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PREFÁCIO

O conhecimento científi co distingue-se de outras 
formas de conhecimento como o artístico e o 

religioso. Distingue-se também do conhecimento 
do senso comum. Esta distinção, contudo, não co-
loca o conhecimento científi co em um patamar mais 
elevado, mas apenas marca as diferenças entre este 
e aqueles. Esta diferença não diz respeito ao conteú-
do, aquilo que é conhecido ou supostamente conhe-
cido mas, ao(s) método(s) como este conhecimento 
é produzido. O conhecimento científi co tem os seus 
próprios caminhos, ora associado a uma forma em 
árvore, ora a uma forma em rizoma. Sempre é um 
caminho longo, com etapas, árduo, com armadilhas 
e entraves, para os quais o pesquisador deve se pre-
parar. 

A preparação do pesquisador constitui-se em 
tema que suscitou inúmeros trabalhos, produzidos 
por pesquisadores de diversas formações acadêmi-
cas, das ciências naturais, das ciências sociais e hu-
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manidades, e da fi losofi a. Não há consenso entre 
eles e em muitos casos posições taxativas e fechadas  
são apresentadas. Os debates são também numero-
sos e enriquecedores.

O texto de Joseli Maria Silva, Edson Armando 
Silva e Ivan Jairo Junckes, respectivamente geógra-
fa, historiador e cientista social, constitui-se em rica 
e oportuna contribuição para pesquisadores de di-
ferentes disciplinas da área das ciências sociais. Cla-
reza, concisão e objetividade caracterizam o conteú-
do do livro, escrito de forma simples e correta. Por 
outro lado, o texto está impregnado da experiência 
profi ssional dos autores, professores universitários 
que se defrontam, dia a dia, com questionamentos e 
angústias de seus alunos. 

Ressalto aqui as quatro etapas centrais no pro-
cesso de elaboração crítica de projetos de pesquisa: 
a pergunta de partida; a exploração de textos, de 
entrevistas, documentos e observações; a proble-
mática; e a construção do modelo de análise. Estas 
etapas são essenciais, mas não as únicas, no encami-
nhamento de um projeto de pesquisa.

Mas ressalto enfaticamente a leveza e alegria 
que o texto contém e exprime. A leitura é fácil, enri-
quecida com fi guras e “boxes” que ilustram o livro e 
o tornam ainda mais acessível, proporcionando, em 
vez de uma leitura usualmente pesada, um agradá-

vel exercício que contribuirá muito para a elabora-
ção de  projetos de pesquisa em ciências sociais. 

Como geógrafo, quero enfatizar que a geografi a 
não difere, no plano geral, das outras ciências sociais 
e, nesse sentido, a proposição de elaboração de pro-
jeto de pesquisa de Joseli, Edson e Ivan é um utilís-
simo guia. Mas para o geógrafo a dimensão espacial 
do aspecto selecionado para investigação é crucial. 
Nesse sentido a dimensão espacial deve estar pre-
sente na pergunta de partida e na problemática, tal 
como Joseli Maria Silva considerou em sua tese de 
doutoramento sobre as representações sobre a verti-
calização na cidade de Guarapuava, Paraná. 

Geógrafos e não-geógrafos sentem-se brindados 
com este rico trabalho a respeito dessa razão de ser 
de cada um de nós que, enquanto acadêmicos, pro-
duzimos, antes de tudo, trabalhos científi cos bem 
elaborados, capazes de tornar inteligível a ação hu-
mana na superfície terrestre. Esta tarefa permanente 
é agora facilitada.

Roberto Lobato Corrêa – UFRJ
Junho de 2008



APRESENTAÇÃO

Resolvemos elaborar esse material como recurso 
didático para auxiliar o desenvolvimento do 

trabalho de cada aluno que hoje enfrenta a difícil ta-
refa de produzir um trabalho científi co. A partir das 
nossas experiências, algumas realizadoras e outras 
angustiantes, encontramos as referências que hoje 
sistematizamos neste documento, como uma peque-
na contribuição na trajetória de pesquisa a ser desen-
volvida por vocês. 

Este material não esgota a necessidade de um 
progresso de aprendizagem, pois ele é apenas um 
mapa de exercícios e refl exões para quem se encontra 
diante do desafi o da pesquisa, da produção do novo. 
Muitas perguntas, medos e inseguranças surgirão 
nesse processo, mas não há absolutamente nada que 
não possa ser vencido quando se dá um passo após o 
outro com a certeza de que nossa capacidade criativa 
é imensa. Contudo, a capacidade criativa não surge 
do nada, é fruto de nosso próprio esforço.
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Existem duas espécies de atitudes que as pesso-
as tomam diante do novo, do inesperado. Uma de-
las é aceitar o desafi o, jogar até o fi nal e saborear a 
conquista. A segunda é fugir amedrontada e passar 
a vida lamentando-se pela oportunidade perdida e 
pensando que poderia ter vencido. Nós acreditamos 
que todos nós somos pessoas plenamente capazes 
de encarar com coragem os desafi os que nos são 
apresentados! Assim, o desafi o está lançado!

INTRODUÇÃO

Durante nossa experiência docente na universi-
dade nos deparamos várias vezes com o desa-

fi o de desenvolver a disciplina de ‘metodologia da 
pesquisa’. Em geral, é uma disciplina evitada pelos 
professores e temerosa por partes dos alunos. Isso 
se deve ao fato de que a metodologia da pesquisa 
baseia-se no princípio de que só há produção de co-
nhecimento através da investigação, da refl exão e da 
pesquisa. Assim, ela conduz o aluno a produzir seu 
próprio conhecimento ao mesmo tempo em que co-
loca o professor em um papel coadjuvante, instigan-
do a vigilância e a refl exão crítica de cada etapa da 
pesquisa a ser desenvolvida por seus alunos. 

O conteúdo deste documento está baseado em 
algumas obras que, particularmente, nos provocam 
grande inspiração. Referimo-nos aos escritos da rica 
experiência de Roberto Lobato Corrêa, da exposição 
metódica de Raymond Quivy e Luc Van Campe-
nhoudt da profundidade das idéias de Pierre Bour-
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dieu. Nossa contribuição é o resumo, compilação e 
organização do conhecimento produzido por tais au-
tores, além de alguns comentários próprios de nossa  
experiência de pesquisa. Tais obras básicas devem ser 
consultadas para que cada um de vocês possa elabo-
rar suas próprias refl exões e interpretações. 

O culto à ciência deve dar lugar ao debate e, por 
mais que ela conserve uma herança cultural de sabe-
res, a universidade não deve ser o lugar para ensinar 
certezas, mas de construir os caminhos para a forma-
ção de pessoas capazes de desenvolver um espírito 
crítico e investigativo. Este documento, portanto, 
não tem a pretensão de se constituir num único ca-
minho a ser seguido, mas de apontar algumas dire-
ções e princípios que os levem ao desenvolvimento 
da prática de pesquisa e que facilite a superação dos 
obstáculos que estarão presentes em suas trajetórias 
individuais. A organização interna deste texto segue 
o percurso de construção do projeto de pesquisa, 
envolvendo desde as primeiras aproximações com 
a atividade investigativa até a apresentação de um 
documento que se constitua numa importante refe-
rência em sua trajetória de pesquisa. 

O CONHECIMENTO
É UM PROCESSO

Desde que nos encontramos no mundo, desen-
volvemos o “ato de conhecer” e de dar sentido 

à realidade, conforme afi rmam Berger e Luckmann 
(1987). Luckesi e Passos (2002, p. 17) argumentam que 
“o conhecimento é a compreensão / explicação sinté-
tica produzida pelo sujeito por meio de um esforço 
metodológico de análise dos elementos da realidade, 
desvendando a sua lógica, tornando-a inteligível.” 
Assim, nossa existência se viabiliza pelas formas com 
que nos apropriamos e damos sentido aos objetos do 
mundo, e esse processo envolve quatro elementos in-
terdependentes: 

o • sujeito que constrói a faculdade da inteli-
gibilidade;
 o • objeto que é o mundo exterior ao sujeito;
o • ato de conhecer que é o processo de inte-
ração que o sujeito efetua com o objeto (ana-
lítico);
o • conceito (resultado do ato de conhecer) que 

1
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é a explicação que pode ser comunicada (sin-
tética).

A compreensão da produção do conhecimen-
to é uma preocupação da sociedade moderna, cuja 
dinâmica se organiza em campos que formam um 
par simultaneamente complementar e oposicional: o 
conhecimento oriundo do senso comum  e o conhe-
cimento científi co. O primeiro campo é compreendi-
do como o conhecimento que emana da experiência 
cotidiana, necessário à vida e aleatório, e o segundo, 
o conhecimento científi co, é intencional, voluntário 
e metódico. Sem negar a validade relativa do senso 
comum, a produção do conhecimento científi co faz 
uso obrigatório de alguns recursos metodológicos: 

toma o objeto de estudo como parte de um • 
todo; 

torna o objeto singular como um represen-• 
tante do universal;
toma o objeto como manifestação aparente • 
de que se necessita desvendar a essência;
toma o objeto de estudo como resultado de • 
um passado.

O desafi o de produzir um conhecimento que 
rompa com as amarras do senso comum é o que está 
colocado no meio acadêmico e científi co. Os pesqui-
sadores principiantes ou experientes devem ter cla-
ro que o método científi co se dá na construção da 
própria pesquisa e que é preciso eterna “vigilância 
epistemológica”, para utilizar os termos de Pierre 
Bourdieu, a fi m de fazer valer a prática do investiga-
dor científi co sobre seus convencimentos baseados 
no senso comum.
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INICIANDO
UMA PESQUISA 

Iniciar uma pesquisa científi ca provoca a ansie-
dade relativa a uma busca de algo que pouco co-

nhecemos. Em geral, fruto da própria mitifi cação 
da ciência moderna, os alunos imaginam que suas 
pesquisas devem resultar em complexas soluções 
para diversos problemas da humanidade. Com o 
desenrolar dos trabalhos de investigação freqüente-
mente ocorre uma fase de desalento, na qual a sen-
sação de incapacidade se avoluma e toma conta do 
pesquisador iniciante, e, não raras vezes, de outros 
já bem experientes. Entretanto, cabe lembrar aqui a 
“Lei da incompetência compensada”, de Murphy: “ne-
nhuma experiência é um fracasso completo – sem-
pre pode servir como exemplo negativo” (Bloch, 
Artur)1. É claro que ninguém quer chegar ao fi nal 
de uma pesquisa e ter que se contentar com a tal 
lei da compensação. Por isso, é bom atentar para os 

1 Texto extraído de BLOCK, Arthur. A lei de Murphy. Rio de 
Janeiro: Record, 1997. 

2
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bons conselhos oferecidos por Quivy e Campnhoudt 
(1992) que alertam para o perigo de alguns desvios 
que podem resultar na frustração de sua trajetória 
investigativa. 

Primeiramente saiba que é perfeitamente normal 
o sentimento de incapacidade e angústia iniciais. O 
caos instalado é típico do desenvolvimento de um 
espírito investigativo mas, mesmo assim, é bom sair 
dele o quanto antes. Em seguida, lembre-se que exis-
tem algumas armadilhas comuns no campo da ciên-
cia que devem ser evitadas, embora seja corriqueiro 
o fato de muitos pesquisadores tornarem-se seus 
conhecidos reféns. Para evitar ser vítima da “Lei 
da incompetência compensada de Murphy” siga os 
conselhos a seguir. 

Evite a crença na inspiração 
divina e fuja da “gula livresca 
ou estatística”

Ao iniciar a sistematização do caminho das pes-
quisas os alunos olham para todas as direções e bus-
cam em todos os lugares uma tal “inspiração” para, 
enfi m, estabelecer um tema e um objetivo para sua 

pesquisa. Alguns esperam que um raio celeste caia 
sobre sua cabeça e “ilumine” suas idéias, sem ao 
menos se mexer do lugar. Outros, dissimulando a 
mesma crença, começam a coletar e tentar assimilar 
inúmeros livros, artigos, páginas da web, planilhas, 
relatórios de estudos de organismos mundiais, ma-
térias jornalísticas, vídeos, fotos, sons, panfl etos e de-
mais registros de mil e um assuntos diferentes como 
se, ao observar algum desses recursos, estivesse ali, 
em algum ponto surpresa, a “sabedoria mágica”. 

Acreditar que a inspiração é um fenômeno que 
ocorrerá sem esforço, com certeza, é o caminho mais 
curto para encontrar o desânimo depois de muitos 
dias entediantes à espera dela. Quem tentar devo-
rar inúmeras informações sem seleção anterior, em 
poucos dias será vencido pelo cansaço e desânimo. 
Assim, seja prudente e leia atenciosamente textos 
cuidadosamente selecionados, coletando e interpre-
tando com atenção os dados estatísticos que sejam 
mais signifi cativos. Quivy e Campnhoudt (1992) 
argumentam que quando a lei do menor esforço é 
bem empregada no trabalho investigativo ela leva 
ao caminho mais curto e mais simples para o melhor 
resultado. Isto implica insistir no seguinte argumen-
to: “nunca inicie um trabalho importante sem de-

fi nir o que procura”. Caso você já tenha começado 

2.1
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sua caminhada de forma equivocada, pare, retorne e 
reinicie os procedimentos com cautela.

Não queira responder àquilo 
que ainda nem foi perguntado

A busca de dados e a elaboração de técnicas é, 
muitas vezes, um procedimento que se desenvolve 
sem que o pesquisador tenha clareza daquilo que 
necessita saber. Desgasta-se elaborando questioná-
rios, realizando entrevistas, gráfi cos e tabelas sem 
ter nem ao menos cumprido os primeiros passos 
de uma pesquisa sistemática. Só podemos escolher 
a técnica adequada, o procedimento mais efi ciente 
quando se sabe a natureza dos dados que se neces-
sita recolher e isso, necessariamente, implica na de-
fi nição do objeto de pesquisa. Afi nal, para que ser-
vem elaboradas técnicas de coleta de informações 
quando não se sabe aquilo que se quer responder? 
Ou seja, não se precipite no acúmulo e tratamento 

de informações, por mais nobres e sofi sticadas que 

sejam, quando você ainda não determinou aquilo 

que quer investigar.

Evite tentar impressionar com 
expressões que nem mesmo 
você compreende a razão de 
sua utilização

Não é necessário expressar-se de forma ininte-
ligível para ‘parecer’ inteligente ou ganhar credibi-
lidade no meio acadêmico. Pelo contrário, a clareza 
e a objetividade das idéias expressas revelam mui-
to mais a capacidade intelectual do pesquisador do 
que a forma rebuscada utilizada para ostentar um 
raciocínio que, na maior parte das vezes, é incom-
preensível até mesmo para quem o formulou. As 
frases de efeito, que geralmente conduzem para um 
dispensável vazio, também são comuns nos primei-
ros momentos daqueles que pensam que seus leito-
res têm a obrigação de admirar tais escolhas infeli-
zes. Para treinar saídas a essas armadilhas faça um 
demorado exame crítico das expressões utilizadas 
em alguns de seus textos e julgue se você consegue 
compreendê-las e se gostaria de vê-las em um texto 
que tenha um estilo semelhante ao seu. Lembre-se: 
expresse suas idéias com simplicidade, clareza e, 

principalmente, autenticidade.
Após esta rápida exposição de alguns dos equí-

vocos que podem nos levar ao fracasso de uma in-

2.2

2.3
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vestigação, vamos abordar formas de começar uma 
trajetória de trabalho confi ável, iniciando com os 
princípios do procedimento científi co. 

O PROCEDIMENTO
CIENTÍFICO

O procedimento científi co permite avançar na 
direção do objetivo da investigação, colocan-

do em prática alguns princípios comuns, bastante 
simples. Bourdieu et al. (2004) argumentam a ne-
cessidade de refl etir sobre os “atos epistemológi-
cos” e os obstáculos presentes em cada um deles. 
Baseados na obra de Gaston Bachelard, os autores 
consideram que o processo científi co ocorre em 
uma tríplice passagem – a ruptura, a construção e a 

verifi cação – e criticam a separação desses atos que, 
para eles, são inevitavelmente realizados de forma 
interdependente e relacionada. Nesse sentido, os 
três atos do procedimento científi co, ruptura, cons-
trução e verifi cação, constituem-se mutuamente, e 
o investigador lhes deve ser fi el, mesmo que eles 
sejam, necessariamente, particularizados e adapta-
dos a cada um dos fenômenos ou domínios estu-
dados. 

Vale aqui reproduzir a argumentação de Bour-

3
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dieu et al. (2004, p. 73): “afi rmar que o fato é con-
quistado, construído e constatado não é dizer que, a 
cada um desses atos epistemológicos, correspondam 
operações sucessivas, equipadas com este ou aquele 
instrumento específi co”. Assim, não há uma hierar-
quia entre os atos, pois a integração é parte funda-
mental do procedimento. Ironicamente os autores 
afi rmam que é comum a distinção entre os atos epis-
temológicos, mas esta é, sem dúvida, prática equivo-
cada que pode dar a “ilusão” de que o pesquisador 
está progredindo no alcance de seu objetivo de in-
vestigação. 

A ruptura

Qualquer abordagem realizada pelo pesquisador 
a respeito da realidade envolve, inevitavelmente, a 
trajetória vivida pelo sujeito que pesquisa. As leitu-
ras realizadas e os fatos experienciados infl uenciam 
a abordagem inicial com idéias que formam opiniões 
imediatas sobre qualquer que seja o objeto seleciona-
do. As opiniões e os julgamentos que qualquer sujei-
to realiza através de seu conhecimento produzido no 
senso comum são fundamentais para que ele viabilize 
sua existência sem a necessidade de explicitar todos 

os seus critérios de ação em todos os seus atos. En-
tretanto, a produção do conhecimento científi co exige 
consciência crítica e método acessível a todos quan-
tos queiram compreender e seguir uma trajetória de 
pesquisa. Assim, para estabelecer a separação entre 
a interpretação científi ca e aquela do senso comum é 
preciso que os esquemas explicativos sejam submeti-
dos à prova da explicitação completa, ato que rompe 
com o senso comum e conquista o status de constru-
ção científi ca de um objeto de estudo. Vamos a um 
exemplo.

Durante todo o período de graduação um deter-
minado grupo de alunos convive com fotos de deje-
tos de áreas de habitações sub-normais sendo lança-
dos em águas correntes e, simultaneamente, vêem 
cartazes alertando para a necessidade de educação e 
preservação ambiental. Sob infl uência de inúmeros 
outros fatores, estes alunos incorporam o pré-concei-
to que versa sobre a infl uência determinante das áre-
as de habitações sub-normais, e conseqüentemente 
de seus habitantes, para a poluição dos mananciais. 
Sob o manto desta pré-noção concluem a necessida-
de de medidas urgentes, correcionais e preventivas, 
sobre esta população. Esquecem-se, entretanto, que 
o perfi l de consumo desses habitantes é pequeno e 
que os rejeitos por eles produzidos é, em geral, mui-

3.1



30

CONSTRUINDO A CIÊNCIA 

31

Elaboração crítica de projetos de pesquisa

to menor do que aqueles produzidos e lançados pela 
população de alta renda nos mesmos mananciais. 
Assim, as conclusões precipitadas pela falsa certeza 
baseada no pré-conceito leva à ações equivocadas. 
Coloca-se, assim, a relevante necessidade de romper 
com o senso formatado pelos estereótipos de classe, 
pelas fotografi as e pelos cartazes para explicitar o 
fenômeno da forma mais abrangente possível já no 
início dos trabalhos.

A construção

A ruptura se constitui ao longo do processo da 
construção mental do objeto da pesquisa e se torna 
efetiva na problematização. Ou seja, é a partir de 
uma representação teórica prévia (a problemática), 
proposta pelo pesquisador, capaz de manifestar, ex-
plicitar conceitualmente a lógica do fenômeno que 
cumprimos a ruptura com as pré-noções e iniciamos 
a construção do objeto para pesquisa.

Bourdieu et al. (2004, p. 48) argumentam que 
“por mais parcial e parcelar que seja um objeto de 
pesquisa, só pode ser defi nido e construído em fun-
ção de uma problemática teórica que permita sub-

meter a uma interrogação sistemática os aspectos da 
realidade colocados em relação entre si pela questão 
que lhes é formulada”. Enfi m, a construção mental 
indica os caminhos de operacionalização da pesqui-
sa e as hipóteses para o confronto com a observação. 
O conhecimento científi co não valida experimenta-
ção fora desta construção teórica de referência. 

A verificação

O estatuto científi co de uma proposição é con-
quistado na medida em que ela é verifi cada pelos 
fatos. “Toda experiência bem construída tem como 
efeito intensifi car a dialética da razão e da experiên-
cia, mas somente com a condição de que o pesquisa-
dor saiba pensar, de forma adequada, os resultados, 
inclusive os negativos, que ela produz e se interro-
gue sobre as razões que fazem com que os fatos têm 
razão de dizer não” (BOURDIEU et al., 2004, p.78). 
Enfi m, o procedimento científi co não signifi ca um 
simples confronto entre a teoria e os fatos no qual 
hipóteses são confi rmadas ou negadas, mas implica 
um balanço e reconstrução sistemática de proposi-
ções teóricas.

3.2
3.3
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AS ETAPAS DA
 ELABORAÇÃO DE UM

    PROJETO DE PESQUISA 

A concretização da investigação exige que os atos 
do procedimento científi co se realizem através 

da operacionalização de algumas etapas que serão 
expressas de forma seqüencial apenas para demons-
tração didática. Entretanto, a execução do procedi-
mento científi co exige a eterna “vigilância epistemo-
lógica” que leva, inevitavelmente, aos processos de 
interação, retro-ação e avanço entre os atos do pro-
cedimento.

ETAPA 1
A pergunta de partida

O início de toda pesquisa é angustiante para o 
pesquisador que tem como desafi o transformar uma 
idéia superfi cial em um projeto de pesquisa operacio-

4

4.1

As etapas da elaboração de um projeto de pesquisa2 

2 Fonte: Adaptação do esquema de Quivy e Campnhoudt (1992, p. 242)

       CONSTRUÇÃO

Etapa 2:

Explorando

Etapa 4:

PROJETO DE 
PESQUISA

A PESQUISA
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nal. Muitas vezes, a angústia torna-se tão acentuada 
que muitos pesquisadores abandonam o projeto ou 
perdem-se em ações cuja relação custo-benefício é 
amplamente negativa. Na pesquisa não há caminho 
seguro, pois a hesitação e o erro também fazem parte 
do cotidiano de quem investiga. Assim, é preciso ini-
ciar o trabalho validando-o da melhor forma possível 
e colocar a investigação em movimento, mesmo ten-
do a consciência de que jamais estaremos atingindo 
a perfeição. O desenrolar de uma investigação cien-
tífi ca, mesmo repleto de incertezas é muito superior 
à paralisia provocada pelo temor do erro e, por si só, 
pode ser muito estimulante.

A procura de um fi o condutor inicial mais claro 
possível para o trabalho é essencial para o início da 
caminhada de pesquisa. Quivy e Campnhoudt (1992) 
sugerem que uma forma efi caz para melhor exprimir 
o que o pesquisador procura investigar é utilizar uma 
pergunta de partida.  Todos nós sabemos elaborar per-
guntas, entretanto o enunciado inicial para o trabalho 
científi co deve seguir certos critérios que facilitam o 
trabalho de legitimação da pesquisa como a clareza, 
a exeqüibilidade e a pertinência. Vejamos do que se 
trata cada uma dessas regras a serem seguidas.

Critérios para elaboração 
da pergunta de partida

Clareza

Veja a seguinte pergunta:

Quais os limites espaço-temporais da análise das 

fronteiras simbólicas dos agentes hegemônicos 

no processo de fl exibilidade múltipla e plural dos 

complexos sistemas sócio-ambientais na pós-mo-

dernidade euroamericana?

Certamente o autor da questão acima esmerou-
se para formulá-la e, numa  primeira leitura, parece 
tratar-se de um tema com grande potencial e, nos es-
forçamos para compreendê-la. Entretanto, todo em-
penho é inútil quando se trata de tamanha confusão 
de idéias. Para evitar tal situação é muito simples 
testar a clareza de sua pergunta. Escreva-a e apre-
sente para seus colegas ou professores. Se depois de 
apresentar sua pergunta de partida você ainda pre-
cisa explicar o que pretende investigar é porque seu 
enunciado não atingiu a qualidade necessária.

Lembre-se de que uma pergunta formulada de 

4.1.1

4.1.1.1
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forma clara promove interpretações que correspon-
derem à intenção do autor e estimula a disposição 
de auxílio de colegas e professores de acordo com 
nossas necessidades. Entretanto, o seu contrário 
também é verdadeiro, pois uma pergunta precaria-
mente elaborada induz interpretações díspares da 
disposição do autor e ainda reduz a motivação para 
a colaboração que nossos interlocutores poderiam 
apresentar se fôssemos claros e precisos.

Neste ponto vivemos uma situação delicada e 
eventualmente hilária. Após formularmos defi cien-
temente a pergunta de partida, corremos o risco de 
que nossos interlocutores, empolgados com aquilo 
que entenderam de nossa proposta, queiram nos 
ajudar com conversas, textos, dados, indicações 
pessoais e outros compromissos que muito pouco 
têm a ver com aquilo que queríamos dizer e de que 
precisamos realmente. E o pior ainda ocorre quando 
nossos parceiros, já cansados de tentar ajudar, desis-
tem de nos entender justamente quando, fi nalmente, 
conseguimos nos explicar e, portanto, quando mais 
precisaríamos de seu auxílio. Portanto, uma pergun-
ta de partida bem elaborada poupa-nos acentuados 
desgastes e é a porta de entrada para um grande co-
meço.

Exequibilidade

Veja o próximo exemplo:

Quais os impactos da adoção do regime de 

propriedade privada rural pelo parlamento 

comunista chinês sobre a população idosa da  

China?

Para que sua pergunta de partida possa ser posi-
tiva na condução do caminho de pesquisa realize um 
balanço da disponibilidade de tempo, recursos fi nan-
ceiros e meios logísticos para o alcance dos objetivos. 
Vejamos o caso da pergunta acima, em que o acon-
tecido é recente e, portanto, não há muitos estudos 
acumulados a respeito. Para alguns grupos interna-
cionais de pesquisa, especialmente aqueles que pos-
suam tradutores de mandarim, talvez esta pergunta 
seja exeqüível. Entretanto, para um   pequeno grupo 
sediado em uma média universidade brasileira, sem 
tradutores de mandarim e poucas condições de via-
jar até a China para realizar o levantamento de dados 
junto a população, certamente a pesquisa é inviável.

Dessa forma, avalie seu tempo disponível para 
a pesquisa e confronte-o com as exigências que você 
terá ao longo dos trabalhos de investigação. Seja 

4.1.1.2
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prático ao analisar os recursos materiais, técnicos e 
pessoais de que você dispõe pois é mais importan-
te ter uma pesquisa realista que produza respostas 
válidas no tempo disponível do que pesquisas am-
biciosas que precisam ser encerradas sem responder 
às questões que foram formuladas, as quais, correm 
o risco de jamais serem concluídas. 

Outro aspecto a ser levado em consideração ao 
medir a exeqüibilidade da questão é o acesso às tec-
nologias disponíveis. O uso de um banco de dados, 
de tecnologias de geoprocessamento ou softwares que 
permitem a construção temporal de redes sociais,  
podem tornar possíveis pesquisas que no passado 
exigiam o emprego de uma grande quantidade de 
tempo no esforço de coleta e organização dos dados. 
Porém, cada tecnologia exige um esforço para sua 
assimilação e aproveitamento, portanto, mantenha 
a atenção para que elas sejam uma vantagem e não 
um entrave em sua pesquisa. 

Pertinência

Observe a seguinte pergunta:

Qual o método ideal para a prática religiosa?

Uma pergunta pertinente deve evitar algumas 
formulações que lhe confi ram um caráter moral, 
preditivo e fi losófi co. Os fatos devem ser compre-
endidos através de uma investigação científi ca e não 
julgados a partir dos valores morais de cada pesqui-
sador. O enquadramento do enunciado relaciona-se 
com o campo teórico metodológico de uma ciência, 
e questões sobre o sentido das coisas do mundo de-
vem ser exploradas na fi losofi a. Além disso, outros 
dois aspectos devem ser relevantes na elaboração 
pertinente de uma pergunta de partida. Ela deve 
permitir várias respostas possíveis de serem con-
cebidas e não uma certeza prévia, afi nal, se você já 
sabe a resposta para que fazer a pesquisa? Enfi m, 
um enunciado jamais pode se referir a um aconte-
cimento futuro porque uma pesquisa científi ca tem 
como pré-condições a observação, a experimentação 
e a demonstração, e jamais cumpriremos qualquer 
destas condições em um tempo futuro. Lembre-se, 
portanto, que ciência não é futurologia.

4.1.1.3
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É       um equívoco subestimar a 

importância da pergunta de 

partida. É através dela que se ini-

cia um processo de ruptura com o 

senso comum e que poderá facilitar 

seu caminho de pesquisa. Assim, elabore sua pergunta 

de partida segundo os critérios discutidos acima e teste 

essa pergunta junto das pessoas que o rodeiam, de modo 

a assegurar-se de que ela é clara e precisa e, caso não 

tenha sucesso, tente novamente!

ETAPA 2
A exploração do campo de 
pesquisa

Depois de ter construído seu fi o condutor atra-
vés da elaboração da pergunta de partida, é hora de 
realizar uma aproximação das fontes de informação 
sobre o assunto a ser explorado a fi m de construir 
uma problemática de pesquisa. Observe que, nesta 
fase, o pesquisador persiste no esforço de ruptura com 
o senso comum ao mesmo tempo em que constrói as 
primeiras bases para a construção do objeto de pes-
quisa. Dois caminhos complementares são percorri-

dos nesse processo. Um deles é o de absorver leituras 
pertinentes para a construção de um quadro teórico 
de referência, e o outro constitui-se de uma aproxima-
ção concreta com o fato a ser investigado. As leituras 
e o acesso às fontes (fontes documentais, entrevistas, 
observações sistemáticas, séries estatísticas) possibi-
litam uma problematização de qualidade e é o en-
volvimento progressivo com o objeto de estudo que 
permite um contato qualifi cado com esta parcela da 
realidade. Enfi m, é preciso que o pesquisador adote 
uma postura de exploração do fato a ser investigado 
a fi m de construir as refl exões necessárias. 

A exploração por meio das 
leituras

É muito comum o trabalho de leitura apresentar-
se como uma tarefa penosa para muitos, mas é pre-
ciso enfrentar o fato de que adquirir capacidade de 
leitura não é apenas um “dom de Deus”. Isso exige 
esforço e por mais genial que seja o pesquisador ele 
jamais escapará à necessidade de ler. Realizar uma in-
vestigação científi ca implica explorar as teorias para 
ir além da mera aplicação de algumas técnicas e apri-
morar a refl exão antes de dar respostas às perguntas 
que sequer foram elaboradas satisfatoriamente. 

Lembre-se

4.2 4.2.1
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O pequeno cultivo do hábito de leitura e refl exão 
leva alguns pesquisadores iniciantes a ter a sensação 
de que sua pergunta de partida é tão genial que não 
possui precedentes na história da ciência. Assim, cegos 
pela ignorância, voltam das bibliotecas ou das consul-
tas à internet com o discurso de que não conseguiram 
encontrar nada, ou quase nada, sobre o assunto que 
buscavam. Além de ser presunçoso, um pesquisador 
achar que “reinventou a roda”, na alta modernidade é 
quase impossível que qualquer tema tenha permaneci-
do na escuridão e não tenha sido abordado, pelo me-
nos parcialmente, por alguém na comunidade científi -
ca. Uma pesquisa sempre estará inscrita num processo 
continuado de produção científi ca, no qual é possível 
ser situada com um pequeno esforço inicial. Assim, o 
pesquisador necessita conhecer as investigações pre-
cedentes e posicionar seu trabalho em relação a elas, 
seja distinguindo-a e contestando, ou aproximando-a 
e confi rmando as concepções existentes.

Nesse sentido, por mais simples que sejam suas 
pretensões de pesquisa, é indispensável conhecer as 
referências bibliográfi cas ligadas à sua questão de 
partida. Entretanto, é importante realizar a aborda-
gem das leituras de forma objetiva e efi caz evitando 
perder tempo em caminhos equivocados. Isso impli-
ca utilizar um método de organização, de realização e 
de tratamento das leituras. 

Critérios para selecionar 
as leituras

Mesmo tendo elaborado uma pergunta de parti-
da clara, exeqüível e pertinente, a escolha das leitu-
ras é uma tarefa que exige atenção já que ler envolve 
bastante tempo e dedicação, além do que não pode-
mos perder de vista que existem outras etapas da 
investigação a serem vencidas. Assim, é importante 
que sejam privilegiados os conhecimentos que inte-
ressam diretamente para a pergunta de partida, con-
tudo, cada um deve adaptar os critérios gerais que 
serão expostos aqui para sua trajetória de pesquisa.

Escolha as leituras a partir de sua pergunta de 
partida que até este momento é o fi o condutor 
do seu trabalho.

Selecione alguns artigos de referência e não so-
brecarregue seu programa de leitura com calha-
maços indigestos. É melhor ler de forma crítica e 
profunda um número menor de páginas do que 
superfi cialmente centenas delas, por isso, dire-
cione suas leituras para obras que apresentem 
refl exões de síntese ou para artigos pertinentes, 
mesmo que mais reduzidos.

4.2.1.1



44

CONSTRUINDO A CIÊNCIA 

45

Elaboração crítica de projetos de pesquisa

Privilegie textos em que os autores priorizam a 
análise e a interpretação em detrimento aos tex-
tos descritivos que pouco provocam a refl exão.

Tome cuidado para escolher textos que apre-
sentem abordagens diversifi cadas do fenômeno 
a ser investigado, pois isso o ajudará no con-
fronto de diferentes perspectivas a fi m de criar 
novas refl exões.

Distancie-se por um tempo das leituras, algu-
mas horas, e crie oportunidades de refl exão 
pessoal e troca de pontos de vista com colegas 
e outros pesquisadores fora do ambiente de tra-
balho. “Bata um papo” descontraído e informal, 
tome uma cerveja ou um suco com amigos e irá 
perceber os ‘insights’ que surgirão com os de-
bates descomprometidos com as certezas. Um 
espírito criativo se desenvolve com bastante tra-
balho mas também com sociabilidade e prazer!  

Sugestões para encontrar 
leituras precisas 

Quando já se tem um fi o condutor do traba-
lho de pesquisa, a busca pelas leituras torna-se 

bem mais fácil. Entretanto, é preciso perceber que 
a chance de encontrar um único livro que responda 
exatamente a maioria das expectativas é muito rara. 
Assim, é importante relaxar e, com calma, dedicar-
se à biblioteca, atenuando aquela velha ojeriza pelos 
livros. Pense que eles são seus aliados mais impor-
tantes neste momento! Certamente, há muitos textos 
que contêm informações de que você precisa muito, 
mas eles não irão saltar das prateleiras com as pági-
nas abertas na medida certa para você.

Outra importante fonte para encontrar leituras 
adequadas é a internet, através de portais acadêmi-
cos3. Apesar de ser uma ferramenta ágil e efi ciente é 
preciso lembrar que a internet não realiza uma auto-
fi ltragem das milhares de possibilidades de leituras. 
Mais que as bibliotecas, a internet exige constante 
alerta para que não se acumule um grande volume 
de dados, textos, tabelas, imagens e artigos que, por 
fi m, mais atrapalham que auxiliam no progresso da 
pesquisa.

Assim, para que o trabalho de procura não seja 
um verdadeiro calvário, é bom lembrar das instru-
ções propostas por Quivy e Campnhoudt (1992).

4.2.1.2

3 Um exemplo importante é www.periodicos.capes.gov.br que 
apresenta outros links relacionados com depositários de impor-
tantes fontes de documentos científi cos.



46

CONSTRUINDO A CIÊNCIA 

47

Elaboração crítica de projetos de pesquisa

Solicite que pessoas já experientes no seu campo 
de pesquisa lhe recomende as leituras mais ade-
quadas. Entretanto, antes de se dirigir a um pes-
quisador ou professor, saiba o que perguntar, te-
nha claro seu fi o condutor que, neste momento, 
ainda é a pergunta de partida. Ao tomar cuidado 
com a objetividade do encontro com os especia-
listas, não só estará construindo uma imagem de 
respeito quanto preservando a possibilidade de 
novas consultas.

Preste atenção aos artigos de revistas, notada-
mente aquelas especializadas no seu campo de 
investigação. Os periódicos são veículos dinâ-
micos que apresentam conhecimento atualizado 
e interessantes críticas  sobre o conhecimento 
anterior. Os autores apresentam balanços que 
envolvem, em geral, a análise de importantes 
cientistas e acabam por trazer ricas referências 
a serem consideradas. Além disso, há seções de 
resenhas e comentários bibliográfi cos que infor-
mam as obras recentes relativas ao foco de inte-
resse da revista.

Jamais deixe de consultar as referências biblio-
gráfi cas compiladas no fi nal de qualquer obra ou 
dos artigos a que você acessou. Isso facilita so-

bremaneira a cobertura de seu campo de pesqui-
sa, pois possibilita verifi car os autores que com-
partilham da mesma linha teórica, assim como 
os assuntos mais debatidos no momento. 

Consulte os índices e os sumários dos livros an-
tes de abandonar rapidamente aqueles livros 
com “espessura assustadora”. Lembre-se de que 
muitos livros são coletâneas de textos de dife-
rentes assuntos e, nem sempre, é preciso ler o 
livro integralmente.

Sempre que acessar uma biblioteca, informe-se 
dos serviços disponíveis e do modo de utilização. 
Atualmente é possível obter material de qualquer 
parte do mundo através de sistemas em redes e, 
além disso, muitas bibliotecas estão equipadas 
para oferecer facilidades de pesquisas por pala-
vras-chave, tema ou autor, por exemplo.

Trabalhando as leituras

Em geral, um iniciante no exercício da pesqui-
sa possui difi culdades em extrair de suas leituras 
idéias para seu próprio trabalho, o que o faz afi rmar 
que não encontra nada que se relacione com sua 
pergunta de partida. Em geral, essa é uma sensação 

4.2.1.3
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normal  daqueles que começam a pesquisar, quando 
ainda não se tem referência sufi ciente para perceber 
e articular as idéias presentes nas diversas leituras 
realizadas. Estabelecer relações é um grande passo 
na capacidade de leitura e só há um jeito para conse-
guir isso. Esta capacidade só se adquire com muito 
trabalho e leitura. Ou seja, só se aprende a ler len-
do!

Outro ponto para o qual queremos chamar 
a atenção é que, para realizar uma pesquisa, não 
se pode fi car só nas leituras. Mas, sim, temos que 
aprender a capitalizá-las. Ou seja, fazer anotações 
pertinentes, resumos adequados, análises proveito-
sas. É muito comum que o desafi o de trabalhar um 
texto resulte em práticas infrutíferas, como o  corte 
indiscriminado de algumas partes a fi m de que eles 
sejam “encurtados”, o que, conseqüentemente, gera 
um resumo sem o menor sentido e inútil aos propó-
sitos de um  pesquisador.

Assim, a fi m de aproveitar o máximo de suas 
leituras, é importante a apropriação de um método. 
Quivy e Campnhoudt (1992) sugerem a elaboração 
combinada de uma grelha de leitura e de um resu-
mo. Se a grelha auxilia na leitura com ordenamento 
e profundidade, o resumo possibilita a retenção das 
idéias principais do texto. 

A apreensão da leitura

Utilize o exemplo do quadro que segue e ela-
bore sua grelha de leitura a partir de um texto que 
você tenha escolhido. Observe que o maior espaço 
foi reservado para a coluna da esquerda “idéias 
conteúdo”; o da coluna da direita, “tópicos para a 
estrutura do resumo”, é bem menor. 

Idéias conteúdo Tópicos para a 
estrutura do resumo

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

Um texto pode ser dividido por seções que po-
dem ser parágrafos ou itens. Seja como for, é um 
trecho no qual várias frases estão reunidas e apre-
sentam uma idéia coerente. Para cada seção deve-se 
designar um número e assim sucessivamente, e a 
idéia principal da seção deve ser escrita na coluna 
da esquerda (idéias conteúdo).

Depois de fi ndado o trabalho de organização 
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das idéias na coluna da esquerda é preciso que sejam 
relidas para que você consiga apreender as articula-
ções e a estrutura do pensamento do autor como as 
idéias mestras, as etapas do raciocínio e a comple-
mentaridade entre as partes. São as articulações que 
devem aparecer na coluna da direita (tópicos para a 
leitura do resumo). Mesmo que encontre difi culda-
des nesse momento, não desista ,pois só com exercí-
cio poderá melhorar sua aptidão para a apreensão 
da leitura.

Elaborando um resumo

Na fase exploratória de sua pesquisa, a primeira 
leva de leituras tem como objetivo compreender e 
destacar as idéias principais dos autores e suas ar-
ticulações.  Dessa forma, o resumo acompanhado 
da grelha de leitura é um método muito efi ciente. 
Mas só é possível elaborar um bom resumo depois 
de uma boa leitura. Então, se você pretende queimar 
a etapa de realizar uma leitura adequada, conside-
re impossível a tarefa de redigir um resumo de boa 
qualidade! Assim, apenas depois de ter desenvolvi-
do sua leitura a partir da grelha de leitura realize os 
seguintes passos:

Leia o conteúdo da coluna das “idéias conteú-
do” e observe que, embora ordenadas, as idéias 
necessitam uma articulação e de um fi ltro que 
garanta a visibilidade das idéias mais importan-
tes do autor;
Considere igualmente o conteúdo da coluna da 
direita na qual estão as informações relativas 
à importância e à articulação das idéias, se são 
centrais, secundárias e podemos ordená-las gra-
ças ao conteúdo da coluna da esquerda, onde 
são retomadas de forma condensada;

Estruture as idéias de modo a reconstituir a uni-
dade do pensamento do autor e a coerência do 
seu raciocínio;

Redija o resumo de forma sufi cientemente clara 
para que ele possa ser fi el ao texto original e ga-
rantir a transmissão da idéia global do autor. 

Quando se aborda uma leitura de forma ativa 
como esta, o resultado é que as idéias dos autores 
se inscrevem em seu espírito. O exercício, além de 
melhorar sua capacidade intelectual, permite que 
você estabeleça com mais facilidade as comparações 
necessárias para a elaboração de seu raciocínio cien-
tífi co. Embora o método de leitura aqui apresenta-
do seja rigoroso, é possível realizar adaptações às 
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especifi cidades de cada pesquisador e seu projeto. 
Entretanto, lembre-se de que ler mal milhares de pá-
ginas não lhe servirá para absolutamente nada, e, ao 
contrário, uma boa leitura metódica pode levá-lo a 
progredir na sua trajetória de pesquisa. Nem sem-
pre a quantidade de referências citadas num texto é 
diretamente proporcional à qualidade da discussão 
empreendida pelo autor. 

Comparando ideias nos textos

Para que o seu empenho resulte em avanços é 
preciso que as leituras realizadas apontem elemen-
tos de refl exão e pistas para a construção de sua in-
vestigação. 

Confronte os textos e destaque os posicionamen-
tos dos autores na abordagem do fenômeno. 

Ordene os posicionamentos encontrados de for-
ma a destacar as convergências, as divergências 
e as complementaridades. 

Para destacar as pistas para o avanço de sua in-
vestigação refl ita sobre a identidade das leituras, 
a sua pergunta de partida e as pistas que as lei-
turas sugeriram. 

A o fi m deste exercício você 

estará apto para escolher 

com mais precisão sua próxima 

leva de leituras, optando por 

aprofundar algum ponto de vista 

ou até mesmo abordar um ângulo ainda não explo-

rado de sua investigação. Entretanto, é bom que 

nesse momento você interrompa provisoriamente 

a leitura dos textos e procure exercitar refl exões 

e discussões sobre o tema! Depois de um tem-

po estará com as energias renovadas e pronto para 

progredir em direção ao objetivo que persegue!

A exploração através das entre-
vistas

Depois de realizado um balanço dos conheci-
mentos relacionados à pergunta de partida através 
das leituras, é o momento de descobrir aspectos com-
plementares já que a fase exploratória da pesquisa 
implica várias ações que se enriquecem mutuamen-
te. As entrevistas com algumas pessoas relevantes à 
especifi cidade do campo explorado neste momento 
têm como objetivo iluminar alguns aspectos do fe-

Lembre-se

4.2.2
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nômeno estudado que ainda não foram pensados 
pelo pesquisador. Nesse sentido, é importante que 
as entrevistas exploratórias sejam abertas e fl exíveis 
e atentem para as seguintes observações: 

Evite colocar perguntas demasiado numerosas 
e detalhadas que se assemelham a um inquérito 
ou interrogatório. Um bom começo é fazer uso 
de entrevistas pouco diretivas. Lembre-se de que 
seu objetivo deve ser ouvir muito mais do que 
perguntar. Não é momento de comprovação de 
hipóteses, é momento de encontrar os subsídios 
necessários para qualifi car sua pergunta de par-
tida. Afi nal você ainda está no início dos traba-
lhos!

Desarme-se de suas certezas, relaxe seu espírito 
a fi m de descobrir novas maneiras de colocar a 
problemática. Ouça atentamente as opiniões e re-
latos pois é nessa rica relação de muitas trocas e 
descobertas que o investigador cria e renova suas 
idéias. 

Lembre-se de que, no contato direto com o campo 
de pesquisa, você é um investigador! Não caia na 
armadilha de convencer a si mesmo de que aque-
las idéias pré-concebidas estão confi rmadas e 

você realmente é um gênio que só precisa da pes-
quisa para legitimar aquilo que você já sabia. Esse 
caminho leva-o, inevitavelmente, ao fracasso! 

Os interlocutores importantes 
para a pesquisa 

Os docentes, investigadores especializados e 

peritos no domínio da investigação exigido pela 
pergunta de partida são pessoas bastante úteis 
na fase exploratória. Estas pessoas certamente já 
auxiliaram na orientação de suas leituras e agora 
também podem apoiar o conhecimento do fenô-
meno através do relato de suas próprias pesqui-
sas, dos seus procedimentos metodológicos, das 
surpresas e problemas que, inevitavelmente, já 
enfrentaram. Lembre-se que é muito importan-
te que sua pergunta de partida esteja clara para 
que a pessoa entrevistada possa efetivamente 
ajudar na condução do seu trabalho.

As testemunhas privilegiadas são também pes-
soas que podem auxiliar na fase de exploração 
da pesquisa. Normalmente são pessoas que, 
pela sua posição, pela sua ação ou pelas suas res-
ponsabilidades, têm um bom conhecimento do 

4.2.2.1
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problema. Em geral, são pessoas cuja atividade 
profi ssional ou atuação política está diretamente 
relacionada ao fenômeno estudado. 

O público a que o estudo diretamente diz res-

peito constitui um útil interlocutor e, neste caso, 
é sempre importante prestar atenção na diversi-
dade de idéias e posições existentes em determi-
nados grupos menos falantes e mais reservados, 
que, em geral, podem indicar pistas importantes 
para a pesquisa.

A guce seu espírito crítico 

durante as entrevistas 

pois o entrevistado, ao se rela-

cionar com você, possui seus 

próprios interesses na criação 

de uma ‘versão’ para o fenômeno estudado, e estas 

subjetividades escondem armadilhas, devido à ilusão 

de transparência. A verdade expressa na entrevista 

deve, sempre, ser considerada válida para o entrevis-

tado, entretanto o pesquisador necessita confrontá-la 

com muitas variáveis, para só então assumi-la em 

seu relatório.

As características das entrevistas 
exploratórias

Embora pouco diretiva uma entrevista explo-
ratória deve cumprir seus objetivos e, nesse caso, 
trata-se de conduzir o interlocutor a abordar os te-
mas de que o pesquisador necessita. Mesmo tendo 
a consciência de que não existe uma receita prática 
para que uma pessoa consiga fazer a outra expres-
sar da melhor maneira possível seus pensamentos, 
é importante que a entrevista siga pelos menos al-
guns passos que podem facilitar o processo de en-
trevista:

Realize o menor número de perguntas possível, 
pois o excesso de perguntas impede a liberdade 
do interlocutor de comunicar sua experiência. 
Faça uma pequena exposição do que o levou a 
entrevistá-lo, o que pretende obter e garanta um 
tom aberto para a conversa;

Intervenha de forma sutil quando for preciso re-
conduzir a conversa para os objetivos da pesqui-
sa e também quando precisar que o entrevistado 
aprofunde um aspecto importante citado;

Lembre-se

4.2.2.2
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Formule suas intervenções sempre de forma 
aberta para que o entrevistado receba a menor 
infl uência possível e possa expressar-se a par-
tir de sua própria realidade, linguagem, enfi m, 
seus próprios quadros de referência. Nunca re-
alize intervenções incisivas porque isso refl ete 
na qualidade dos depoimentos e interfere na 
conduta do entrevistado. Nestes casos, é co-
mum que o entrevistado procure corresponder 
às idéias do entrevistador e, quando isso acon-
tece, o pesquisador acaba por desenvolver uma 
atividade infrutífera, já que seu entrevistado re-
produzirá suas expectativas e não trará novos 
elementos de análise do fenômeno; 

Abstenha-se de interferir no conteúdo da entre-
vista, evite expressões faciais de concordância 
ou discordância, não debata o tema ou afi rme 
posições em relação aos argumentos usados pela 
pessoa entrevistada; 

Escolha com cuidado o contexto no qual ocor-
rerá a entrevista. Isso envolve uma análise do 
tempo, do local e da presença de outras pessoas 
durante a conversa. O contexto infl uencia muito 
na qualidade das informações e refl exões do en-
trevistado;

Grave as entrevistas para que você e seu interlo-
cutor possam se concentrar o máximo possível 
no tema abordado, mas não esqueça que é pre-
ciso que o entrevistado concorde com a grava-
ção. Anote apenas o indispensável, e o faça, por 
exemplo, para descrever a postura do entrevis-
tado, suas expressões, fatores relevantes do am-
biente ou outras variáveis que sejam fundamen-
tais para compreender o contexto da entrevista 
posteriormente.

M esmo seguindo as 

regras gerais coloca-

das, o sucesso da entrevista de-

pende da dinâmica de interação 

entre o entrevistador e o entre-

vistado, e é sempre o primeiro quem deve ajustar seu 

comportamento ao segundo com fl exibilidade e per-

tinência, pois cada entrevista é um momento único, 

impossível de ser reproduzido em sua totalidade .

Lembre-se
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A utilização das entrevistas ex-
ploratórias

As entrevistas nesta fase investigativa têm 
como objetivo instigar a refl exão e construir os 
caminhos da elaboração da problemática de pes-
quisa. O discurso não tem como objetivo ser uma 
fonte precisa de informação, mas pode apresentar 
aspectos do problema que ainda não haviam sido 
pensados. É importante lembrar que a entrevista é 
em si um processo que envolve o entrevistador, o 
entrevistado e o problema a ele colocado. Durante 
o desenvolvimento do discurso são acionadas as 
vivências, sentimentos e valores que também estão 
em constantes mudanças na vida do entrevistado.

Quando o interlocutor é solicitado a discorrer 
sobre algum aspecto da realidade que interessa 
ao entrevistador, aquele recorre à memória que se 
constitui de elementos singulares e sociais. Portan-
to, o discurso emitido pelo entrevistado refl ete a 
simultaneidade das dimensões social e individual 
e, mais que isso, uma versão sempre provisória, à 
medida que o ato de lembrar do passado envolve o 
tempo presente e sempre é possível que novos ele-
mentos infl uenciem as versões sobre os fatos pas-
sados, conforme afi rma Bosi (1998). Nesse sentido, 

o resultado de uma entrevista é o resultado de uma 
complexa elaboração do pensamento que deve ser 
utilizada para ultrapassar nossas próprias interpre-
tações do fenômeno estudado.

Não se preocupe neste momento em utilizar o 
discurso da entrevista a partir de técnicas de aná-
lise de conteúdo sofi sticadas. Procure escutar vá-
rias vezes a entrevista e tome nota das idéias que 
surgirem. Discuta seu trabalho com seus colegas, 
conte-lhes as suas experiências e peça-lhes que dis-
cutam as suas idéias. Jamais se envergonhe de estar 
aprendendo, pois só cresce quem se expõe.

A exploração através da observa-
ção e da consulta aos documen-
tos

Além das leituras e das entrevistas, a fase ex-
ploratória se compõe também por vários outros 
métodos complementares como as observações e as 
consultas aos documentos. 

Tenha um diário de campo no qual as suas im-
pressões e idéias sejam anotadas e não se percam 
ao longo de sua trajetória. Muitas vezes, as anota-
ções mais simples, relacionadas com outras, reve-

4.2.2.3

4.2.3
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lam aspectos inusitados e promovem as conclusões 
mais interessantes.

Nas pesquisas sociais, a observação (partici-
pante ou externa) é uma abordagem comum. A in-
teração com o grupo que está sendo observado, na 
maioria das vezes, é inevitável. Nesse caso, é bom 
conduzir seu comportamento com discrição e lem-
brar que sua presença sempre estará modifi cando 
a dinâmica das relações do grupo, e esta variável, 
a sua presença, deve ser considerada permanente-
mente. Manter-se na postura investigativa, priman-
do pela serenidade e o respeito é o melhor cami-
nho para tirar proveito deste envolvimento na sua 
pesquisa. Lembre-se de que durante o processo de 
observação a revelação de novos fatos não é o mais 
importante, mas sim a compreensão das relações 
que dão inteligibilidade aos fatos  já conhecidos. 

Um campo muito delicado é a exploração ini-
cial de documentos, especialmente os mais antigos. 
Tanto quanto a busca exploratória via intenet pode 
nos “atolar” em milhares de arquivos, também a 
busca de documentos pode acarretar uma monta-
nha de papéis que, em curto espaço de tempo, terão 
que ser dispensados para a que pesquisa  siga o seu 
curso. Seja seletivo e somente solicite um exemplar 
ou faça cópia em caso de relação direta com o objeto 

em construção, caso contrário anote as referências, 
os contatos, a forma de obtenção e volte posterior-
mente quando sua segurança em relação à necessi-
dade do material estiver melhor defi nida.

Atenção especial deve ser dedicada aos docu-
mentos mais antigos pois, em geral, são os mais 
apaixonantes e exigem mais esforço para serem ob-
tidos e preservados. Assim, a tendência será tentar 
encaixá-los na pesquisa mesmo que não respondam 
diretamente às nossas necessidades.

De toda a forma, embora preciosas, nenhuma 
abordagem exploratória deve ser analisada de 
forma rígida e muito detalhada durante esta fase 
de pesquisa. Lembre-se: na fase exploratória você 
deve proceder como alguém que procura e se man-
tém alerta para assimilar todas as pistas que o le-
vem à defi nição de sua problemática. Entretanto, 
tal postura exige atenção para não se perder com 
indicações em todos os sentidos e tampouco se fe-
char em indicações em apenas uma direção. O mais 
importante é estar aberto para ouvir seletivamente 
e nunca se contentar com uma só mensagem, pro-
curar discernir as dimensões de sua problemática e 
como abordá-la.
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A gora é hora de rever sua 

pergunta de partida à 

luz das refl exões surgidas na 

fase exploratória da pesquisa. 

Depois da fase exploratória, a 

sua pergunta de partida ainda refl ete sua intenção de 

investigação? Justifi que a sua resposta. 

Se a resposta for negativa, o que é absolutamente 

normal, não esqueça que o processo de pesquisa é 

dialético e multi-variado. Não desista, formule nova 

pergunta a partir dos critérios já discutidos e siga em 

frente. Aparentemente ter que reformular a pergunta 

de partida parece algo negativo mas, ao contrário 

disso, acredite, faz parte de um treino para se tornar 

um investigador sério e competente.

ETAPA 3
A problemática

O que é uma problemática

A problemática consiste em identifi car e descre-
ver a abordagem teórica do problema colocado pela 

pergunta de partida. Em geral, a elaboração da abor-
dagem teórica se faz em três momentos: 

Exploração das leituras e das entrevistas e • 
análise das diferentes abordagens construí-
das sobre o problema e das possíveis liga-
ções ou divergências existentes;
Posicionamento do seu trabalho neste qua-• 
dro de referências através da escolha da 
orientação mais pertinente;
Explicitação do quadro conceitual que ca-• 
racteriza a sua problemática. 

Elaborando uma problemática

Corrêa (1997) argumenta que a abordagem teó-
rica deve sempre estar associada a um conjunto de 
perguntas que devem estar claramente respondidas 
durante a elaboração de uma problemática: O quê? 

Onde? Quando? Por quê?

Ao responder as perguntas em relação ao obje-
to de pesquisa estamos pouco a  pouco construindo 
o objeto, recortando-o da realidade. Um objeto de 
pesquisa nunca é a realidade em si mas uma cria-
ção mental do pesquisador que se faz na relação com 
campos científi cos de saber. 

Hora de
 rever

4.3

4.3.1

4.3.2
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A primeira pergunta necessita precisar o que exa-
tamente estou pesquisando. Na resposta à segunda 
pergunta – onde – signifi ca ter claro qual é o recorte 
espacial mais adequado para compreender o fenô-
meno que estou buscando compreender. A resposta 
à terceira pergunta – quando – implica o período de 
tempo relevante para a inteligibilidade do fato consi-
derado, ou seja, este é o recorte temporal da pesquisa. 
Lembre-se do critério da pertinência utilizado para 
elaboração de sua pergunta de partida, o qual suge-
re jamais propor questões sobre algo que ainda não 
existe. Assim, o recorte temporal deve estar também 
vinculado à esta idéia.

Respondidos O quê? Onde? Quando? obtemos 
clareza em aspectos fundamentais, porém falta-nos 
o mais importante para convencermos nossos in-
terlocutores da importância de nosso trabalho, pois 
sem que respondamos por quê? difi cilmente nossa 
pesquisa terá sua relevância reconhecida. A cons-
trução do objeto a partir destes recortes não se dá 
de forma aleatória, embora seja sempre arbitrária, 
pois é o investigador quem os defi ne. Nesse sentido, 
Corrêa (1997) sugere que é necessário cada recorte 
- temático, espacial e temporal – ser plenamente jus-
tifi cado e sustentado. Os argumentos que sustentam 
os recortes fazem parte da refl exão que torna o fenô-

meno visível, e não são simplesmente apoiados no 
desejo do investigador.

Ao argumentar sobre as justifi cativas dos recortes 
espaciais e temporais, você deve refl etir sobre a 
escolha das escalas de análise do fenômeno a ser 
investigado. Apenas citar as localidades e períodos 
de tempo para cumprir a norma metodológica dos 
recortes, espacial e temporal, não é o sufi ciente. É 
preciso confrontar a pergunta estabelecida com as 
opções escalares de maneira a possibilitar a melhor 
inteligibilidade possível do fenômeno. É importante 
que cada investigador faça seu balanço, já que 
não existe à priori escalas mais importante do que 
outras. Tudo depende da pergunta que você faz à 
realidade. 

O recorte espacial é fundamental e deve ser rea-
lizado com muito cuidado já que envolve profundas 
discussões epistemológicas e metodológicas. Castro 
(1995, p. 120) alerta que “a análise geográfi ca dos fe-
nômenos requer objetivar os espaços na escala em 
que eles são percebidos. Este pode ser um enunciado 
ou um ponto de partida para considerar, de modo 
explícito ou subsumido, que o fenômeno observa-
do, articulado a uma determinada escala, ganha um 
sentido particular”. Esse sentido particular é fruto 
da pergunta que você tem como fi o condutor. 
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O recorte temporal envolve também uma di-
mensão escalar. Pode-se optar pela análise de fenô-
menos de longa duração que exigem uma observa-
ção mais longa do fenômeno para se captar algumas 
mudanças, ou por recortes temporais menores que  
possibilitam a exploração da diversidade de rela-
ções e signifi cados de um determinado fenômeno 
naquele momento. Também o recorte temporal não 
é defi nido pela realidade em si, mas pela pergunta e 
pelo aspecto que a problemática quer revelar numa 
situação específi ca de pesquisa.

Outra perspectiva relacionada ao “por que” é a 
justifi cativa da própria pesquisa junto à comunida-
de científi ca e à sociedade. Um pesquisador concebe 
uma realidade a partir de um determinado ponto de 
vista. No plano prático temos evidências de que o 
objeto constitui-se em um problema econômico, so-
cial, político, ambiental, etc. Corrêa (1997) aponta al-
guns caminhos para a elaboração de argumentos que 
sustentam a proposição de investigações. Argumenta 
ele que no campo da academia é possível que 

não haja ainda teoria produzida sobre o objeto 
de pesquisa e, sendo assim, uma investigação 
sobre um objeto recente é um argumento con-
vincente;

é necessário que haja uma atualização da teoria 
que aborda determinado objeto pois as expli-
cações já produzidas perderam sua capacidade 
explicativa;

existem duas ou mais teorias confl itantes sobre o 
objeto, e sua exploração contribui para refl exão 
em torno de sua validade.  

O momento da defi nição de sua problemática de 
pesquisa, segundo Quivy e Campnhoudt (1992), refe-
re-se à inscrição de sua investigação num quadro te-
órico pré-existente, ou, ainda, a criação de uma nova 
concepção. Se você é um investigador principiante é 
prudente que se conforme com um quadro teórico 
existente e deixe para os pesquisadores experientes 
proceder a superação e a transcendência das proble-
máticas precedentes. A escolha de uma concepção é 
resultado de uma refl exão que envolve as  convergên-
cias que ocorreram entre o quadro teórico, a pergunta 
de partida e os elementos colhidos na fase explora-
tória. 

É importante ressaltar que, novamente, é neces-
sário voltar-se para a pergunta de partida e, dando-
lhe sentido mais específi co com base na construção 
da problemática,  torná-la uma questão central. 

A explicitação de uma problemática se dá com 
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a exposição dos conceitos fundamentais que susten-
tam as proposições elaboradas a partir da pergunta 
de partida. Este momento fornece o plano teórico so-
bre o qual se constrói o modelo de análise, ou seja, a 
problemática é o alicerce da sua investigação. 

Lembre-se das seguintes 
operações:
Estabeleça distinções  das • 

diversas abordagens do pro-
blema trazidas pelas suas lei-

turas;
Construa os recortes do objeto de pesquisa e • 
suas justifi cativas;

Estabeleça as convergências e divergências • 

que aparecem entre os quadros teóricos e as 

informações obtidas na fase exploratória no 

campo de pesquisa;

Inscreva sua investigação em uma abordagem • 

que lhe permita conhecer com propriedade o 

que investiga;

Deixe clara a estrutura conceitual de sua pro-• 

blemática.

ETAPA 4
O modelo de análise

A questão central / os objetivos

Esta fase da elaboração da investigação consiste 
em tornar a problemática de pesquisa operacionali-
zável e orientar, posteriormente, o trabalho de ob-
servação e análise. Aqui o modelo é expresso pela 
dissecação da questão central em várias sub ques-
tões e no dimensionamento dos conceitos a serem 
colocados em prática.

Depois da sólida elaboração da problemática, é 
preciso retomar a questão central (pergunta de par-
tida já transformada) e fracioná-la em três ou qua-
tro sub-questões. Assim, sistematizamos o caminho 
a ser percorrido através de algumas interrogantes 
que não são novas questões, mas a sub-divisão da 
questão central. Há casos em que o pesquisador 
prefere formular este caminho pelos objetivos a 
serem atingidos. Então, é só obter o objetivo geral 
da questão central e desdobrá-lo em objetivos es-
pecífi cos, lembrando que são interdependentes. Ao 
cumprir os objetivos específi cos estará cumprindo 

Lembre-se

4.4

4.4.1



72

CONSTRUINDO A CIÊNCIA 

73

Elaboração crítica de projetos de pesquisa

simultaneamente o geral. Lembre-se de que a ques-
tão central (ou objetivo geral) deve explicitar o cam-
po da ciência em que se inscreve a investigação. 

A base conceitual

Construir a base conceitual da pesquisa é muito 
mais do que formular uma retórica repleta de fra-
ses pomposas ou cumprir uma mera formalidade. O 
pesquisador  necessita realizar uma operação com-
plexa que envolve a dialética entre a teoria e a expe-

riência. Isso quer dizer que, da relação estabelecida, 
resulta transformações em ambos os elementos. Ba-
chelard (1985, p. 121) lembra que “os conceitos e os 
métodos, tudo é função do domínio da experiência; 
todo pensamento científi co deve mudar ante a uma 
experiência nova”. 

Quando você explicita e fundamenta sua base 
conceitual na problemática, signifi ca que está cons-
truindo uma forma abstrata de explicar uma dada 
realidade. Você não está tratando da realidade em si. 
Então, para utilizar as palavras de Bourdieu (2004, 
p. 48), "por mais parcial e parcelar que seja um ob-
jeto de pesquisa, só pode ser defi nido e construído 
em função de uma problemática teórica que permita 
submeter a uma interrogação sistemática os aspec-
tos da realidade colocados em relação entre si pela 
questão que lhes é formulada".

Enquanto pesquisador, fi que atento para não 
cair nas armadilhas das repetições de conceitos já 
consagrados por autores famosos que dão a falsa 
impressão de tudo explicar. Um conceito não é bom 
ou ruim em si, apenas mais ou menos adequado 
na condução da pergunta formulada à realidade 
frente à uma problemática teórica. Assim, se um 
conceito é uma ferramenta explicativa da realida-
de, é preciso que possamos confrontá-lo com o real 

4.4.2
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e, para isso, é preciso que os conceitos sejam de um 
lado, operacionalizáveis e, de outro, sistemáticos, 
propiciando a possibilidade de generalização as-
sim como nos alerta Bourdieu (2004). 

Entretanto, o investigador não pode perder de 
vista a relação dialética entre as características ope-
racional e sistêmica. Se a construção do conceito 
privilegiar apenas sua função operacional, o pesqui-
sador se limita a uma apreensão resultante de uma 
pré-noção do referencial empírico, o que poderíamos 
chamar de uma mera descrição. Por outro lado, se o 
conceito for construído apenas com base na função 
sistêmica, a pesquisa não permitirá o confronto com 
a realidade. 

Diante disso, você deve tomar alguns cuidados 
para construir sua base conceitual. Primeiramente, 
lembre-se de que é necessário defi nir os elementos 
constitutivos do conceito, como as dimensões e os 
indicadores, os quais são plenamente observáveis e 
mensuráveis. Além disso, a construção do conceito 

operacionalizável está sempre em função de um 
conceito já construído mas, agora, confrontado com 
uma nova pergunta. Vejamos o exemplo ilustrativo 
que se segue.

Uma ilustração

O conceito de “verticalização” é uma construção 
de vários pesquisadores da dinâmica das cidades 
brasileiras na medida em que o espaço urbano, no-
tadamente o metropolitano, passou a se caracterizar 
por construções altas. Assim, as primeiras tentati-
vas de conceitualização foram realizadas visando as 
grandes cidades. A verticalização de São Paulo é defi -
nida por Souza (1994) como uma estratégia das múl-
tiplas formas de capital que criam o espaço urbano. 
Ferreira (1987) atrela sua defi nição à multiplicação do 
solo possível pelo elevador, e Carlos (1986) considera 
a verticalização como uma maneira de reprodução 
do espaço urbano pela construção dos edifícios. O 
estudo da verticalização de Natal, realizado por Cos-
ta (2000), também a considera como possibilidade de 
multiplicação do solo urbano e elemento de uma re-
valorização do espaço. Essas defi nições construídas a 
partir da organização do espaço das grandes cidades 
apresentam pontos de convergência: a verticalização 
é um processo característico dos tempos modernos, 
ela é viabilizada pelo progresso técnico, é constituí-
da por múltiplas formas de capitais e representa uma 
forma de reprodução do solo urbano. Baseados nes-
sas defi nições, os autores construíram seus indicado-

4.4.3
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res de alturas dos edifícios para o estabelecimento 
da qualifi cação da verticalização nessas cidades. Em 
São Paulo, os autores adotaram como expressão da 
verticalização os edifícios que tinham elevadores. Em 
Natal, Costa (2000, p. 152) considerou “Toda e qualquer 

edifi cação com quatro pavimentos ou mais, dotada de eleva-

dor, considerando os mais diversos tipos de uso”.
A questão que se coloca é: o conceito de verti-

calização já produzido é precisamente explicativo 
da dinâmica de crescimento dos edifícios em outros 
contextos espaciais e/ou temporais?

Vejamos alguns autores que utilizam-se do con-
ceito de verticalização produzido por indicadores 
metropolitanos para explicar outras realidades. Spó-
sito (1991, p. 55), ao estudar as cidades do estado de 
São Paulo, Presidente Prudente, São José do Rio Pre-
to e Ribeirão Preto, considera que a verticalização é 
“uma forma peculiar de expansão territorial urbana, pois 

através dela uma fração diminuta do território da cidade, 

via incorporação - construção de uma edifi cação de vários 

pavimentos - multiplica-se, desdobrando-se tantas vezes, 

quantas forem os números de pavimentos”. 
Ramires (1998, p. 9), analisando a verticalização 

em Uberlândia (MG), argumenta que ela "pode ser 

apontada como um exemplo de materialização das trans-

formações técnicas que atingem a cidade contemporânea 

de forma contundente. Tal fato não deve ser considerado 

como uma conseqüência natural da urbanização, mas uma 

das possíveis opções traçadas e defi nidas pelos diferentes 

atores sociais e interesses econômicos que envolvem a es-

truturação interna das cidades".

Ao estudar o processo de verticalização de Ma-
ringá (PR), Mendes (1992, p. 32) cria a seguinte de-

fi nição: a verticalização é um "processo intensivo de 

reprodução do solo urbano, oriundo de sua produção e 

apropriação de diferentes formas de capital, principalmen-

te consubstanciado na forma de habitação como é o caso 

do Brasil. Além da associação junto às inovações tecno-

lógicas que interferem no processo, alterando a paisagem 

urbana". 
Como pode ser observado nas citações apresen-

tadas, as análises da verticalização das cidades mé-
dias brasileiras, foram sustentadas pelos conceitos 
construídos a partir dos indicadores das grandes ci-
dades. Entretanto, é fundamental que o pesquisador 
não adote ‘a priori’ os conceitos que serviram para 
explicar outras realidades sem antes realizar uma 
mediação com o contexto que originou sua pergunta 
de partida.  Enfi m, é necessário que o pesquisador 
se pergunte: 
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O recorte temporal e espacial que objetiva a minha 

pergunta específi ca apresenta novos elementos a 

serem incorporados na teoria já testada e ratifi cada 

por outras realidades anteriormente estudadas?

Embora a construção do modelo de análise deva 
considerar os conceitos já estabelecidos no seu campo 
de análise científi ca a partir de seus respectivos indi-
cadores, é necessário mediar o conceito geral com a 
realidade especifi cada temporal e espacialmente e 
com a questão central elaborada pelo pesquisador. 
O desafi o de contemplar o geral e o particular, a fi m 
de construir conceitos que sirvam de ferramenta de 
análise do real é um esforço permanente do pesqui-
sador na elaboração do saber científi co.

No caso específi co que estamos exemplifi cando 
são muitas as questões que emergem da difi culdade 
da construção de indicadores em diferentes contex-
tos espaciais para a qualifi cação da verticalização. 
Qual é a referência de altura dos edifícios que são 
atributos da verticalização? Basta considerar os edi-
fícios com elevadores? Como construir um indica-
dor de “intensidade” de reprodução do solo urbano 
através da construção de edifícios para caracterizar 
o processo de verticalização? Quais as variáveis que 

podem ser contempladas para defi nir o indicador de 
intensidade? As múltiplas formas de capital, princi-
palmente o fi nanceiro, são expressivas em todos os 
processos de verticalização, diante da extrema di-
versidade econômica brasileira e da concentração de 
recursos fi nanceiros nas grandes cidades? 

São inúmeras as questões que podem ser consi-
deradas no momento da construção da base concei-
tual de uma pesquisa. Cada investigador privilegia 
um aspecto da realidade que se torna mais adequa-
do na solução de sua problemática. Por exemplo, os 
conceitos de verticalização apresentados anterior-
mente foram adequados para análise do crescimento 
das edifi cações e re-estruturação do capital imobi-
liário nas cidades de grande porte num determina-
do período da história da urbanização brasileira. O 
mesmo conceito (construído a partir dos mesmos in-
dicadores) pode tornar-se inadequado ou apresentar 
sérios problemas de operacionalização ao pretender 
dar inteligibilidade aos signifi cados atribuídos aos 
‘arranha-céus’ construídos em Nova Iorque no fi nal 
do século XIX e início do século XX ou para compre-
ender o impacto dos primeiros edifícios na paisagem 
urbana das pequenas cidades no presente. 

Ao estudar a verticalização de Guarapuava, 
uma cidade média do interior do Paraná, Silva 
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(2002) destaca a difi culdade de operacionalizar o 
conceito de verticalização construído a partir dos 
patamares de altura e intensidades verifi cadas e 
compatíveis com o contexto das grandes cidades 
no presente. Para superar os limites teóricos exis-
tentes, Silva (2002) reconstrói o conceito, criando 
novos indicadores, para expressar a  verticalização 
do espaço urbano em questão. Além de contemplar 
os indicadores já utilizados como a multiplicação 
do aproveitamento da área do lote, a relação entre 
a valorização fundiária e imobiliária, a legislação 
urbana de uso e ocupação do solo, utiliza também 
indicadores construídos com base na dinâmica 
própria da região de estudo. Explorando os jornais 
locais, a pesquisadora observou que as edifi cações 
compostas de três ou mais pavimentos já eram 
signifi cadas pela palavra “verticalização” naquele 
contexto espacial e temporal. 

Assim, diferentemente de outros autores que 
utilizaram indicadores de qualifi cação da vertica-
lização os edifícios com patamares de altura mais 
elevados, a autora insiste na idéia de considerar 
os baixos edifícios como expressão do processo de 
verticalização em Guarapuava, argumentando que 
essas edifi cações, embora de pequenas dimensões 

se comparadas com aquelas das grandes cidades, 
foram construídas com técnicas modernas, são 
fruto do avanço do capitalismo e da instituição da 
imagem de cidade “moderna” e “desenvolvida” 
através do jogo do poder simbólico. 

No caso citado o conceito já produzido por ou-
tros autores foi mediado pelo referencial empírico 
e é apenas desta maneira que o conceito pode se 
constituir numa ferramenta explicativa daquela re-
alidade específi ca. Assim, a autora sintetiza que a 

verticalização expressa uma forma particular de expan-

são territorial urbana, fruto dos tempos modernos e do 

progresso técnico e, além do mais, é apropriada e signifi -

cada a partir de relações de poder em diferentes socieda-

des em tempos e espaços específi cos.
Veja a composição do conceito de verticalização 

através da organização do pensamento em dimen-
sões e indicadores na fi gura que segue. 
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ETAPA 5 
A construção da operacionali-
zação da pesquisa

Todas as fases de uma investigação são co-rela-
cionadas e a operacionalização da investigação in-
fl uencia nos recortes possíveis do objeto de pesqui-
sa. Para construir a operacionalização da pesquisa é 
preciso elaborar uma boa resposta à pergunta como 

vou responder a questão central? Basicamente, é 
preciso separar cada sub-questão elaborada a partir 
da questão central e estabelecer para cada uma delas 
estratégias que possibilitem a análise dos indicado-
res componentes dos conceitos que sustentam a pro-
blemática de pesquisa:

Os dados necessários para demonstrar as mi-
nhas respostas às questões elaboradas. Podem 
ser estatísticos, discursivos, documentos, repor-
tagens etc.

As fontes que contêm as informações de que ne-
cessito: podem ser fontes primárias ou secundá-
rias, são instituições, pessoas, arquivos públicos, 
bibliotecas, museus, censos, material cartográfi -
co, material jornalístico etc.

4.5

VERTICALIZAÇÃO

INDICADORES

Altura dos empreendimentos

Quantidade de empreendimentos

Padrão construtivo

Densidade ocupacional

INDICADORES

Volume e origem do capital investido

Relação entre capital e trabalho

Processos de valorização

fundiária/imobiliária

INDICADORES

Agentes produtores do espaço 

urbano

Redes de interesse e favorecimento

Mecanismos de regulação e

controle da atividade

INDICADORES

Representações sociais dos 

empreendimentos

Valores simbólicos dos grupos 

envolvidos nos empreendimentos

Tempo de desenvolvimento 

do processo

DIMENSÃO

FÍSICA

DIMENSÃO

ECONÔMICA

DIMENSÃO

POLÍTICA

DIMENSÃO

SIMBÓLICA
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Os procedimentos de acesso às fontes estão con-
dicionados pela validação científi ca da pesquisa 
e, portanto, devem ser passíveis de repetição, 
como método, por outro pesquisador que resol-
va testá-los. Portanto, cuidado com “fontes pri-
vilegiadas” ou “procedimentos mágicos”.

Os procedimentos de tratamento e análise dos 
dados estão diretamente relacionados com a de-
fi nição do problema, dos objetivos da escala de 
atuação e de recursos disponíveis. Os procedi-
mentos que serão utilizados para o tratamento 
e análise das informações retiradas das fontes 
estão igualmente sujeitos à validação científi ca 
e, portanto, deverão ser descritos e devem estar 
sujeitos à prova.

A escala de abordagem do problema exige pen-
sar a fonte e os dados que se têm disponíveis. 
Abordar um problema na escala do Brasil se 
diferencia de outro na escala de um bairro por 
exemplo. 

É importante destacar que existem mil e uma 

técnicas para a operacionalização da pesquisa e 

que seria impossível esgotá-las. Mesmo porque um 

procedimento como este resultaria em um trabalho 

infrutífero já que as técnicas nunca podem ser 

criadas a priori, mas dependem da problemática, 

da questão central e dos conceitos que norteiam 

a investigação. Não será difícil o investigador 

se deparar com vários manuais de técnicas de 

pesquisa que lhe possibilitem construir a sua de 

forma refl exiva e crítica.

ETAPA 6
A apresentação do projeto de 
pesquisa 

A elaboração de um projeto de pesquisa, seja 
qual for sua complexidade, deve preocupar-se em 
ser um guia a ser recorrido a cada momento de di-
fi culdade no processo de investigação. É importan-
te lembrar que um projeto de pesquisa não é uma 
formalidade a ser cumprida, mas a condensação de 
uma trajetória a ser desenvolvida detalhadamente. 
Um projeto medíocre para cumprir uma formalidade 
resulta em uma pesquisa igualmente medíocre e em 
um pesquisador estressado e frustrado. Um projeto 
bem elaborado será seu companheiro durante toda a 
trajetória de investigação a ser cumprida. Portanto, 

4.6
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após toda a construção do conhecimento acerca de 
seu objeto de pesquisa alcançado até agora, está na 
hora de saber como apresentá-la de forma mais clara 
e objetiva possível.

Um projeto de pesquisa é uma sistematização do 
pensar acerca do seu objeto e dos passos que deve-
rão ser dados para a solução do problema estabele-
cido. Não existe uma regra rígida de apresentação 
desses passos e cada pesquisador, ao logo do tempo, 
vai adequando-os de acordo com seu interesse. Con-
tudo, existem três pontos cruciais que não podem 
faltar em nenhum projeto de pesquisa - a problemá-
tica, os questionamentos e a operacionalização – que 
constituem a estrutura básica e devem estar articula-
dos entre si.  É importante dizer que muitas vezes as 
instituições de pesquisa ou professores exigem que 
as idéias estejam adequadas a alguma estrutura pré-
estabelecida, mas esta não é uma obrigatoriedade, 
apenas a adoção de um padrão de apresentação. 

Nesse sentido, apresentamos uma sugestão de 
estrutura de projeto de pesquisa. 

Título1. 

Introdução 2. 

Problemática 3. 

Questionamentos ou objetivos 4. 

Operacionalização5. 

Cronograma6. 

Referências Bibliográfi cas7. 
Discutiremos agora como se apresenta cada uma 

das partes que compõem a apresentação de seu pro-
jeto de pesquisa.

Título: 1. é um componente fundamental, pois 
através dele você irá divulgar o conteúdo de seu 
trabalho e, portanto, é necessário que o título lhe 
seja fi el e refl ita o tema desenvolvido. Em geral, 
se você tiver uma boa pergunta de partida, ela 
inspirará o seu título com facilidade. É essencial 
que ele responda às seguintes questões: o quê? 

onde? quando?, neste sentido, devem ser evitados 
os títulos fantasia.

Introdução: 2. é um componente opcional num 
projeto de pesquisa. Em geral, ela é usada com 
o objetivo de apresentar o objeto de pesquisa, 
localizando-o, descrevendo-o, apresentando 
processos históricos, sem propriamente proble-
matizá-lo.

Problemática: 3. já foi amplamente discutida. Nes-
se item, você pode incluir a justifi cativa, que se 
refere à relevância de seu trabalho, e o marco te-
órico, pois aqui estará explícita a teoria e os con-
ceitos a serem utilizados na pesquisa.
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Questionamentos ou objetivos: 4. podemos lançar 
mão de duas maneiras de conceber os caminhos 
para solver a problemática. De qualquer forma, 
seja qual for sua escolha, tanto os objetivos ou os 
questionamentos devem estar solidamente asso-
ciados à problemática que elegemos. As ques-
tões ou objetivos devem ser, assim, justifi cados, 
recorrendo à teoria ou a evidências empíricas.

A operacionalização: 5. é um item obrigatório e 
deve estar essencialmente vinculada à questão 
como. Isto é, de que forma iremos efetivamente 
responder às questões que formulamos ou obje-
tivos que traçamos.

Cronograma: 6. é obrigatório e serve para de-
monstrar o tempo de execução da pesquisa, 
bem como a distribuição desse tempo em cada 
etapa a ser desenvolvida. O cronograma de tra-
balho deve ser uma referência de tempo para 
que o pesquisador possa se organizar e fi nalizar 
a pesquisa. Ele pode ser elaborado levando em 
conta qualquer divisão de tempo que seja ade-
quado ao pesquisador: anos, meses, semanas, 
etc. O exemplo a seguir segue uma organização 
que considera os meses do ano.

CRONOGRAMA DE OPERAÇÕES

Fases da pesquisa Ja
n

F
e
v

 

M
a
r

A
b

r

M
a
i

Ju
n

Ju
l

A
g

o

S
e
t

O
u

t

N
o

v

D
e
z

1- Leituras** X X

2- Organização das 
leituras**

X X

3- Coleta de dados 
estatísticos

X

4- Organização do 
trabalho de campo

X

5- Levantamento 
de dados de campo

X X

6- Sistematização 
dos dados 
estatísticos

X

7-Sistematização 
dos dados de 
campo

X

8-Preparação da 
cartografi a

X

9-Redação 
preliminar

X X X

10-Redação fi nal X

11-Defesa X

** É claro que as leituras e sua organização são atividades de-
senvolvidas em todas as fases da pesquisa, contudo, é im-
portante selecionar a bibliografi a mais importante e reali-
zar um trabalho de sistematização do material bibliográfi co!
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Referências Bibliográfi cas: 7. é item obrigató-
rio e num projeto de pesquisa pode ser di-
vidido em duas partes. A primeira trata-se 
das referências lidas e citadas no corpo do 
texto do projeto. A outra parte pode ser uma 
bibliografi a já contatada, mas ainda a ser 
lida num momento posterior à elaboração 
do projeto. Em geral, é utilizada apenas a 
primeira modalidade. É importante lembrar 
que, em se tratando da primeira modalidade, 
só deve estar listada a bibliografi a realmente 
lida e citada no corpo do texto. No caso de 
não ser citada, não deve ser referenciada. 

C ada instituição possui 

seu “Manual de Nor-

mas Técnicas” que deve ser 

consultado para guiar a apre-

sentação formal de uma proposta de pesquisa. As-

sim, informe-se sobre este documento e procure 

adequar seu projeto de pesquisa às normalização 

requerida pela instituição na qual você está desen-

volvendo sua investigação. 
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