Fundamentação Teórica

Introdução
Uma pesquisa científica não se trata apenas do relato dos fatos
observados no transcorrer de sua prática e as conclusões às quais se
pode chegar com a interpretação dos dados ou informações obtidas
através dela, mas também está associada à uma escola de
fundamentos que a norteiam e na qual ela se baseia para formular suas
hipóteses, desenvolver suas metodologias e propor suas conclusões;
para tal apoia‐se em fundamentos teóricos advindos de toda uma linha
de conceituação aceita por um grupo no qual está inserida devido à
maior aceitação da comunidade científica, geralmente, mas podendo
ser também devido à tradição cultural.

Definição
A fundamentação teórica consiste em embasar por meio das ideias de
outros autores aspectos teóricos de sua pesquisa. De acordo com
Mello (2006, p. 86), “a fundamentação teórica apresentada deve servir
de base para a análise e interpretação dos dados coletados na fase de
elaboração do relatório final. Dessa forma, os dados apresentados
devem ser interpretados à luz das teorias existentes”.

Definição
A Fundamentação Teórica é uma parte do Projeto de Pesquisa na qual
devem ser levantadas algumas questões que, como diz o nome,
fundamentarão o projeto, desta maneira, para elaborá‐la siga algumas
orientações básicas e acrescente outras que sejam de relevância ao seu
projeto específico.

Divergências
Verificar quais os principais autores que publicaram no passado e
principalmente publicam no presente sobre o assunto ou tema que está
sendo trabalhado e os utilize como referencia sobre o tipo de tratamento
que este assunto tem recebido por parte da comunidade científica. Observar
se a abordagem é a mesma de seu próprio referencial teórico.
Escolher por uma linha de pensamento ou teoria científica que norteará o
seu trabalho caso existam teorias divergentes e baseie o material
bibliográfico que utilizar nesta linha.
Informar a proposta de estudo que será levantada na pesquisa, pois podem
existir diferentes abordagens para uma mesma questão e a sua deve estar
bem definida logo no início do projeto, através da leitura da sua
Fundamentação Teórica.

Relevância
Esta etapa é importante nas pesquisas científicas e nos trabalhos de
conclusão de curso. Se bem executada, ela consegue dar credibilidade
a pesquisa e situá‐la no contexto do campo científico. Neste sentido,
deve‐se buscar fontes fidedignas e que ofereçam informações de
qualidade para a pesquisa.

