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1 INTRODUÇÃO 

 

A introdução serve para apresentar o assunto proposto para o estudo, em sua 

abrangência mais geral, e delimitar o tema da pesquisa em seu objeto mais 

específico, reduzindo-o a um só aspecto a ser investigado, é o momento de definir 

claramente aquilo de que se vai tratar. Para isso, o autor do projeto precisa expor as 

ideias de compreensão do tema, definir os conceitos aplicados e especificar os 

termos adotados para esclarecer o assunto, utilizando, inclusive, se necessário, 

citações bibliográficas capazes de destacar os aspectos e características mais 

importantes sobre a proposta da pesquisa (GONÇALVES, 2003, p.30).  

 

Conforme orienta a autora citada, a introdução, “Em alguns casos, pode iniciar com 

uma revisão histórica do tema no decorrer de um período de tempo.” (2003, p.30). 

Mas, quando não couber tal revisão, esta não for necessária, ou não for suficiente, 

deve o autor situar o leitor no contexto social, econômico, cultural ou jurídico do qual 

surge o tema geral da sua pesquisa. Como todo tema parte de uma realidade 

concreta, a introdução deve iniciar sempre contextualizando essa realidade, seja 

falando das condições atuais, históricas ou de todo o processo que compõe a 

realidade pesquisada, em seu passado e presente. 

 

É imprescindível ainda que se faça a delimitação geográfica e espacial da 

pesquisa. Para isso, deve-se caracterizar o local onde o estudo será realizado, é 

uma pesquisa que abrange, levanta dados, analisa uma realidade mundial, ou 

refere-se à realidade de um país, estado, município, bairro; foca em uma sociedade 

mais abrangente ou tem como alvo um grupo, ou grupos específicos? É na 

introdução onde o pesquisador expõe essas informações ao leitor. Nas palavras de 

Centeno (apud DENCKER, 2001), recomenda-se que o autor do projeto, em primeiro 

lugar, especifique o nível da pesquisa indicando se será em nível macro, abarcando 

a totalidade, ou em nível micro, referente a pequenos grupos; e em segundo lugar, 

especificar os aspectos exatos que serão investigados da totalidade ou do grupo. 

 

Porém, para delimitar/especificar o tema, é indispensável a revisão bibliográfica. Por 

exemplo, se o tema é violência urbana, o pesquisador precisa recorrer a livros, 

artigos ou documentos oficiais que conceituem e expliquem sobre essa realidade de 
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forma geral, para daí se fazer a escolha apropriada do objeto específico que é a 

delimitação, deparando-se com várias opções como: estudá-la enquanto fenômeno 

mundial, ou em nível nacional, ou em determinado município, ou ainda focar em um 

grupo específico como a juventude, ou migrantes, ou contra a mulher e tantas outras 

opções; em seguida escolher características específicas como: violência física, 

psicológica, social, cultural, moral, sexual, bulling, etc.  

 

Mas, seja qual for a escolha, o autor deve verificar se será capaz de realizar a 

pesquisa, se domina o tema, se dispõe de fontes bibliográfica na língua vernácula, 

ou em línguas das quais domina, se existem dados e se terá acesso aos dados 

necessários. A delimitação no espaço é de escolha do pesquisador, mas este deve 

ouvir especialistas da área, como professores ou profissionais e escolher apenas 

quando tiver segurança de sucesso. Igualmente, a abrangência da delimitação é de 

sua responsabilidade, mas este deve ter em conta tempo de execução, nível de 

exigência, e outros fatores inerentes ao tema, sabendo que quanto mais abrangente 

a pesquisa, mais completa, porém mais complexa e trabalhosa será. 

 

A partir da delimitação do espaço a ser pesquisado, deve o autor decidir também 

sobre o recorte, a delimitação no tempo, ressalvando aqui que delimitação do 

tempo, não diz respeito ao período para se fazer a pesquisa (este fica definido no 

cronograma), mas sim, ao período específico em que o fato estudado ocorreu ou 

ocorre, à época em que será pesquisada. Brenner e Jesus (2007, p.33 grifo nosso) 

assim exemplificam: “Expansão do ensino superior privado na Bahia na década de 

1990 a 2000.” Ou Ética e sociedade no Brasil do século XXI, segundo Manfredo de 

Oliveira. Ou Violência urbana em Paulo Afonso, entre os meses de janeiro a maio, 

de 2015. 

 

Outra informação necessária aqui é sobre a área, ou áreas de abrangência do 

estudo, pois, será com base nelas que se fará a revisão bibliográfica e a 

fundamentação teórica posterior. O direito é uma ciência multidisciplinar e 

interdisciplinar por natureza, dessa forma um estudo poderá abranger campos 

diversos como o privado, o público, e áreas como a penal, administrativa, 

constitucional, empresarial, comercial, e tantas outras, podendo estar isoladas, mas 

na maioria das vezes fazendo-se necessário estudá-las de forma integrada. 
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Nas explicações de Dencker (2001, p.61), a escolha do tema definirá a área de 

interesse do pesquisador, mas deve também estar situada em sua área de 

conhecimento, pois, para desenvolvimento adequado da pesquisa, o autor precisará 

estar apto a manejar corretamente as fontes de consulta bibliográfica, ou seja, ele 

precisa ter pelo menos domínio relativo da literatura publicada sobre o assunto. 

 

As orientações acima devem, é claro, ser adequadas a cada tema, e a cada tipo de 

pesquisa, com características inerentes a cada realidade, bem como, ao estilo de 

cada autor, porém, contempla todas as informações necessárias à elaboração de 

uma introdução consistente e bem organizada para um projeto de pesquisa. 

 

Seguem, abaixo, os demais elementos necessários à elaboração do projeto de 

pesquisa e as orientações a serem seguidas em sua estrutura.  
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2 PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

 

Ao estudar a proposta de Dencker (2001, p.65), encontra-se esta afirmação: “O 

passo mais importante da pesquisa é justamente a identificação e a formulação do 

problema a ser investigado por meio dela.” Segundo interpretação da mesma “O 

problema é uma questão que pode ser respondida por meio da pesquisa [...]”. 

Complementado: “Toda pesquisa se inicia com a formulação de um problema e tem 

por objetivo a sua solução”. Na definição, portanto, problema é uma “Questão não 

resolvida, objeto de discussão em qualquer área de domínio do conhecimento, 

passível de tratamento científico.” ou são “Indagações sobre a natureza das coisas, 

causas e consequências.” Ele “[...] surge de questões de natureza prática, na 

percepção de alguma dificuldade teórica, ou da frustração de expectativas”. 

(DENCKER, 2001, p.63). 

 

Mas, segue a autora mostrando que, aqui no projeto, a formulação da questão 

problema a ser pesquisada, requer um conhecimento teórico, pois este servirá de 

modelo para interpretação da realidade, como também, requer um conhecimento 

dessa própria realidade para capacitar o pesquisador a levantar tal questão. Quando 

escreve seu texto sobre o problema, portanto, deve o pesquisador expor 

conhecimentos (teóricos e empíricos) sobre a questão investigada. Para isso, deve-

se, “[...] obter informações acerca do que pretende investigar realizando uma 

pesquisa exploratória para busca do conhecimento. [...] pelo estudo da literatura 

existente sobre o assunto abordado [...]”, mas também discutir com pessoas que 

possuam experiência na área do fenômeno estudado. (DENCKER, 2001, p.65). 

 

Por isso, em sua construção, o problema é formulado através de uma ou mais 

perguntas. (DENCKER, 2001).  São elas que dão origem ao trabalho de pesquisa 

(GONÇALVES, 2003). Mas para elaborar perguntas pertinentes, deve o autor do 

projeto trazer um breve relato histórico do problema e das soluções já apontadas em 

investigações conduzidas por outros pesquisadores, deve-se ressaltar as 

contribuições de outras pesquisas já feitas (MARTINS, 1998). Daí a necessidade de 

primeiro reunir publicações sobre o tema e estudá-las suficientemente para adquirir 

capacidade de formular um problema realmente pertinente e 

contextualizado/alinhado com outras pesquisas anteriormente realizadas.  
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Quanto à sua natureza, o problema de pesquisa pode ser prático ou teórico. 

Problemas de natureza prática são aqueles formulados para subsidiar uma ação, 

para avaliar ações, para escolher entre alternativas, ou para prever acontecimentos; 

problemas de natureza teórica servem para esclarecer objetos pouco conhecidos, 

parra especificar condições de ocorrência, para testar teorias possíveis ou para 

descrição de fenômenos. (DENCKER, 2001). 

 

Outra diferenciação necessária a se fazer é em relação à situação problemática e 

problema de pesquisa, pois alguns fazem confusão entre os termos. A violência 

cotidiana ocorrida nas cidades brasileiras, sejam elas de grande ou pequeno porte, é 

uma situação problemática, mas não um problema de pesquisa. Não é necessário 

pesquisar para saber que o fenômeno da violência vem ocorrendo, pois o fato é 

evidente e noticiado diariamente pelos meios de comunicação, não deixando 

margem para dúvidas. O pesquisador, entretanto, pode querer saber como essa 

violência irá afetar o comportamento dos moradores em sua rotina diária, ou quais 

são as atitudes que as pessoas, ou a polícia assumem em relação a moradores de 

favelas ou bairros periféricos, ou em relação a adolescentes com tatuagens, ou 

ainda, poderia ser investigado qual faixa etária é mais atingida pela violência 

urbana? E tantas outras possibilidades. 

 

Enfim, como adverte Dencker (2001, p.66), “a formulação do problema é uma 

questão complexa que envolve: conhecimento do objeto que se pretende estudar, 

estudo da literatura publicada e de documentos, discussão com pessoas que 

tenham experiência no assunto.” Pois, “O problema de pesquisa é a questão que 

será respondida mediante o levantamento de informações. Para que possa ser 

formulado é necessário que sejam identificados todos os elementos que deverão ser 

testados de forma específica.” 

 

Por isso, para que seja respondida, a pergunta ou perguntas devem ser claras e 

precisas. “É necessário operacionalizar o conceito de modo a permitir que ele seja 

medido.” (DENCKER, 2001, p.66). Poderia se medir a quantidade de casos de 

violência ocorrida em determinado bairro, ou tendo como vítima a juventude, ou 

praticada por familiares contra mulheres no âmbito domestico, desde que 
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houvessem registros (imprensa, delegacia) ou que o próprio pesquisador pudesse 

registar e medir. 

 

Igualmente, o problema deve ser observável, seja na realidade concreta ou na 

teoria. Não pode envolver juízos de valor, julgamentos valorativos. Não poderia ser 

investigado um problema que quisesse saber se cidade X seria melhor que cidade 

Y. A palavra melhor envolve julgamento. Como diz Dencker (2001, p.67), “O correto 

é determinar os elementos específicos que devem ser avaliados.” Melhor poderia 

significar possuir mais áreas verdes, menos trânsito, menor índice de violência 

registrado, etc.  

 

De acordo com o exposto, o problema também precisa ser passível de solução, por 

isso, tem que ser delimitado a uma dimensão viável. “O problema da pesquisa deve 

ser especificado e reduzido de modo a permitir sua investigação.” Sua amplitude 

depende da capacidade de conhecimento do pesquisador, dos recursos materiais e 

humanos disponíveis, dos custos e do tempo para executar toda a pesquisa. 

(DENCKER, 2001, p.68). 

 

Em síntese, o problema deve ser formulado em forma de pergunta, ser claro e 

preciso, ser empírico (não envolver valores), possibilitar sua mensuração, ser 

delimitado a uma dimensão viável e ser solucionável, através do trabalho de 

pesquisa desenvolvido.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Dencke (2001, p.69) diz que não existe pesquisa sem teoria e é fundamental levar 

tal condição em questão ao elaborar o projeto de pesquisa. Esta seção serve para o 

autor da pesquisa escrever sobre o pensamento teórico produzido até então em 

relação ao tema proposto. 

 

Conforme Gonçalves (2003, p.40), “O quadro teórico constitui um aspecto 

importante do projeto de pesquisa e serve como diretriz para a reflexão e o 

entendimento do assunto.” Ele deve ser consistente e coerente, de forma a 

desenvolver uma unidade lógica sobre a questão (SEVERINO, 2001, p.162). Este é 

o momento de escrever uma análise comentando criticamente a produção de outros 

pesquisadores, tendo como fontes o material de referência sobre o tema. Deve-se 

demonstrar conhecimento e domínio da literatura publicada sobre o tema escolhido 

para a pesquisa. Martins (1988) afirma que quando o assunto é bem embasado 

teoricamente, passará a funcionar como guia na a execução da pesquisa.  

 

Como esclarece Dencker (2001, p.68) “Nenhuma pesquisa se inicia do nada. Toda 

investigação é parte de um processo cumulativo de aquisição de conhecimento e se 

enquadra em um modelo teórico a partir do qual se fazem deduções. Esse modelo 

serve para guiar o pesquisador [...]”. É na elaboração da base teórica do projeto 

 
[...] que se analisa a situação atual do conhecimento mediante a revisão da 
literatura existente, buscando-se pesquisas similares sobre o tema, 
conceitos, explicações e modelos teóricos existentes com o objetivo de 

situar o estudo no contexto geral do conhecimento. (DENCKER, 2001, 
p.68). 

 

Por isso, antes de elaborar esta parte do projeto, o autor deve primeiro selecionar 

todo o material de consulta, através de fontes variadas como: livros, artigos, 

relatórios, monografias, dissertações, teses, legislações, documentos oficiais e de 

entidades diversas, etc. Ou seja, antes de escrever, é preciso estudar, para isso, 

deve-se reunir tudo o que for necessário ao estudo, tanto em fontes impressas, 

como em fontes digitais. Importante lembrar que tais fontes têm que ser confiáveis, 

apresentar caráter científico, seja provando o que diz ou reconhecidamente advindas 

de autoridade no assunto. Este material permitirá uma compreensão do assunto 
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estudado, um conhecimento sobre o que já foi produzido em relação ao tema e a 

capacidade de ir além, avançando para novos rumos no caminho do fazer científico. 

 

Após a seleção do material de pesquisa, antes de escrever esta fase do projeto, 

deve o autor fazer a leitura prévia das fontes e o fichamento do material 

indispensável à pesquisa, anotando conceitos, definições, dados, opiniões, 

conclusões e posicionamentos dos autores em relação ao tema. “É importante 

mencionar também que as fontes não devem ser resumidas, e sim analisadas, 

criticadas e interpretadas [...]. (GONÇALVES, 2003, p.40). Ou conforme Dencker 

(2001, p.69) “Essa revisão da literatura deve ser sintética e crítica, indicando as 

lacunas e falhas metodológicas dos estudos anteriores, bem como os conceitos e 

explicações consideradas clássicas, existentes na literatura que servem de 

fundamento para pesquisa.” 

 

Somente após leitura, fichamento e estudo minucioso de todas as fontes 

consultadas é que o autor deve elaborar o seu quadro teórico, onde as 

interpretações e comentários sobre o material de estudo devem ser apresentadas 

“[...] não só de modo individual como principalmente relacionadas entre si, de forma 

a compor um debate que sustente a argumentação proposta pelo autor do projeto.” 

(GONÇALVES, 2003, p.40). Por isso, no quadro teórico: 

 

[...] o autor fará uma análise comentada dos trabalhos já realizados sobre o 
tema da pesquisa (com a utilização de citações diretas e principalmente 
indiretas), observando a ordem cronológica da publicação dos livros e 
artigos utilizados e usando de preferência um título próprio, baseado no 
assunto estudado. 
 
Uma boa fundamentação deve abordar o assunto considerando seus 
aspectos históricos, partindo de uma abordagem geral para o objetivo do 

estudo e sua problemática.  (GONÇALVES, 2003, p.40). 
 

Para ampliar e aprofundar a apresentação das informações “Quando pertinente ao 

texto, o autor pode acrescentar ilustrações, como mapas, fotos, quadros, gráficos e 

tabelas, desde que tratem de uma situação anterior à data de interesse da 

pesquisa.” (GONÇALVES, 2003, p.40). 

 

Conforme pondera Dencker “A teoria é a base sobre a qual desenvolvemos o 

modelo de explicação que testamos com a pesquisa. É a partir da teoria que 
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definimos nosso objeto, formulamos nossas hipóteses e escolhemos os modelos e 

métodos apropriados de análise.” (2001, p.69). E prosseguindo ela diz que “A 

ciência progride pela formulação de teorias cada vez mais amplas e profundas 

capazes de explicar uma variedade de fenômenos.” 

 

A fundamentação teórica serve ainda para o pesquisador avaliar a viabilidade e 

sucesso na empreitada proposta, pois temas sem fundamentação suficiente, ou com 

vasto referencial, tornam-se difíceis de serem pesquisados e limita o alcance de 

novos avanços.   
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4 JUSTIFICATIVA 

 

É na justificativa onde o pesquisador expõe os motivos de escolha do tema, sejam 

eles de ordem pessoal, social, profissional e/ou acadêmica. Este espaço serve para 

defender a viabilidade e importância da pesquisa sobre o tema proposto, além de 

argumentar sobre a contribuição que a mesma trará ao ser finalizada, tanto para a 

ciência, como para a intervenção prática, ou para a sociedade como um todo. Enfim, 

este é um espaço para convencer orientador, professores e banca sobre a 

necessidade de se debruçar sobre determinado assunto e mostrar as possibilidades 

de apresentação de resultados compensatórios.  

 

Como expõe Dencker (2001, p.62), todo projeto de pesquisa deve apresentar uma 

exposição dos motivos pelos quais se optou por determinado tema. E a justificativa é 

o espaço apropriado para isso. Argumentando Marconi e Lakatos (2003, p.219), “É o 

único item do projeto que apresenta respostas à questão por quê? De suma 

importância, geralmente é o elemento que contribui mais diretamente na aceitação 

da pesquisa pela(s) pessoa(s) ou entidades que vai financiá-la.” Ou que irá avaliá-la, 

ou orientá-la, no caso de uma monografia. Seguindo, as autores complementam: 

“Consiste numa exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e 

dos motivos de ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa,” 

 

Conforme Gonçalves (2003, p.30), a justificativa serve para o autor demonstrar “[...] 

a si próprio e ao leitor (banca/orientador) o valor de sua pesquisa, [...]”. Para isso, o 

pesquisador precisa chamar “a atenção sobre sua relevância em termos 

acadêmicos, operativos e sociais [...]”, além de demonstrar “[...] sua viabilidade, 

interesse, motivação, exequibilidade, [...]”. Bem como, atestar a singularidade e 

originalidade em relação a outros estudos já realizados sobre o mesmo tema, 

provando que sua pesquisa apresenta um diferencial em relação a outras 

abordagens sobre o mesmo objeto. 

 

O pesquisador deve historiar de forma breve a situação e explicar as 
finalidades que o levaram a abordar o tema escolhido, destacando sua 
relevância e oportunidade e indicando os usos que serão dados ao 
resultado final da investigação. É importante considerar a possibilidade de 
comparação com outros estudos semelhantes já desenvolvidos. 

(DENCKER, 2001, p.62). 
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O autor do projeto poderá justificar a pesquisa argumentando sobre a inexistência ou 

inconsistência de estudos aprofundados sobre o tema; ou justificar sobre a 

necessidade de se conhecer melhor o assunto; ou demonstrar que é um assunto de 

interesse cultural e social; ou mesmo que o trabalho proposto abrirá caminho para 

outras pesquisas (MARTINS, 1998). Enfim, deve-se deixar claro na justificativa os 

motivos de escolha de um tema, frente a tantos outros disponíveis e possíveis. “A 

originalidade do tema pesquisado, aspectos inovadores e relações com questões 

teóricas relevantes não devem ser esquecidas na justificativa da escolha do tema.” 

DENCKER, 2001, p.62).  

 

Portanto, “Deduz-se, dessas características, que ao conhecimento científico do 

pesquisador soma-se boa parte de criatividade e capacidade de convencer, para a 

redação da justificativa.” (MARCONI E LAKATOS, 2003, p.220). 

 

Enfim, A justificativa prova a visão e domínio do tema por parte do pesquisador, bem 

como, sua segurança e capacidade de argumentar sobre alcance da pesquisa 

proposta. 
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5 HIPÓTESES DA PESQUISA 

 

Nas palavras de Dencker (2001, p.72), A hipótese é uma suposição que se faz na 

tentativa de responder ao problema. Complementadas por Gonçalves (2003, p.42), 

“As hipóteses representam as prováveis respostas ao problema [...]”, que motivou a 

pesquisa e foi escrito na forma de pergunta ou perguntas. Seguindo, diz Gonçalves 

(2003, p.42), que terminada a pesquisa, tais hipóteses podem ser negadas ou 

confirmadas. Dessa fala, entende-se, portanto, que ao colocar as perguntas lá no 

problema de pesquisa, o autor do projeto já tenha uma ou mais respostas, figuradas 

em explicações ou soluções para a realidade pesquisada, porém, não dispondo 

ainda de certezas comprovadas em dados. 

 

Por isso, a pesquisa deve ser realizada: para levantar dados capazes de comprovar 

ou refutar, ou seja, negar a veracidade das respostas levantadas previamente na 

forma de hipóteses. Nos dois casos o resultado é igualmente importante. “A 

pesquisa é efetuada justamente porque existe a possibilidade de a hipótese ser 

negada.” Entretanto, “A confirmação da hipótese serve para dar segurança ao 

pesquisador quanto à interpretação adequada do fenômeno observado.” 

(DENCKER, 2001, p.73). 

 

Portanto, “A hipótese é uma suposição que se faz na tentativa de responder ao 

problema. É uma antecipação da resposta que deve ser testada e comprovada [ou 

não] no decorrer da pesquisa.” Mas, hipótese não é opinião apenas, ou ideia isolada 

de um pesquisador, é sim, uma afirmação a partir de base sólida fundamentada nas 

teorias existentes. (DENCKER, 2001, p.72). Como também na vivência do 

pesquisador e na sua capacidade de observação crítica, corroboradas pelas teorias, 

evidentemente. Assim diz a autora sobre as fontes de hipóteses: sua formulação é 

processo criativo, podendo ser estimulado pela percepção aguçada sobre os fatos; 

pelas semelhanças em relação a outros fatos já explicados; através das teorias já 

construídas; ou pela própria intuição do pesquisador. (2001, p.75). 

 

Em um mesmo caminho, aduz Martins (1998) que a enunciação das hipóteses deve 

ser baseada na lógica ou na observação já efetuada do fato, para isso, começa-se 

questionando quais as possíveis causas dos fatos ou do problema e das respostas 
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deduzem-se e formulam-se as hipóteses provisórias que deverão ser depois 

confirmadas ou não, ou reformuladas. Explica o autor que as hipóteses têm como 

finalidades: tentar explicar provisoriamente o problema; apontar soluções possíveis; 

serem verificáveis e não contraditórias; não serem definitivas, mas apresentar 

variáveis capazes de serem mensuradas ou verificadas na realidade. 

 

Para um maior detalhamento, Dencker sintetiza as principais características de uma 

hipótese capaz de ser submetida ao processo de verificação na realidade: 

 
 Ser operacionalmente definida: é preciso deixar claro mediante que 

elemento(s) concretamente observável(is) as hipóteses serão medidas. 

 Ser subdivididas em subipóteses verificáveis: cada afirmativa da 

hipótese deverá ser testada de maneira independente de modo a permitir 

uma visão clara de todos os elementos que compõem o problema 

analisado. 

 Não envolver julgamento de valor: a hipótese é uma tentativa de 

explicação dos fatos. Deve descrever as condições de ocorrência dos 

fenômenos com a maior isenção possível. 

 Ser simples: a simplicidade da formulação da hipótese é fundamental 

para o seu entendimento. Cada hipótese deve ser formulada de maneira 

objetiva e clara. 

 Ser passível de verificação: as hipóteses formuladas devem permitir sua 

verificação por meio da observação dos elementos envolvidos no seu 

enunciado. 

 Permitir generalizações: a comprovação ou negação de uma hipótese 

deve permitir a generalização para outros contextos com características 

semelhantes às definidas no contexto da pesquisa. (2001, p.76) 

 

Há a necessidade de formular hipóteses, porque são elas que irão orientar a 

elaboração dos instrumentos de coleta de dados e sua aplicação, bem como a 

análise e interpretação dos dados capazes de solucionar o problema de pesquisa. 
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6 OBJETIVOS 

 

Dencker (2001, p.71) assevera que “Nesta parte do projeto o pesquisador 

estabelece o que espera conseguir com sua investigação e define onde pretende 

chegar com sua proposta.” Já Gonçalves (2003, p.38) explica que “Este item indica o 

que o autor pretende alcançar com a pesquisa e as metas que devem ser atingidas, 

[...]”. Portanto, os objetivos servem para definir e esclarecer o que o pesquisador 

pretende alcançar durante a execução da pesquisa. Por serem “fios condutores” de 

toda a tarefa de pesquisa, eles devem ser bem definido, precisos e objetivos. 

 

Como essa é uma das partes mais importantes do projeto, deve ser definida de 

maneira clara, direta e correlacionada com o problema proposto, pois, “objetivo e 

problema de pesquisa possuem relações estreitas e em muitos casos se repetem, 

estando a diferença no caráter afirmativo dos objetivos.” (DENCKER, 2001, p.71).  

 

Os objetivos são subdivididos em gerais e específicos.  

 

6.1 Gerais 

 

Neles são esclarecidas as finalidades amplas e mais abrangentes da pesquisa 

(MARTINS, 1998). Em geral formula-se em uma frase ou em um parágrafo 

(DENCKER, 2001, p.71), pois não podem ser muitos, a fim de não tornar a pesquisa 

interminável, ou com resultados inalcançáveis, ou demasiado ampla para seus fins. 

 

6.2 Específicos 

 

Estes servem para indicar alvos mais precisos em relação ao assunto (MARTINS, 

1998). “Apresentam caráter mais concreto. Tem função intermediária e instrumental, 

permitindo, de um lado, atingir o objetivo geral e, de outro, aplicá-lo a situações 

particulares.” (MARCONI e LAKATOS, 2003, p.219). 

 

Estes objetivos indicam as atividades a serem realizadas na execução da pesquisa e 

sua quantidade vai depender da necessidade da pesquisa, devem ser tantos 

quantos forem necessários para alcançar os resultados pretendidos. 
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7 METODOLOGIA 

 

A metodologia do trabalho dirá como será realizada a busca das informações que 

servirão de base de sustentação à argumentação em torno dos resultados da 

pesquisa (MARTINS, 1998). Ou seja, é neste espaço onde o pesquisador descreve 

todos os passos e procedimentos necessários à coleta dos dados. Segundo Dencker 

(2001, p.85) metodologia relaciona-se diretamente com os objetivos, pois é nela 

onde se descreve todos os passos que serão dados para atingi-los. “A escolha da 

metodologia adequada irá variar conforme os objetivos da pesquisa e o problema 

que está sedo investigado.” Mas ela precisa ser escrita apresentando as 

informações abaixo: 

 

A metodologia tem a função de especificar o tipo de pesquisa a ser desenvolvida, 

podendo ser esta de campo, laboratório, documental ou bibliográfica, ou as suas 

combinações. (GONÇALVES, 2003, p.46). Além de definir a vertente a ser seguida, 

seja qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa.  

 

Serve ainda para identificar a forma de estudo pretendida, seja esta exploratória, 

descritiva, analítica, explicativa ou experimental. (GONÇALVES, 2003, p.46). 

 

Nela são estabelecidos os métodos, as técnicas e os instrumentos para a coleta 

dos dados. Neste item deverão ser descritos detalhadamente os procedimentos e 

técnicas a usar no trabalho, como observação, entrevista, questionário e 

consultas em fontes documentais ou bibliográficas para fichamento e obtenção 

das informações desejadas. A escolha de tais métodos depende do tipo de dado que 

se pretende levantar, possuindo relação com a questão a ser investigada.  

 

Também é o espaço para demonstrar a existência e explicar onde estão os dados 

da pesquisa, se em fontes primárias, secundárias ou terciárias. (GONÇALVES, 

2003, p.46). 

 

Bem como, deve-se descrever o universo da pesquisa e definir, caso precise, a 

amostra (quantidade selecionada), obviamente justificando a sua capacidade e 

confiabilidade enquanto parte capaz de representar o universo como um todo.  
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No caso de variáveis que envolvem formas de avaliação ou opinião de 
segmentos específicos, não existe a necessidade de investigar todos os 
indivíduos que compõem a população (universo considerado). Os dados 
podem ser levantados por meio de amostragem definida pelo pesquisador, 
por critérios estatísticos ou de forma intencional, sem que isso comprometa 

sua veracidade. (DENCKER, 2001, p.88) 
 

Ressaltando que não se está falando apenas de pessoas, como exemplifica 

Gonçalves (2003, p.46): 

 
[...] se uma pesquisa envolve um universo de 600 documentos manuscritos 
(fontes primárias) de um arquivo público, a amostragem representa 30% 
deles, podendo a sua escolha ser aleatória ou casual simples (sorteio), ou 
estratificada, selecionada a partir de critérios predeterminados pelo 
pesquisador, dentre outras alternativas. 

 
Deduz-se, portanto que amostra é uma parte retirada do universo total seja ele de 

pessoas, documentos, arquivos, livros, casos, fatos, etc. E salienta Dencker (2001, 

p.88) que nem todas as pesquisas são realizadas por amostragem, esta é indicada 

apenas quando alguns casos são suficientes para chegar a uma visão de toda a 

realidade.  

 

Igualmente, faz-se necessário indicar a operacionalização do processo de coleta 

dos dados, conforme diversas alternativas. Por exemplo, se a pesquisa requer 

aplicação de um questionário, como será realizada, enviará questionários pelo 

correio ou entregará pessoalmente? 

 

O projeto precisa também sinalizar como será a tabulação dos dados, após 

descrição dos procedimentos de coleta. Tabular significa sistematizar, organizar os 

dados de forma ordenada para facilitar a sua interpretação. “No projeto deve estar 

previsto o plano de tabulação que será utilizado, com os cruzamentos que serão 

feitos em função da hipótese da pesquisa”. (DENCKER, 2001, p.91). Cruzar dados 

significa, por exemplo, classificar a opinião de um entrevistado, com as variáveis de 

identificação como sexo, idade, escolaridade, religião, dentre tantas.  

 

Por fim, a metodologia deve descrever como será realizada a análise e 

interpretação dos dados a serem coletados durante a pesquisa e posteriormente 

tabulados,  
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Se a pesquisa for qualitativa, as respostas serão analisadas globalmente ou 
individualmente; se for quantitativa, provavelmente o autor utilizará a 
estatística descritiva (média, mediana, moda, desvio padrão) ou a estatística 
inferencial (regressão linear, multivariada etc.) para o estabelecimento dos 

seus percentuais. (GONÇALVES, 2003, p.46). 
 

A análise se dá sempre em função dos objetivos propostos, devendo considerar: “A 

ligação com a teoria: o pesquisador deverá buscar no referencial teórico as formas e 

métodos de interpretação.” (DENCKER, 2001, p.92). A construção do referencial 

teórico será, portanto, fundamental para entender a realidade por meio do uso da 

metodologia de análise e interpretação. Esta poderá ser qualitativa, quantitativa ou 

quali-quantitativa. 

 

Segundo Minayo (1992), a fase de análise tem três finalidades: compreender os 

dados coletados, confirmar ou não as hipóteses levantadas enquanto respostas para 

o problema de pesquisa, e ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado. 

 

São muitas as metodologias de análise, a exemplo de Gomes (2000), que discute 

sobre a metodologia qualitativa de análise e aponta três possibilidades: análise por 

categorias, análise de conteúdo e análise dialética. 

 

A análise por categorias, segundo o autor,  

 

[...] se refere a um conceito que abrange elementos ou aspectos com 
características comuns ou que se relacionam entre sí. [...] está ligada a ideia 
de classe ou série. [...] são empregadas para se estabelecer classificações. 
[...] trabalhar com elas significa agrupar elementos, ideias ou expressões 

em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso. (GOMES, 2000, 
p.70). 
 

Para uma melhor compreensão, Gomes (2000), expõe este exemplo: caso o tema 

da pesquisa fosse “Trabalho e Lazer numa fábrica”, o objetivo geral fosse “analisar 

como se configuram as relações entre trabalho e lazer para os operários” e um dos 

objetivos específicos fosse “identificar o significado de lazer segundo a opinião dos 

trabalhadores”. Poderiam ser criadas três categorias: a dos que entendem lazer 

oposto a trabalho, a dos que mencionam lazer como diversão e a dos que não 
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menciona nada sobre o assunto. Dessa forma todas as respostas seriam 

classificadas segundo esse critério. Esta seria uma análise por categorias. 

 

A análise de conteúdo, que de inicio era uma técnica quantitativa, segundo o autor 

(2000, p.74), atualmente apresenta duas funções: seja para responder perguntas ou 

verificar hipóteses, “através da análise de conteúdo, podemos encontrar respostas 

para as questões formuladas e também podemos confirmar ou não as afirmações 

estabelecidas antes do trabalho de investigação (hipóteses).” A outra função é de 

descobrir o que está por trás das respostas dadas, indo além das aparências do que 

é comunicado. Dentre os exemplos, Gomes cita que esta técnica poderia ser 

utilizada para “analisar depoimentos de telespectadores que assistem a uma 

determinada emissora ou de leitores de um determinado jornal para determinar os 

efeitos dos meios de comunicação de massa.”. 

 

Já a análise dialética, Gomes (2000) cita a metodologia proposta por Minayo, em 

dois níveis de interpretação. No primeiro, deve o pesquisador atentar para o 

contexto socioeconômico  e político do grupo social pesquisado, buscando as 

determinações históricas do seu comportamento; no segundo, deve o pesquisador 

atentar para os seguintes aspectos a serem interpretados: “As comunicações 

individuais, as observações de condutas e costumes, a análise das instituições e a 

observação de cerimônias e rituais.” (MINAYO apud GOMES, 2000, p.78).  

 

As metodologias propostas acima são mais adequadas às pesquisas qualitativas, 

porém, não há impedimento de somarem-se às metodologias quantitativas que 

usam dados objetivos e técnicas estatísticas de análise. Aliás, uma boa pesquisa 

deve recorrer a uma diversidade de métodos para ser capaz de chegar à 

compreensão da realidade de forma o mais eficiente possível, reduzindo assim a 

margem de erros possíveis em toda pesquisa. 
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8 CRONOGRAMA DE PESQUISA 

 

O cronograma é o calendário da pesquisa, com os objetivos a cumprir e em que 

tempo realizá-los (MARTINS, 1998), obedecendo-se os prazos determinados pela 

instituição. No cronograma o autor da pesquisa deve programar o tempo 

necessário para a sua execução, planejando todas as etapas, desde a escolha 

do tema, a elaboração do anteprojeto e projeto de pesquisa, a sua execução, até a 

defesa final do trabalho monográfico, cuidando para que a realização transcorra no 

prazo preestabelecido. 

 

O cronograma deve permitir uma visualização de todas as fases e etapas da 

pesquisa, por isso, ele deve ser organizado em um quadro, isso permitirá o controle 

por parte do pesquisador e o acompanhamento por parte do orientador. Deve-se 

dizer o que será feito nas seguintes etapas: de preparação da pesquisa (escolha do 

tema, levantamento das fontes bibliográficas, consulta a especialistas, elaboração 

do anteprojeto, etc.); de execução da pesquisa (fichamento do material, as 

diferentes formas de coleta dos dados, etc.); de interpretação das informações 

(separação e classificação dos dados, análise crítica dos resultados, etc.); de 

conclusão da pesquisa (elaboração do relatório final); de apresentação da pesquisa 

(defesa perante a banca examinadora).  

 

Para isso, deve-se seguir o modelo abaixo, onde o pesquisador irá descrever cada 

atividade, marcar os meses de sua execução, do início, até a finalização da 

pesquisa. 
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8 CRONOGRAMA DE PESQUISA 

 

Atividades  
2017.2 

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Atividades e meses 
de execução 
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