outro método é priorizado,

■ JUSTAPOSIÇÃO:

● Não há predomínio de um ou outro método,

■ DIÁLOGO:

● Há integração entre ambos os métodos, desde o início ao fim do projeto.

►MECANISMOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE
PESQUISA QUANTITATIVA E QUALITATIVA :



CÓRDULA, Eduardo Beltrão Lucena; NASCIMENTO, Glória Cristina
Cornélio. A produção do conhecimento na construção do saber
sociocultural e científico. REVISTA DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, v.18,
ed.12, p.17-21. 2018.

CRESWELL, Jhon W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo,
quantitativo e misto. 3ª ed. Porto Alegre (RS): Artmed; 2010.
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IRMÃOS, ESPERAMOS QUE TENHAM GOSTADO!!!
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►CONTATO:


