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APRESENTAÇÃO

São vários os gêneros textuais acadêmicos com os quais o estudante 
do Ensino Superior tem de lidar cotidianamente, seja lendo os textos 
recomendados pelos professores das disciplinas, seja escrevendo 
textos exigidos por eles. Dentre estes gêneros textuais acadêmicos, 
podemos citar como aqueles com os quais o estudante mais se depara 
1) o projeto de pesquisa, 2) o artigo científico, 3) a monografia, 4) o 
pôster, e 5) o resumo expandido; além da modalidade oral do 
“Seminário”.

Muitas são as dificuldades que mesmo os alunos de semestres mais 
avançados apresentam tanto quando se trata de compreender textos 
mais complexos quanto quando se trata de escrever tais textos; por 
vezes, até os mais simples.

Pensando nisso foi que a Faculdade Luciano Feijão resolveu publicar, 
através de sua Coordenadoria de Pesquisa, um Manual Prático para 
Escrita de Textos Acadêmicos. A ideia é publicar periodicamente, de 
acordo com a necessidade, um manual sobre cada um dos gêneros 
textuais acadêmicos citados acima por vez. O primeiro limitou-se ao 
Resumo Expandido, já que, à época, havia uma demanda significativa 
para o gênero, por ocasião da implementação, a partir do semestre 
2013.2, dos “Seminários Temáticos”, que acontecem em sábados 
letivos previamente combinados, e que envolvem todos os cursos da 
faculdade. 

O presente volume do Manual Prático para a Escrita de Textos 
Acadêmicos concentra-se, dessa vez, no gênero Projeto de Pesquisa, 
importante instrumento de planejamento de ações de pesquisa, área 
em que a Faculdade tem investido pesadamente.

Esperamos que essa seja mais uma ferramenta que a Faculdade 
Luciano Feijão oferece à sua comunidade acadêmica no intuito de 
incentivar a pesquisa científica junto a discentes e docentes, 
firmando-se, passo a passo, como um centro de referência na 
produção do conhecimento científico no estado do Ceará.

Prof. Me. André Luís Tabosa de Oliveira

Coordenador de Pesquisa

  Profª. Me. Isabel de Aguiar Pontes

Diretora Geral
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INTRODUÇÃO

A pressa é inimiga da pesquisa. Em tempos de internet 3G, de pague-e-

leve e do “a gente não faz, compra feito”, uma pesquisa de caráter 

científico, com todo o trabalho que isso exige, é, para muitos, tarefa 

inviável. Vivemos uma crise importante do ponto de vista da evolução do 

conhecimento humano, que vem sempre na contramão da pressa.

Pesquisar exige muito do que hoje em dia está escasso: tempo, 

paciência e disciplina. Numa sociedade automatizada e imediatista 

como a nossa, em que quase tudo se resolve com um clique, pesquisa é 

coisa quase fora de moda; principalmente se pensarmos em termos de 

ciências humanas, cujos resultados são menos imediatos e menos 

observáveis que as pesquisas das áreas tecnológica e médica, por 

exemplo.

Toda pesquisa é um artesanato intelectual, e nós vivemos numa 

sociedade de produção industrial em larga escala. Toda pesquisa se 

constrói paulatina e cautelosamente, e nós vivemos numa sociedade 

veloz, em que até as imagens que vemos na TV têm a rapidez de 

microexplosões simultâneas. Toda pesquisa pretende o singular, e os 

tempos estão para a padronização e uniformização do mundo. Toda 

pesquisa exige planejamento e rigor, e nós vivemos na sociedade da 

poltrona, em que o objetivo principal, às vezes, parece ser construir 

para si um castelo de conforto: comprar o carro mais confortável, o 

tênis mais confortável, a cama, o sofá, a poltrona mais confortável: 

uma sociedade que, se admite a gripe e a fome, é só porque dá um 

trabalho muito grande sequer pensar em como erradicá-las – sem falar 

que a fome e a gripe, bem como muitas outras mazelas, são altamente 

lucrativas. Na sociedade do menor esforço, o que é, então, uma 

pesquisa? 

Contrariamente a tudo isso, pesquisar é procurar e não descansar até 

achar a resposta (ou respostas) – ou pelo menos vestígio dela(s). Há 

casos, entretanto, em que a resposta esperada é encontrada e, ao ser 

encontrada, com espanto, observa-se que ela não é suficiente, 

exigindo uma outra pesquisa em busca de uma outra resposta que 

complemente ou conteste a primeira. O trabalho de pesquisa é um 

trabalho de detetive. O pesquisador é um detetive do conhecimento. 
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Para tanto, é preciso método, planejamento. O planejamento de uma 
pesquisa é o que chamamos de Projeto de Pesquisa.

Mais do que um gênero de texto acadêmico, um projeto de pesquisa é o 
planejamento de uma pesquisa a ser desenvolvida, que prevê o que vem 
a ser pesquisado, como, para quê e por que se vem pesquisar acerca 
desse determinado tema e não de outro. É uma forma, portanto, de 
organizar um pensamento, de planejar uma ação, uma ação de 
pesquisa.

O manual e sua estrutura

O presente Manual Prático para Escrita de Textos Acadêmicos II: 
Projeto de Pesquisa vem demonstrar, passo a passo, o processo de 
construção de um projeto de pesquisa, desde a concepção do tema até 
a estruturação e formatação do texto final.

O presente Manual está dividido em 3 partes, que podem ser 
1

consultadas à revelia  uma da outra. A Unidade I orienta acerca da 
concepção do tema, aspecto sumariamente importante para toda e 
qualquer ação de pesquisa. Antes de pesquisar qualquer coisa, você 
precisa, obviamente, saber o que você quer pesquisar. Nesta unidade, 
apresentamos quatro dicas de possíveis fontes de tema de pesquisa: o 
mundo, a sociedade – ou o mundo social (as representações sociais) –, 
os livros e a internet. Além disso, apresentamos dois aspectos que 
podem facilitar o trabalho do pesquisador: espontaneidade e 
criatividade, e um que pode dificultar: a supervalorização do saber 
acadêmico em detrimento de outras formas de saber, o que implica na 
desconsideração de fontes informais de conhecimento.

Na Unidade II, falamos do aspecto infinito da pesquisa e do caráter 
subjetivo e objetivo da pesquisa científica, alvejando o mito da 
neutralidade científica. O objetivo dessa discussão é justamente expor 
o processo de construção do conhecimento humano como um 
mecanismo que não para nunca de se modificar, se reformular, se 
retroalimentar etc., e de como isso faz com que o pesquisador se 
mantenha sempre atualizado, “reciclado”, como se diz atualmente.

_______________________
  1
Independentemente.
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A Unidade III concentra-se na estrutura e formatação do Projeto de 

Pesquisa. É a parte mais objetiva do manual. Entretanto, não deixamos 

de abordar aspectos que consideramos assaz importantes, como uma 

explicação inicial acerca da Estrutura e formatação dos trabalhos 

acadêmicos, haja vista este ser alvo de várias críticas dos acadêmicos, 

principalmente daqueles que ainda não se habituaram à padronização 

do discurso científico, que entendem, muitas vezes, as normas da 

ABNT como “besteira!”, como se costuma dizer no popular! E a 

pesquisa exploratória, fase essencialmente importante no 

desenvolvimento de qualquer pesquisa. Além do sumário provisório, 

que é um roteiro, um planejamento do que virá a ser, por exemplo, o 

texto monográfico. É o prenúncio do manual 3.

Para quem se destina este manual?

Pensamos que estas três unidades dão ao pesquisador, tanto de 

primeira viagem quanto ao já experiente, ferramentas que podem 

auxiliá-lo na escrita de seus projetos de pesquisa ou mesmo a 

professores no trabalho de orientação para a escrita deste gênero 

textual acadêmico. Buscamos uma linguagem acessível e fluida – mas 

não menos profunda – com exemplos da psicologia, da administração, e 

do direito, áreas de abrangência da faculdade. 

Prof. Me. Léo Mackellene

Editor de Publicações

09



UNIDADE I

A PERGUNTA: CONCEPÇÃO DO TEMA

Só a pergunta pode alcançar

o coração das coisas.

Léo Mackellene

A dúvida é um sinal de inteligência.

Rubem Fonseca

1.

Eu tenho um filho, hoje com 10 anos, que costuma falar pelos 

cotovelos. Sabe aquelas crianças que não param de falar um só 

instante? Elas fazem qualquer ruído, batem em qualquer coisa, 

cantarolam em qualquer língua imaginária só pra não terem que ficar 

caladas! Uma tarde, quando ele tinha uns 6, 7 anos, fui ao centro 

resolver alguns assuntos e o levei comigo. Como morávamos 

relativamente perto de lá, fomos andando. Ele estranhamente se 

manteve calado por quase todo o percurso. Na volta, de repente, já 

quase chegando em casa, ele me veio com essa: “pai, você sabe quando 

é que a gente vai ser livre?”. Eu fiquei “naquela”, como se diz, e disse 

meio sem pensar, “Não sei, filho! Quando?”. “Quando a gente dominar a 

nossa consciência”.

Ora, o que é que eu poderia ter dito?! Não disse nada! Fiquei calado até 

chegar em casa, examinando o que ele disse. É! Esse moleque tem 

dessas coisas! Aliás, esses moleques dessa nova geração, todos eles 

têm. Parece que eles já vêm programados na “velocidade 5” ou mais.  

Eu, por exemplo, mero mortal nascido no início da década de 80, só 

comecei a fazer perguntas desse tipo na faculdade!
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Bem, o fato é que, uma outra vez, do nada, enquanto eu aguava as 
plantas do jardim, ele veio e me perguntou “Pai, Deus existe?”. Aí eu já 
estava acostumado, e me saí com essa: “(barulho de sirene) Pêêêrrm! 
Pergunta errada, filho! A pergunta certa é 'O que é Deus?'”. Ele ficou 
temporariamente calado e saiu examinando, dessa vez, não a minha 
resposta, mas a pergunta: afinal, o que é Deus?

No conto “O espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana”, 
2

Machado de Assis  fala que o ser humano tem duas almas: uma 

interna, outra externa. A alma interior seria o “eu real/essencial” do 
sujeito e a alma exterior, um “eu” construído pelas formas “através 
das quais nós imaginamos ser vistos por outros”. Durante o conto, o 

3
protagonista, que recebe, logo no início do conto, o título de Alferes , 

acha por demais estranho que as pessoas deixem de tratá-lo pelo 
nome e comecem a tratá-lo pelo posto que conquista (o de Alferes da 
Guarda Nacional). Apesar desse estranhamento inicial, ele acaba 
cedendo aos apelos alheios ao ponto de, nas palavras de Machado, “a 
alma exterior sucumbir a alma interior”. Num dado momento da 
narrativa, o protagonista, ao se olhar no espelho que recebe de 
presente da tia por ocasião do título, só vê refletida alguma imagem de 
si quando vestido com o uniforme de alferes. Sem ele, a imagem de si 
fica turva, embaçada, quase inexistente. Machado de Assis, então, 
pondera sobre essa condição do homem explicando o que seria essa tal 
“alma exterior”. Segundo ele, 

a alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, 
muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por 
exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma 
exterior de uma pessoa; — e assim também a polca, uma 
carabina, um tambor etc. (...) A alma exterior daquele 
judeu eram os seus ducados; perdê-los equivalia a morrer. 
(MACHADO DE ASSIS, 2008, p. 129)

Para efeito da linha de argumentação que estamos seguindo, bem 
podemos compreender essa “alma exterior” como Deus: aquilo que é 
mais importante pra um determinado indivíduo. Dessa forma, 

_______________________
2
 In: CASTRO ROCHA, João Cezar de (Org.). Contos de Machado de Assis. Vol. 5. Política 

e Escravidão. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2008. p. 127-137.
  3
Algo equivalente ao que seria hoje a patente de 2º Tenente do Exército.
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a pergunta “O que é Deus?” que fiz a meu filho de 7 anos ganha um novo 
significado. Ela deixa de ser uma questão meramente filosófica e 
adquire uma praticidade clara: afinal, pra você, o que é Deus? O que é 
Deus para um ateu? O que é Deus para alguém ganancioso e ávido por 
dinheiro? O que é Deus para um homem obcecado por sua amada? O 
que é Deus para um político que almeja o posto de presidente? O que é 
Deus para um mendigo morrendo de fome?  O que é Deus pra quem tem 
sede? O que é Deus para um homem e sua família que sofre com a seca? 

Isso significa dizer que “Deus” existe de qualquer maneira, para além 
da concepção meramente teológica de “Deus”. “Deus” assume aqui o 
caráter de ser “aquilo pelo quê nós guiamos a nossa vida”. Dessa 
forma, perguntar “o que é Deus?” equivale a perguntar “O que é mais 
importante pra mim?”. Deus é aquilo que é mais importante pra mim, 
seja lá o que for. Isso é o mesmo que dizer que aquilo pelo que um 
indivíduo guia a própria vida é “Deus” pra ele. Sendo assim, a pergunta 
“Deus existe?” perde sua validade, porque “Deus”, compreendido 
dessa forma como estamos compreendendo, existe de qualquer 
maneira, ainda que, porventura (ou desventura), não exista.

2.

Mas por que todo esse preâmbulo, todo esse blá-blá-blá num “Manual 
de escrita para textos acadêmicos” que deveria falar a respeito de 
“Como escrever um Projeto de Pesquisa”? Ora, justamente porque pra 
escrever um projeto de pesquisa, ou antes, pra se pensar em 
pesquisar qualquer coisa, é crucial que haja uma pergunta, uma 
pergunta geradora, uma pergunta para a qual não se tenha respostas - 
ou pelo menos não se tenha certeza das respostas que existem. Uma 
dúvida e pronto, já é motivo pra uma pesquisa.

Um projeto de pesquisa é, na verdade, o planejamento de uma pesquisa 
a ser desenvolvida com o intuito de responder a uma pergunta (ou a um 
conjunto delas). No projeto de pesquisa, mais importante que as 
respostas é a pergunta. Aqui, é hora de perguntar. Sem a pergunta não 
existe pesquisa, não existe ciência. Sem a pergunta, na verdade, nada 
existiria, nem cultura, nem religião, nem filosofia, nem ciência, nem 
arte, nem nada. Sem a pergunta, o universo não teria surgido. 
Poetizando um pouco, a vida é uma resposta de Deus para a pergunta 
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que Ele deve ter feito a si mesmo quando se descobriu um Deus: “o que 

estou fazendo aqui?” teria se perguntado. Ao que ele mesmo terá 

respondido Fiat Lux, “faça-se a luz!”. E o universo se fez.

Toda pesquisa que existe, todos os livros, todos os estudos, toda a 

filosofia que temos, todas as religiões, tudo, são tentativas de 

responder a perguntas que o homem se faz desde o princípio da 

humanidade. E cada resposta dessas é uma revelação, divina, estética 

ou científica. Sendo a resposta uma revelação, a pergunta é o negativo 

da resposta, sua escuridão, sua estrutura profunda. Cavem o terreno 

da resposta, mergulhem nela e no fundo, na sua base, nas profundezas 

da resposta, encontrarão a pergunta. Como um código genético, uma 

essência guardada em segredo, uma pérola, negra, escura, escondida. 

Para encontrá-la é preciso minerar o conhecimento.

Assim, pra que você possa escrever um projeto de pesquisa, você 

precisa, primeiro, definir o que é que você quer pesquisar, qual 

pergunta você quer responder?

O QUE É QUE VOCÊ QUER PESQUISAR?

Você já assistiu a um filme chamado Robôs? É um desenho animado. 

Algumas pessoas têm compreensões equivocadas acerca dos 

desenhos animados, imaginando que um desenho animado tem como 

público exclusivo as crianças. Não. Há vários gêneros de desenhos 

animados. Os hentai, por exemplo, são um tipo de desenho animado 

exclusivamente adulto. Os filmes de Katsuhiro Otomo, Steamboy 

(2004) e Akira (1998), são um misto de desenho animado para 

crianças e adolescentes. Há trechos, no entanto, cujos argumentos 

serão melhor compreendidos por um adulto. Uma história de amor e 

fúria (2012) é uma animação brasileira também exemplo disso. Um 

festival brasileiro de animação chamado Anima Mundi apresenta 

dezenas de animações mistas, que servem para adultos, adolescentes 

e crianças. Parafraseando a definição clássica de livros infantis: um 

desenho animado é um filme pra adulto que criança também pode ver.
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Pois bem, o filme Robôs (2005) conta a história de Rodney Lataria, um 

robô filho de um robô programado para lavar louças num restaurante 

para robôs da Alta Sociedade. Rodney sai de sua cidade natal, a pacata 

Rivet Town, para tentar a vida como inventor na grande cidade de 

Robópolis. Lá, existe uma grande fábrica de peças para robôs, onde o 

Grande Soldador, dono da empresa, mantém a política de estar sempre 

aberto a novas ideias. O problema é que, ao chegar na fábrica, Rodney 

Lataria recebe a informação de que o Grande Soldador teria se 

aposentado, recolhendo-se isolado em sua casa, ficando no seu lugar o 

ganancioso Dom Aço, que, com seu plano de modernização, pretende 

concentrar a produção da fábrica na fabricação de peças novas, 

condenando ao ferro velho a maior parte da população de Robópolis, 

sem condições de comprar essas peças.

O lema do Grande Soldador, no filme, era “Viu a necessidade, atenda!”. 

É esse lema que possibilitaria aos novos inventores - como o Rodney 

Lataria - a estarem sempre inventando novas peças, novos 

maquinismos, novos designs, tudo para atender a necessidades que 

porventura surjam frente às novas demandas sociais.

Deixando a coisa mais clara ainda, a lição que podemos tirar do filme e a 

relação que podemos construir com ele é: do mesmo jeito que os 

inventores precisam ficar atentos às necessidades a fim de atendê-

las, os pesquisadores precisam estar atentos à realidade a fim de ver o 

que precisa ser explicado, o que precisa ser sistematizado, que novas 

realidades têm surgido, a fim de organizar um pensamento sobre elas, 

que teorias precisam ser atualizadas, que hipóteses precisam ser 

comprovadas, que comportamentos precisam ser descritos, 

entendidos, explicados etc. Isto é, ao pesquisador cabe estar atento 

ao mundo! Atento às perguntas que estão escondidas nas coisas.

“Mas”, alguém poderia perguntar, “e se eu não souber qual a minha 

pergunta? Se a minha pergunta for justamente 'qual a minha 

pergunta?'”.

14



Excelência no seu Futuro

DICA 1
O mundo como fonte 

O mundo todo pergunta. Basta que nós o observemos. Basta que nos 
4

mantenhamos abertos a ele. O livro O nome da rosa, de Umberto Eco , 

nos dá vários exemplos de como podemos observar o mundo. A história 

se passa durante a Idade Média, quando, na Europa, o conhecimento 

era mantido nos mosteiros e seus pesquisadores eram monges. Uma 

série de assassinatos vinha ocorrendo numa certa abadia. Guilherme 

de Baskerville é um arguto observador do mundo, com uma “sólida fama 

de homem sábio” que é chamado para desvendar o mistério. O livro tem 

um ar de Sherlock Holmes - o detetive-personagem do escritor 

britânico Cona Doyle que desvenda mistérios através da interpretação 

de pequenos detalhes. O nome da rosa começa com a visita de 

Guilherme e seu fiel escudeiro, Adso, a um mosteiro. A citação é longa 

mas vale a pena ser lida. 

Enquanto os nossos mulos arrastavam-se pelo último cotovelo da 
montanha, lá onde o caminho principal se ramificava em trevo, dando 
origem a dois atalhos laterais, meu mestre deteve-se por algum tempo, 
olhando para os lados ao redor da estrada, para a estrada, e acima da 
estrada, onde uma série de pinheiros sempre verdes formava por um 
breve trecho um teto natural, encanecido de neve. 

“Rica abadia”, disse. “O Abade gosta de parecer bem nas ocasiões 
públicas.”

Habituado como estava a ouvi-lo fazer as mais singulares afirmações, não 
o interroguei. Mesmo porque, após mais um trecho de estrada, ouvimos 
rumores, e numa curva apareceu um grupo agitado de monges e de 
servos. Um deles, quando nos viu, veio ao nosso encontro com grande 
urbanidade:

“Bem-vindo, senhor”, disse. “e não vos admireis se adivinho quem sois, 
porque fomos advertidos da vossa visita. Eu sou Remígio de Varagine, o 
despenseiro do mosteiro. E se vós sois, como creio, frei Guilherme de 
Baskerville, o Abade deve ser avisado”. “Tu”, ordenou voltando-se para 
uma da comitiva, “sobe a avisar que o nosso visitante está prestes a 
adentrar os muros”.

______________________________
4  

ECO, Umberto. O nome da rosa. Rio de Janeiro: Record, 1986.
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“Agradeço-vos, senhor despenseiro”, respondeu cordialmente o meu 
mestre, “e tanto mais aprecio a vossa cortesia quanto para me saudar 
haveis interrompido a perseguição. Mas não receeis, o cavalo passou por 
aqui e dirigiu-se para o atalho da direita. Não poderá ter ido muito longe, 
porque, chegando ao depósito do estrume, tem de parar. É demasiado 
inteligente para se lançar pelo terreno íngreme...”

“Quando o vistes?”, perguntou o despenseiro.

“Na realidade não o vimos, não é, Adso?”, disse Guilherme, voltando-se 
para mim com ar divertido.  “Mas se procurais Brunello, o animal não pode 
estar senão além onde eu disse.”

O despenseiro hesitou. Fitou Guilherme, depois o caminho, e por fim 
perguntou: “Brunello? Como sabeis?”.

“Vamos”, disse Guilherme, “é evidente que andais à procura de Brunello, o 
cavalo preferido do Abade, o melhor galopador da vossa estrebaria, de 
pêlo negro, cinco pés de altura, cauda majestosa, casco pequeno e 
redondo mas de galope bastante regular; cabeça miúda, orelhas finas 
mas olhos grandes. Foi para a direita, digo-vos, e apressai-vos, em todo o 
caso.”

O despenseiro teve um momento de hesitação, depois fez um sinal aos 
seus e lançou-se pelo atalho à direita, enquanto os nossos mulos 
voltavam a subir. Quando estava para interrogar Guilherme, porque me 
roía a curiosidade, ele fez-me sinal para esperar: e, de fato, poucos 
instantes depois ouvimos gritos de júbilo, e na curva do caminho 
reapareceram monges e servos trazendo o cavalo pelo cabresto. 
Passaram ao nosso lado, continuando a olhar-nos algo, atônitos, e 
precederam-nos em direção à abadia.

(...)

“E agora dizei-me”, não pude me controlar por fim, “como conseguistes 
saber tudo isso?”

“Meu bom Adso”, disse meu mestre, “Durante toda a viagem tenho te 
ensinado a reconhecer os traços com que nos fala o mundo como um 
grande livro. (...) No trevo, sobre a neve ainda fresca, estavam 
desenhadas com muita clareza as marcas dos cascos de um cavalo, que 
apontavam para o atalho à nossa esquerda. A uma distância perfeita e 
igual um do outro, os sinais indicavam que o casco era pequeno e redondo, 
e o galope bastante regular - disso então deduzi a natureza do cavalo, e o 
fato de que ele não corria desordenadamente como faz um animal 
desembestado. Lá onde os pinheiros formavam como que um teto 
natural, alguns ramos tinham sido recém-partidos bem na altura de cinco 
pés. Uma das touceiras de amoras, onde o animal deve ter virado para 
tomar o caminho à sua direita, enquanto sacudia altivamente a bela 
cauda, trazia presas ainda entre os espinhos longas crinas negras... Não 
vais me dizer afinal que não sabes que aquela senda conduz ao depósito de 
estrume, porque subindo pela curva inferior, vimos a baba dos detritos 
escorrer pelas escarpas aos pés do torreão meridional, enfeando a neve; 
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e do modo como o trecho estava disposto, o caminho não podia senão 
levar àquela direção”. (...) “Se o cavalo de quem inferi a passagem não 
fosse realmente o melhor da escuderia, não se explicaria por que não 
foram apenas os cavalariços a persegui-lo, mas até o despenseiro deu-se 
ao incômodo. (...) 

(...)

Assim era meu mestre. Sabia ler não apenas no grande livro da natureza, 
mas também no modo com os monges liam os livros da escritura, e 
pensavam através deles. (...) Sua explicação, além disso, me pareceu tão 
óbvia que a humilhação por não a ter achado sozinho foi superada pelo 
orgulho de participar dela e quase congratulei a mim mesmo por minha 
agudeza. Tal é a força do verdadeiro que, como o bem, se difunde por si.

(ECO, 1986. p. 36-39)

O filme Gandhi (1982), dirigido por , narra a Richard Attenborough

biografia do líder da revolução indiana, que libertou do jugo inglês a 

Índia. A Índia era colônia da Inglaterra desde o século XVIII. Em 1947, 

uma revolução conhecida mundialmente pelo caráter não-violento 

aconteceu, pressionando a opinião pública internacional e obrigando a 

Inglaterra a garantir a Independência do país. Mohandas Karamchand 

Gandhi formou-se em Direito pela University College, na Inglaterra. 

Voltando de lá e encontrando seu país afundado na miséria que o 

sistema imperialista britânico impunha sobre os indianos, articula-se 

com políticos, intelectuais, artistas e empresários locais a fim 

organizar a resistência ao Império. Em busca de argumentos que 

pudessem sustentar sua tese, Gandhi sai a visitar o país de trem. Na 

sua saída, um de seus assessores lhe pergunta: “mas o que você vai 

dizer ao povo para convencê-los?”, ao que ele responde, “eu ainda não 

sei. O próprio país é quem vai me dizer.”, referindo-se ao que veria ao 

longo de sua viagem. Ou seja, a observação do mundo é que daria a 

Gandhi os argumentos de que ele precisava para sustentar seu 

objetivo: a Independência da Índia.

Quando se trata de uma pesquisa das áreas de exatas, o mundo como 

fonte se apresenta de maneira mais clara, como no exemplo de O nome 

da rosa. Quando se trata, no entanto, de uma pesquisa na área das 

humanas, o mundo como fonte é algo não tão observável assim. 

Estamos falando aqui do mundo social e o mundo social, objeto das 

ciências humanas, é o mundo das representações sociais.
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Esse mundo social é menos óbvio porque ele é mais sutil, porque é o 

mundo dos costumes, das crenças, dos pontos de vista, das culturas 

e, muitas vezes, mergulhados que estamos em uma cultura, 

habituados que estamos a determinados comportamentos, às vezes, 

não percebemos o quanto algum comportamento nosso está imbuído 

de ideologia.

DICA 2

A sociedade como fonte

As Representações Sociais são um conjunto de ideias construídas ao 

longo das nossas experiências de vida e através das quais 

compreendemos o mundo e nós mesmos. Elas funcionam como uma 

forma de classificar pessoas e coisas, e nos cercam por palavras, 

ideias, expressões populares, ditados e piadas presentes em filmes, 

cartazes, novelas, músicas, na fala das pessoas, nos jornais, histórias 

em quadrinhos, textos escolares, discursos políticos, e que penetram 

nossos olhos, ouvidos, nossa mente, quer queiramos, quer não.

Esse conjunto de ideias, compartilhado por todos, em maior ou menor 
5

grau , funciona como um sistema de classificação, orientando nosso 

comportamento, nossa maneira de julgar pessoas, realidades, 

determinando formas de nos relacionarmos entre nós, orientando 

nossos valores. Foram as representações sociais, no entanto, que 

permitiram ao homem desenvolver conhecimento sobre o mundo, 

possibilitando, assim, o domínio do homem sobre a natureza, mas 

também do homem sobre o homem.

______________________________
5
 Até quem nega uma representação social a reforça quando lhe dá visibilidade. Isso fica 

claro quando vemos alguma postagem no facebook que fere algum de nossos 

posicionamentos políticos, religiosos, morais etc. e ficamos entre comentá-lo – o que, de 

uma forma ou de outra, acaba por divulgá-lo – ou não.
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Como nasce uma representação social?

Imaginemos uma situação hipotética: você está andando na rua, 

distraidamente, e encontra algo no chão que você não consegue 

reconhecer.  Ao mesmo tempo, você identifica que essa “coisa” é de 

natureza orgânica e que está viva, pois se mexe. Qual a primeira 

pergunta que você faz? Essa mesma pergunta que, porventura, você 

teria feito teria sido feita, segundo dizem os filósofos da linguagem 

preocupados com a origem das línguas, pelo homem primitivo, mas, 

dessa vez, relacionada a cada coisa que há no mundo, até então 

desconhecida daquele homem primitivo de que estamos falando.

Segundo Ernst Cassirer, em seu Ensaio sobre o homem, “o homem 

primitivo sente-se rodeado por todo tipo de perigos visíveis e invisíveis. 

Não pode ter esperanças de superar esses perigos por meios 
6

meramente físicos” . Ele pretende, assim, subjugar a natureza 

mediante a palavra mágica, que adquire status divino, já que, ao 

emancipar o homem de seu “espanto original”, dá a ele a condição para 

iniciar seu domínio sobre a terra. A palavra é a primeira forma de 

domínio do homem sobre a natureza. E, mais uma vez, o conhecimento 

nasce da pergunta. “O que é isso?”, pergunta ele.

Em nosso cotidiano, muitas vezes, repetimos frases feitas, piadas, 

dizeres ou ditados populares etc. que reproduzem determinadas ideias 

formas de pensar preconceituosas sem nos darmos conta disso. O 
7

romance Agosto, de Rubem Fonseca , ambientado durante o segundo 

governo de Getúlio Vargas, mais precisamente em agosto de 1954, 

ano em que o presidente se suicida, tematiza uma época do país em que 

algumas ideias - hoje reconhecidas como preconceituosas - circulavam 

indiscriminadamente.

______________________________
6
 CASSIRER, Ernst. Ensaio sobre o homem. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 183.

7  
FONSECA, Rubem. Agosto. 3ª ed. São Paulo: Cia. das Letras, 1993.
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A trama do romance se inicia em torno das tensões políticas entre os 

chamados “lacerdistas”, ligados ao jornalista Carlos Lacerda, que, à 

época, era um dos principais críticos e oposicionistas do presidente 

Getúlio Vargas, e os “getulistas”, seus aliados. Um dos personagens 

centrais é o comissário Mattos, que investiga a morte de um figurão, o 

presidente da Cemtex, empresa que tinha conseguido, via conchavos e 

trocas de favores políticos, uma licença de empréstimo na marca de 

cinquenta milhões de dólares do Banco do Brasil. Além de investigar 

este crime e um atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, Mattos 

investiga crimes praticados também por pessoas comuns.

Certa vez, quando da lavratura do auto de flagrante de um homem que 

havia batido na mulher, ao anunciar que o homem seria preso pelo artigo 

129 do Código Penal (ofensa à integridade corporal), um outro delegado 

de plantão se espanta “Você vai dar um flagrante no sujeito apenas 

porque ele deu uns sopapos na mulher?” (FONSECA, 1993, p. 34. Grifo 

meu.), enquanto o advogado de defesa do acusado argumenta:

— Doutor, meu cliente foi impelido por relevante valor 
moral, logo em seguida à injusta provocação da vítima. (...) 
Até o senhor, que é um instruído, ao contrário do meu 
cliente, que é um estivador do cais do porto, um homem 
rude, analfabeto, até o senhor perderia a paciência se sua 
esposa lhe dissesse o que a mulher de meu cliente disse a 
ele.
— Eu já pedi desculpas, sussurrou humilde a mulher, do 
fundo da sala.
— Está arrependida, sabe que errou, pediu desculpas, o 
senhor não ouviu? Disse o advogado. (...)
— Doutor, ela chamou o meu cliente de broxa. Algum 
marido pode ouvir a própria esposa chamá-lo de broxa sem 
perder a cabeça? Hein? (FONSECA, 1993, p. 35. Grifo 
meu).

Perceba que a própria vítima, a mulher agredida, quer livrar seu marido 

do flagrante, tão introjetada está nela a ideologia machista que 

“legitima” a violência do homem sobre a mulher.
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Um outro momento é quando o comissário Mattos está conversando 

com o comissário Pádua, menos íntegro e mais preconceituoso que o 

primeiro:

— Vamos imaginar uma situação, Mattos. Você está 
andando por uma rua aqui da nossa jurisdição às duas da 
madrugada e vê um sujeito numa esquina em atitude 
suspeita.

—  O que é uma atitude suspeita?

—  Ora, Mattos, um sujeito parado de madrugada numa 
esquina escura é sempre uma atitude suspeita.

— Principalmente se for um crioulo? Disse com certa 
ironia o comissário Mattos.

— Isso mesmo! Você está andando às duas da madrugada 
por uma rua do distrito e vê um crioulo parado numa 
esquina. O que um crioulo pode estar fazendo numa 
esquina a essa hora? (...) Eu lhe digo o que ele está 
fazendo: esperando alguém para assaltar ou procurando 
uma casa para roubar. Eu vou e prendo o fdp. Medida 
cautelar pura e simples. (FONSECA, 1993, p. 57-58. Grifo 
meu.).

Perceba que o que o comissário Pádua descreve do que seria uma 

“atitude suspeita” está ligado a uma representação social, um modelo 

de pensamento, um conjunto de ideias que, nesse caso, se liga a um 

preconceito étnico; afinal, é “um crioulo [um negro] parado numa 

esquina”.

Serge Moscovici (2007, p. 34) diz que “mesmo quando uma pessoa ou 

objeto não se adéquam exatamente a um modelo [pré-estabelecido em 

nossa forma de ver o mundo], nós o forçamos a assumir determinada 
8

forma, a entrar em determinada categoria” . Daí advém a “reflexão” do 

comissário Pádua. Baseado nesse sistema de representações é que se 

repetem – ligadas ao preconceito étnico, principalmente – frases do 

tipo “todo negro é ladrão”; ou ditados como “branco correndo: tá 

fazendo cooper. Negro correndo: é ladrão”; ou mesmo piadas do tipo; 

“Sabe quando negro é gente? Quando alguém quer usar o banheiro, 

______________________________
8  

MOSCOVICI, Serge. Representações Sociais: investigações em psicologia social. 5ª 

ed. São Paulo: Vozes, 2007. 
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encontra o banheiro fechado e bate na porta e ele responde lá de 

dentro, 'tem gente!'”. São textos, são discursos que alimentam e 

reforçam percepções do mundo, ainda que errôneas, e que acabam 

legitimando certos comportamentos das pessoas entendidos como 

“naturais”.

No conto “O afogado mais bonito do mundo”, do colombiano Gabriel 
9

Garcia Marquez , tal condição aparece explícita. O conto começa 

quando um grupo de garotos, certa tarde, brincando de bola na praia, 

avista um volume negro flutuando na água da praia, chegando cada vez 

mais perto. Alguém imagina que se trata de um grande peixe. Outro, de 

um emaranhado de algas. Um terceiro, ainda, que se trata de uma 

embarcação ou resto de naufrágio. Quando o volume negro chegou 

mais perto foi que eles puderam ver que se tratava de um homem, ou do 

que antes fora um homem, agora era o corpo de um afogado. Quando os 

moradores vieram para levar o corpo para o pequeno vilarejo a fim de 

identificá-lo, uma vez não conseguindo, tiveram que dar-lhe uma 

identidade, atribuindo-lhe um nome, Estevão. Só a partir disso foi que 

puderam olhar para o afogado a partir dos parâmetros de sua própria 

cultura. Até então ele era algo estranho, desconhecido. Aquele 

afogado, agora, era parte delas. Estevão deixara de ser um elemento 

desconhecido e tornava-se familiar para a comunidade. 

Ora, se o papel das representações sociais é tornar o estranho 

familiar, o papel da filosofia, da ciência, de uma pesquisa é justamente o 

contrário: tornar o familiar estranho, de modo a promover uma reflexão 

e mesmo uma revisão de consciência no que diz respeito a atitudes e 

pensamentos que podem até parecer naturais, mas são, na verdade, 

histórica e socialmente construídos.

______________________________
9

  Disponível em <http://melhorliteratura.files.wordpress.com/2014/04/o-afogado-

mais-bonito-do-mundo.pdf>. Acesso em 19 de agosto de 2014
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10
O volume 2, nº 3 (2013) do periódico Scientia  teve como eixo 

temático da edição “Diversidade e Direitos Humanos”, mesmo tema 

do V Encontro de Pesquisa e Extensão da Faculdade Luciano Feijão, 

realizado em novembro de 2012. Segundo o editorial da referida 

edição,

Estamos vivendo uma época em que (...) novos sujeitos 
apareceram com novas versões da realidade e novas 
formas de viver e ver o mundo. Vozes se levantaram e se 
levantam lutando por Direitos e contra os mais diversos 
tipos de opressão, contra a maior de todas as 
opressões: a de ter que ser “normal”.

Começamos questionando (...) o que é ser Normal. A 
part ir  da í ,  a  “normal idade”,  assemelhada à 
“normatividade”, passou a ser minada por vários 
discursos advindos das minorias históricas que eram (e 
que ainda são) a maior parte da população. “Ser 
diferente” passou a ser, mais que uma questão de 
discurso metodológico, a substância de que a vida é feita; 
e a “diferença” passou a ser uma questão de Direitos 
Humanos. (SCIENTIA, 2013, p. 11-12)

Dessa forma, certas práticas consideradas “naturais” de lidar com 

idosos, mulheres, homossexuais, negros, deficientes físicos, 

comunidades indígenas, crianças, com a própria natureza etc. 

começaram a ser “desnaturalizadas”, o que provocou uma profunda 

reflexão e um debate acalorado acerca do comportamento humano e 

de sua maneira de pensar. Ou seja, abriu-se um terreno 

extremamente fértil para a pesquisa.

E então, o que é que você quer pesquisar? Se ainda não sabe, 

passeie por sua cidade, observando o comportamento das 

pessoas, o que elas pensam e como agem. Observe sua 

família: quais os tipos de problema que ela enfrenta e como o 

direito, ou a psicologia, ou a administração, poderia auxiliar na 

solução desses problemas?

______________________________
 10
SCIENTIA: revista de Ensino, Pesquisa e Extensão. vol. 2. nº 3. Sobral: Expressão 

Gráfica, 2013.
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DICA 3

Os livros como fonte

Uma outra forma de encontrar um objeto de pesquisa é lendo artigos 

ou outros trabalhos acadêmicos de sua área de estudos. A Faculdade 

Luciano Feijão dispõe de mais de 10 publicações que podem lhe auxiliar 

nisso. São periódicos científicos (Scientia e Cadernos de Graduação), 

Anais dos eventos acadêmicos (Encontro de Pesquisa e Extensão, 

Encontro de Iniciação Científica, Encontro de Iniciação à Docência, 

Seminários Temáticos), livros (Questões de direito, Tendências na 

Gestão Contemporânea, Justiça Social e Democracia), que podem lhe 

dar alguma ideia do que pesquisar.

São artigos sobre os mais variados temas, de questões específicas 

de cada área a questões mais gerais. Por exemplo, o artigo dos 

professores Itamar da Silva Santos Filho e Maria da Graça Borges de 

Moraes, ambos da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), “Uma 

análise das políticas públicas municipais e da sociedade civil 

parnaibana voltadas ao idoso”, publicado na Scientia vol. 2, nº 3 

(2013), faz uma análise bem delimitada no âmbito da cidade onde 

moram acerca das leis que visam facilitar a vida dos idosos. O artigo 

“Identidades e Mídias no desenvolvimento social: o caso da Fundação 

Casa Grande”, de Lívia Nogueira Pellizzoni, professora do Instituto 

Federal de Santa Catarina (IFSC-SC), e do prof. Osmany Parente Filho, 

da Faculdade Luciano Feijão (FLF) apresentam um estudo que parte da 

análise de alguns ângulos a respeito de uma só instituição. Algo desse 

tipo também pode ser feito.

No VI Encontro de Pesquisa e Extensão “Os desafios da Educação 

Superior na Sociedade Contemporânea”, da Faculdade Luciano Feijão, 

ocorrido em novembro de 2013, os alunos do Direito, Nyelssen Loiola 

Melo Vasconcelos, Ariana Carneiro Vasconcelos, Lucas Mendes 

Cordeiro da Cruz, Dayane Araújo Linhares, Thaylanna Ferreira 

Freitas, em conjunto com Carlos Augusto M. de Aguiar Júnior, 

apresentaram um trabalho que se focou num estudo de caso. O 

trabalho chamou-se “A implementação das sentenças da Corte 
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Interamericana de Direitos Humanos: Uma análise a partir do Caso 

'Damião Ximenes'” e se baseou no caso de um interno da Casa de 

Repouso Guararapes em Sobral-CE, mantida pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), morto aos 30 anos quando recebia tratamento 

psicológico na instituição. O caso rendeu ao Brasil a condenação na 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, e se tornou símbolo da 

luta antimanicomial no país.

Um estudo de caso também é uma pesquisa interessante de se 

realizar, pois visa compreender uma situação específica, 

aprofundando-se na compreensão de seus problemas, suas causas, 

consequências, podendo, assim, teorizar com mais propriedade 

sobre determinada realidade. O artigo “Responsabilidade social 

empresarial: estudo em uma empresa do setor calçadista”, de Maria 

do Socorro Silva Mesquita, Lúcio Gemaque Souza e Licia Santos 

Buhaten Gemaque, constante no livro Tendências na Gestão 

contemporânea, organizado pela Profa. Dra. Antonia Márcia 

Rodrigues Sousa, depois de problematizar o que seria a 

responsabilidade social segundo a visão de alguns teóricos, faz um 

estudo de caso na maior empresa calçadista de Sobral, a Grendene, 

procurando identificar e considerar as ações que a Grendene 

desenvolve que se caracterizariam como ações de responsabilidade 

social.

Já o artigo “Freud não explica: implicações sobre a Metapsicologia 

Freudiana”, do Prof. Eudes Duarte Filho e da aluna Francisca Lívia 

Lima Vidal, publicado nos Anais do V Encontro de Pesquisa e Extensão 

“Diversidade e Direitos Humanos”, comenta aspectos mais amplos e 

gerais das teorias freudianas, de modo a fazer, como dizem os 

autores no artigo referido, “considerações sobre as consequências e 

os desdobramentos da sistematização do conceito de inconsciente 
11

para a Psicanálise” . Ou seja, é um artigo que versa acerca de um 

______________________________
 11
Disponível em http://www.faculdade.flucianofeijao.com.br/site_novo/anais/servico/

pdfs/Artigos_completos/Psi/Freud.pdf. Acesso em 20 de março de 2014
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tema geral. Outro exemplo de tema geral é o artigo “A possibilidade de 

adoção por casais homoafetivos”, de Virna Lisse Carneiro Balbeira e 

Pedro Aguiar Carneiro Filho, publicado no livro Questões de Direito: 

interdisciplinaridade, pesquisa e produção científica na graduação, 

organizado pelo Prof. Me. Joannes Paulus Silva Forte e pelo Prof. Me. 

Décio Pimentel Gomes Sampaio Sales.

Além desses artigos, as publicações da faculdade podem lhe auxiliar 

nisso. Procure-as no site da Faculdade ou na sala da Coordenadoria de 

Pesquisa. Todas elas podem lhe servir como fonte de inspiração. 

Podem lhe dar alguma resposta a respeito de qual é a sua pergunta.

DICA 4

A internet como fonte

Outra boa fonte de pesquisa é a internet. Mas você já parou pra 

pensar no porquê que os navegadores de internet se chamam 

justamente “navegadores”? Sim. A internet é um oceano, um mar de 

informações. E se você não tiver nenhum norte, está sujeito a se 

perder.

O google é um dos sites de busca mais populares que existem. 

Entretanto, para utilizá-lo, é preciso saber de alguns macetes. 

Suponhamos que você tenha definido como tema para seu trabalho 

“Direito do Trabalho” ou “O papel do psicólogo no programa Saúde da 

Famí l ia”  ou a inda “Responsab i l idade soc ia l  no mundo 

contemporâneo”. Ao digitar essas expressões na caixa de texto, o 

buscador listará uma série de páginas em que há textos disponíveis 

onde as expressões que você digitou aparecem. Algumas dessas 

páginas são blogs, jornais, páginas particulares. No entanto, ainda 

que sejam escritos por profissionais extremamente qualificados, é 

melhor recorrer a páginas de periódicos científicos ou bases digitais 
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12
de bibliotecas virtuais vinculadas a Instituições de Ensino Superior . 

E como fazer isso? Ou você vai diretamente para o site das revistas 

destas IES, ou você coloca, ao lado das expressões entre aspas, a 

sigla PDF entre parênteses.

Em PDF, estão publicados na internet artigos científicos, capítulos de 

livros, livros, monografias, teses, dissertações, ensaios acadêmicos, 

enfim, toda sorte de gêneros textuais acadêmicos possíveis. São 

fontes mais confiáveis porque estão mais propensas a terem sido 

escritas com o rigor que todo trabalho científico exige, além, é claro, 

de poder em indicar pra você algumas leituras sobre o tema que você 

escolheu para escrever.

No caso de você querer ir direto aos periódicos científicos, existem 

várias opções, algumas com acesso livre e outras com acesso 
13

restrito . Abaixo, alguns periódicos online que você pode acessar 

para pesquisar avulsamente, à procura de um tema ou não, já com o 

tema na mão.

ADMINISTRAÇÃO 

Revista da ANGRAD
http://www g.br/.angrad.or

ANPAD – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração
http://www.anpad.org.br/

RAP – Revista de Administração Pública
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=0034-7612&script=sci_serial

______________________________
  12
Doravante IES.

 13
Aos periódicos de acesso restrito, o pesquisador deverá se associar para ter 

acesso. Assim, para que você não tenha que pagar para acessar o periódico, verifique 

na biblioteca da faculdade a quais periódicos estamos associados. Por intermédio 

institucional, você pode ter acesso a eles.
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Revista Eletrônica de Estratégia e Negócios
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/EeN

Revista Época Negócios
http://epocanegocios.globo.com/

Revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios
http://revistapegn.globo.com/

Revista Isto É Dinheiro
http://www.istoedinheiro.com.br/

Revista Exame
http://exame.abril.com.br/

Revista Você S/A
http://vocesa.abril.com.br/

Biblioteca Temática do Empreendedor
http://www.biblioteca.sebrae.com.br/

Fundação Getúlio Vargas
http://portal.fgv.br/pt-br
 

DIREITO

Biblioteca Ministro Oscar Saraiva (STJ)
http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=3
56

Biblioteca Virtual de Direitos Humanos
http://www.direitoshumanos.usp.br/

BuscaLegis
http://www.egov.ufsc.br/portal/buscalegis

Direito (página de busca)
http://www.direito.com.br/

28
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ICET - Instituto Cearense de Estudos Tributários
http://www.icet.org.br/

Portal Legislação - Senado Federal (SICON)
http://www6.senado.gov.br/sicon/

Revista AMAJME – Direito Militar
http://www.amajme-sc.com.br/revista_direito_militar.php

Revista dos Tribunais
http://www.rt.com.br/

Sites jurídicos (STJ)
http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=4
6
 

PSICOLOGIA 

Biblioteca Virtual em Saúde Psicologia
http://www.bvs-psi.org.br/php/index.php

Revista Diálogos
http://site.cfp.org.br/publicacoes/revistas-dialogos/

Revista Psicologia: Ciência e Profissão
http://site.cfp.org.br/publicacoes/revista-psicologia-ciencia-e-
profissao/

Videoteca Digital de Psicologia
http : / / newps i . b vs -ps i . o rg .br / cg i -b i n /wx is1660.exe / i ah 
/?IsisScript=iah/iah.xis&lang=P&base=videos

Livros Eletrônicos de Psicologia
http://newpsi.bvs-psi.org.br/ebooks2010/pt/Inicio.html

Normas e Legislação em Psicologia
http://site.cfp.org.br/#LEGISLACAO
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Comunicação Científica em Saúde

http://ccs.bvsalud.org/php/index.php?lang=pt

 

LINKS INTERESSANTES 

Livros eletrônicos gratuitos                    

Biblioteca Digital Fernando Pessoa

http://casafernandopessoa.cm-lisboa.pt/bdigital/index/index.htm

Brasiliana Eletrônica UFRJ

http://www.brasiliana.com.br/

Brasiliana USP

http://www.brasiliana.usp.br/

Coleção Aplauso - Imprensa Oficial

http://aplauso.imprensaoficial.com.br/

eBooks Brasil

http://ebooksbrasil.org/nacionais/index.html

Portal Domínio Público

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp

ARTIGOS DE PERIÓDICOS GRATUITOS

Revista de Administração de Empresas

http://rae.fgv.br/

Revista de Administração Contemporânea

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista

=1

Periódicos CAPES

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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SciELO - Criada em 2007, o SciELO Brasil é, segundo o Ranking Web 

of World Repositories, conhecido como Webometrics, o líder mundial 

entre os maiores portais de informação científica em acesso aberto e 

gratuito no mundo.

http://www.scielo.org/php/index.php

SciELO livros

http://books.scielo.org/

Google Acadêmico

http://scholar.google.com.br/

Revista Brasileira de Gestão de Negócios

http://rbgn.fecap.br/RBGN

Pode assinar ou comprar reprint: Harvard Business Review Brasil

http://www.hbrbr.com.br/

Revista de Administração e Inovação - RAI

http://www.revistarai.org/rai

Revista de Administração Mackenzie

http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/RAM
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UM CAMINHO PARA A PERGUNTA:

ESPONTANEIDADE E CRIATIVIDADE

O começo de todas as ciências

é o espanto de as coisas serem o que são.

Aristóteles

Primeira lição da disciplina: relaxe! A tensão, a correria e a pressa do 

dia a dia muitas vezes nos impedem de ver o óbvio. As distrações do 

mundo em que vivemos, com estímulos de todos os tipos a todo 

momento e vindos de todos os lados, o assédio incessante dos 

eletrônicos e o bombardeio de informações provocam uma 

desconcentração e uma desatenção quase crônicas em nós. E, como 

o texto disse em algum momento anterior, para encontrar a 

pergunta, é preciso minerar o conhecimento. E para minerar o 

conhecimento é preciso concentração. Antes, porém, é preciso 

atenção. Antes ainda, é preciso, primordialmente, calma. Sabe aquela 

frase de que “a pressa é inimiga da perfeição”? Pois é, quando se trata 

de conhecimento, é a mesma coisa: o conhecimento vem na 

contramão da pressa. Daí a primeira lição da disciplina: relaxe!

Para encontrar a pergunta, é preciso não perder a capacidade de se 

admirar com o mundo. Contemplação é a palavra de ordem. Como 

dizemos no Manual Prático para Escrita de Textos Acadêmicos I 

(2013),
Uma ideia pode surgir de uma pergunta do professor, 
mas também pode surg ir  num momento de 
contemplação de um cartaz, de uma reportagem, um 
filme, o pronunciamento de uma pessoa pública, pode 
surgir também no meio da madrugada, atravessando a 
rua... houve certo filósofo que relatou num livro que, no 
momento em que ele foi atravessar a rua, que ele colocou 
o primeiro pé na faixa de pedestres, ele teve um insight e 
imaginou ali, naquele instante, ter descoberto o segredo 
do universo. (FLF, 2013, p. 18)

Admirar-se com o mundo é estar, de alguma forma, atento a ele, 

atento aos detalhes. É o pequeno o que forma as diferenças entre as 

coisas. É o detalhe que monta a diversidade da vida. E é a esses 

detalhes que precisamos dar atenção. Só depois disso é que podemos  
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nos concentrar neles, depois de lhes dar atenção. Quando damos 

atenção e passamos a nos concentrar num detalhe do mundo é que 

estamos minerando o conhecimento. Ora, que pessoas ainda não 

perderam a capacidade de se admirar com o mundo? As crianças. 

Assim, às vezes, para se encontrar uma pergunta, é preciso 

transformar-se em criança e se dar ao luxo de perguntar. A música “8 

anos”, da cantora Paula Toller, do grupo Kid Abelha, ilustra bem isso:

Por que você é flamengo e meu pai botafogo?

O que significa "impávido colosso"?

Por que os ossos doem enquanto a gente dorme?

Por que os dentes caem? Por onde os filhos saem?

Por que os dedos murcham quando estou no banho?

Por que as ruas enchem quando está chovendo?

Quanto é mil trilhões vezes infinito?

Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos?

(...) Por que o fogo queima? Por que a lua é branca?

Por que a terra roda? Por que deitar agora?

Por que as cobras matam? Por que o vidro embaça?

Por que você se pinta? Por que o tempo passa?

Por que que a gente espirra? Por que as unhas crescem?

Por que o sangue corre? Por que que a gente morre?

Do que é feita a nuvem? Do que é feita a neve?

Como é que se escreve revèillon?

São típicas perguntas de criança, típicas perguntas de quem ainda 

não perdeu a capacidade de se admirar com as belezas do mundo, são 

perguntas típicas de quem está muito mais interessado em 

aprender do que em demonstrar que sabe.

Um outro aspecto importante que precisamos aprender com as 

crianças é a sua criatividade. E essa sua criatividade se dá, 

justamente, pela sua espontaneidade. No livro de Antoine de Saint 

Exupèry, O pequeno príncipe, o narrador conta que se espantara com 

uma “impressionante gravura” que vira num livro antigo. O desenho 

representava uma jiboia digerindo um rato e descrevia que as jiboias 

devoram suas presas inteiras, podendo passar meses digerindo sua 

comida. Reproduzindo o desenho, o narrador sempre o mostrava aos 
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adultos, perguntando-lhes se o desenho lhes causava medo. “Medo? 
Por que o desenho de um chapéu causaria medo?”, perguntavam 
quase sempre. Era quando ele explicava que não se tratava de um 
chapéu, mas de uma jiboia digerindo um elefante. 

Como forma de tentar ser mais claro, o pequeno passou a desenhar a 
jiboia aberta.

Daí ele afirma que, na infância, sempre que desejava saber se um 
adulto era inteligente e tinha imaginação, mostrava a ele o desenho 
original da jiboia fechada a ver se lhe fazia medo ou não.

Assim, é preciso imaginação para se fazer uma pesquisa, a começar 
com o primeiro objetivo: encontrar uma pergunta. Uma última dica? 
Perguntar é ver além do que se vê.

UMA PEDRA NO MEIO DO CAMINHO:
CONHECIMENTO E VAIDADE

Uma das grandes pelejas do homem é saber mais do que o outro sem 
precisar se sentir superior ao outro. E é uma peleja porque conhecer 
é poder, e abdicar desse poder não é coisa pra qualquer um. O 
verdadeiro poder, na verdade, é o poder de abdicar do poder, mas só os 
grandes iniciados é que têm condições de exercer esse poder. Enfim, 
chega de digressões, vamos à prática: duas situações podem lhe 
impedir de evoluir intelectualmente: 1) achar que já sabe tudo ou que 
sabe demais; 2) achar que seu conhecimento é superior ao 
conhecimento do outro.
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Ora, pensemos um pouco nisso: não será verdade que em qualquer 

momento da vida estamos sempre aprendendo? E o conhecimento 

que se aprende não é sempre algo novo? Assim, o que significa achar 

que já sabe de tudo? Significa estar fechado para qualquer outra 

aprendizagem, para qualquer novo conhecimento. E, se é verdade 

que viemos cá a este mundo para aprender, ao acharmos que já 

sabemos de tudo, estamos condenando nossa vida a uma total 

ausência de sentido.

Além disso, achar que o conhecimento que temos é superior ao 

conhecimento do outro é um equívoco não menos grave. Quem sabe 

mais: o pescador de 70 anos que, em alto mar, sem auxílio de nenhum 

instrumento, nenhum astrolábio, GPS, bússola ou esquadro, 

consegue se localizar apenas pela posição das estrelas ou o 

astrofísico capaz de fazer cálculos astronômicos a fim de mapear o 

universo? Antes de continuar, pense um pouco! Há como 

compararmos os dois? Há uma régua capaz de medir o conhecimento 

de cada um? São conhecimentos diferentes, são saberes distintos, 

com funções diferentes. Compará-los será como querer saber qual o 

melhor: o garfo ou a colher?

Dependo do objetivo. Assim, cada conhecimento cumpre uma função 

social e a cumpre com maestria. Para um pescador, de que servem os 

complicadíssimos cálculos do astrofísico? Para o astrofísico, qual a 

utilidade do conhecimento acerca das marés e das correntes de 

vento?

É preciso mantermo-nos abertos à beleza do mundo, e, mais 

importante ainda, é preciso, como pesquisadores que somos, 

registrar essa beleza. Agora, como? Frei Beto escreveu, certa vez, 

um texto chamado “O companheiro que não gostava de ler”, publicado 

pela revista Caros Amigos (Abril, 2000). Frei Beto é um intelectual 

envolvido com a militância política de esquerda no país desde a época 

da Ditadura de 1964, e, no texto, ele aparece auxiliando um 
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trabalhador do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-

Terra). Enquanto o agricultor lhe ensina a como armar uma barraca de 

assentamento, Frei Beto vem lhe contando acerca de sua experiência 

como escritor a partir de perguntas que ele mesmo, o agricultor, faz. 

No texto, ele dá algumas dicas a respeito de como desenvolver o 

hábito da leitura e da escrita: a) andar sempre com um livro a 

tiracolo, já que sempre aparece lugar para ler o livro: na fila do pão, na 

sala de espera da consulta médica, no ônibus na ida pro trabalho ou 

para a escola ou de volta do trabalho, no banheiro, antes de dormir 

etc.; b) andar sempre com uma caderneta e uma caneta no bolso, já 

que muitas vezes as melhores ideias aparecem quando estamos 

cruzando a rua. O hábito de anotar os insights que temos vem, aos 

poucos, organizando e sistematizando nosso pensamento sobre nós 

mesmos, sobre a vida, sobre o mundo.

Assim, é preciso livrar-se da compreensão falsa de que um 

conhecimento pode ser superior a outro. Cada um cumpre, da sua 

forma, atendendo às necessidades de cada um, sua função de ser no 

mundo: a de conhecê-lo.
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UNIDADE II

A RESPOSTA (OU SERIAM “AS RESPOSTAS”?)

Uma boa pesquisa
sempre gera outras pesquisas.

Isaurora Martins

O conto “As mãos dos pretos”, do escritor moçambicano Bernardo 
14

Honwana , narra a história de um menino que sai em busca de 

respostas para uma pergunta que, como ele diz, “não lhe larga”: por 

que é que os pretos têm as palmas das mãos mais claras que o resto 

do corpo?

Para responder a essa pergunta, o menino desenvolve uma verdadeira 

pesquisa de campo, entrevistando várias pessoas acerca do 

problema e encontrando, em cada uma delas, respostas diferentes. 

São oito as respostas que ele encontra e através das quais se pode 

perceber o tipo social que respondeu. Não cabe aqui uma análise 

minuciosa de cada uma das respostas, mas refletir um pouco a esse 

respeito pode ilustrar um aspecto importante da pesquisa: a 

subjetividade.

O Professor é o que primeiro responde. Segundo ele, os pretos têm 

as palmas das mãos brancas porque “ainda há poucos séculos, os 

avós deles andavam com elas apoiadas ao chão, como os bichos do 

mato, sem as exporem ao sol, que lhes ia escurecendo o resto do 

corpo” (HONWANA, 1990, p. 45). Um típico argumento 

pseudocientífico que procura fazer referência às teorias 

evolucionistas, que apontam para a evidência de que o homem terá 

evoluído de um primata (não de um “macaco”, como dizem), mas que, 

na verdade, traz em si um preconceito étnico (também conhecido, 

______________________________
 14
HONWANA, Bernardo. “As mãos dos pretos”. In: RAMOS, Ricardo (Org.) Contos 

moçambicanos. São Paulo: Global, 1990. p. 44-47.
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15
equivocadamente, como “preconceito racial ”): o de considerar os 

negros como humanos mais próximos do macaco e, portanto, menos 

evoluídos que os brancos. Segundo esse argumento, os negros 

estariam abaixo dos brancos na escala evolutiva – não há qualquer 

evidência disso.

O Senhor Padre é o segundo. Para ele, os pretos têm as palmas das 

mãos brancas “porque, às escondidas, [eles] andavam sempre de 

mãos postas, a rezar”. A Dona Dores diz que é assim “para não 

sujarem a comida que fazem para os seus patrões ou qualquer outra 

coisa que lhes mandem fazer e que não deva ficar senão limpa” 

(HONWANA, 1990, p. 45), numa clara referência à lógica 

escravagista e ao preconceito étnico, que cria a falsa noção de que o 

negro é sujo. Essa concepção, embora explicada de forma diferente, é 

a mais difundida entre as respostas.

O Senhor Antunes da Coca-Cola, representante comercial do 

refrigerante, constrói uma pequena narrativa para justificar este 

fato. Diz ele que todos os santos, Deus, Jesus Cristo e as pessoas 

que haviam morrido se reuniram no céu e “resolveram fazer pretos”. 

Conta ele que, então, “pegaram em barro, enfiaram-no em moldes 

usados e, para cozer o barro das criaturas, levaram-nas para os 

fornos celestes” (HONWANA, 1990, p. 45-46. Grifo meu). Como 

tinham pressa e não houvesse mais lugar ao pé da brasa, penduraram 

os moldes nas chaminés. A brasa teria gerado o fumo (a fumaça) − 

que nós, aqui no Ceará, chamamos de “tirna” (fuligem preta composta 

por resíduos de fumaça) – que teria, por sua vez, sujado de preto o 

barro cozido. As palmas das mãos deles não teriam ficado pretas 

porque, ao serem dependurados nas chaminés, teriam se agarrado 

justamente pelas mãos, protegendo as palmas, assim, da fumaça que 

tingia de preto todo o resto do corpo. Observe que, mais uma vez, a 

ideia de sujeira associada ao negro aparece. O fato dos moldes do 

barro serem “moldes usados” também é significativo no sentido de 

compreender o preconceito étnico que sobre os negros pesa nessa 

explicação do Sr. Antunes da Coca-cola. 

______________________________
15

 Equivocadamente porque “raça” é referente a animais.
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A explicação do Senhor Frias também vem nesse sentido, explicando 

que “os pretos, como foram feitos de madrugada e, a essa hora, a 

água do lago estivesse muito fria, só tinham molhado as palmas das 

mãos e as plantas dos pés” (HONWANA, 1990, p. 46). Outra fonte 

que o menino cita é um livro que ele lera e que teria dito que a palma 

das mãos dos pretos é branca “por viverem encurvados, sempre a 

apanhar o algodão branco de Virgínia e de mais não sei onde”. Virgínia 

é a primeira colônia britânica na América. Até o fim da Guerra Civil 

(meados do século XIX), mais da metade da população de Virgínia era 

composta por escravos, que trabalhavam nas plantações de algodão 

que faziam dele o estado mais rico dos EUA daquela época.

A penúltima pessoa a lhe responder é a Dona Estefânia, cuja 

explicação destoa um tanto das outras respostas encontradas pelo 

menino. Diz ela que isso ocorre “por as mãos deles desbotarem à 

força de tão lavadas” (HONWANA, 1990, p. 46).

A explicação mais lúcida, no entanto, é a mãe do menino quem dá. 

Segundo ela,

Deus fez os pretos porque tinha de os haver. Tinha de os 
haver, meu filho. Ele pensou que realmente tinha de os 
haver... Depois arrependeu-se de os ter feito porque os 
outros homens se riam deles e levavam-nos para as 
casas deles para os pôr a servir como escravos ou pouco 
mais. Mas como Ele já os não pudesse fazer ficar todos 
brancos porque os que já se tinham habituado a vê-los 
pretos reclamariam, fez com que as palmas das mãos 
deles ficassem exatamente como as palmas das mãos 
dos outros homens. E sabes por que é que foi? Claro que 
não sabes e não admira porque muitos e muitos não 
sabem. Pois olha: foi para mostrar que o que os homens 
fazem é apenas obra de homens... Que o que os homens 
fazem é feito por mãos iguais, mãos de pessoas que, se 
tiverem juízo, sabem que, antes de serem qualquer outra 
coisa são homens. Deve ter sido a pensar assim que Ele 
fez com que as mãos dos pretos fossem iguais às mãos 
do homens que dão graças a Deus por não serem pretos. 
(HONWANA, 1990, p. 46-47).
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OBJETIVIDADE E SUBJETIVIDADE: LIMITES

Bom, o que este conto pode nos ensinar? Observe que cada 

personagem deu uma resposta própria à sua realidade: o professor 

usou argumentos (pseudo) científicos; o padre trouxe o aspecto 

religioso à questão; a Dona Dores, com seu discurso da hegemonia 

branca, visava legitimar a escravidão etc. Enfim, chegamos a um 

ponto importante para toda e qualquer pesquisa: a subjetividade do 

pesquisador.

A subjetividade é importante porque ela é a marca própria que cada 

indivíduo imprime sobre sua pesquisa, seus textos etc. É a 

subjetividade que nos difere de outros animais. Entretanto, mesmo 

essa subjetividade precisa ser objetivada. Escrever, portanto, é 

objetivar nossa subjetividade, sistematizar o que pensamos. E essa 

sistematização precisa de método; e, como todo método, tem seus 

limites.

A subjetividade do pesquisador é um aspecto extremamente 

importante para uma pesquisa. Há uma confusão que geralmente se 

faz com relação às “opiniões” que os autores deveriam/não-deveriam 

apresentar num texto de caráter científico. É muito comum que 

alunos ainda com pouca prática de escrita e baixo hábito de leitura de 

textos acadêmicos perguntem aos professores de Metodologia do 

Trabalho Científico: Eu posso colocar a minha opinião num texto 

científico?

Mas é claro! Quando um professor solicita um ensaio acadêmico ao 

aluno, o que ele deseja é que o aluno consiga articular as leituras que 

fez às reflexões que se espera que ele tenha feito; de modo que haja ali 

um equilíbrio entre as fontes de pesquisa citadas e a voz do próprio 

aluno, mostrando o que ele pôde refletir acerca da temática sobre a 
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qual está escrevendo, a partir das leituras que fez. Não fosse assim, 

se fosse apenas para fazer o aluno reproduzir literalmente o que ele 

lera nos textos, não seria necessário este trabalho, bastaria que o 

professor recorresse aos originais. O que importa aqui não é o quanto 

o aluno pode reproduzir do que leu, mas como ele adapta o que leu ao 

que já sabe, como ele aproveita o que leu para refletir a respeito da 

realidade, acerca de algum tema, de algum caso específico, uma 

situação etc. 

A discussão sobre a dependência cultural das ex-colônias europeias, 

como é o nosso caso, é importantíssima e merece atenção de todo 

acadêmico sério. Entretanto, ela ultrapassa os limites deste manual. 

Basta, contudo, que nós saibamos que, se quisermos ser 

reconhecidos como uma instituição produtora de conhecimento – e 

não meramente uma “reprodutora” – é preciso que superemos o 

estado de dependência cultural e intelectual. E como podemos fazer 

isso? Instigando a reflexão, o debate; fomentando a pesquisa, a 

leitura crítica do mundo, dos livros e das teorias, no sentido mesmo 

de que o aluno seja capaz de construir uma opinião embasada 

teoricamente, no sentido de que ele seja capaz de produzir (e não só 

reproduzir) conhecimento.

Agora, claro, a sua “opinião” não pode ser baseada no que 

academicamente chamamos de “achismo”. Sua “opinião” deverá ser 

embasada em um conjunto de teóricos, em uma teoria, em um 

conjunto de ideias, na análise de uma ou mais realidades. Ou seja, você 

não poderá dizer qualquer coisa sob a justificativa de que é a sua 

opinião! Você tem que dizer o que pensa, mas tem que demonstrar por 

que pensa assim.

Os alunos dos primeiros semestres tendem a achar que o uso de 

citações pode prejudicá-los. Esse é um caso interessante, porque é 

um contraponto ao que estávamos conversando logo aí acima. 
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Enquanto uns receiam estar errando ao colocarem suas próprias 

opiniões, outros ficam preocupados com o uso da citação, de repente, 

demonstrar que eles não têm ideias próprias. Claro que nem um, nem 

outro têm razão. O primeiro, pelos motivos já explicitados na seção 

anterior. O segundo, pelo que passo agora a explicar.

O uso da citação é sempre bem vindo (quando equilibrado e sem 

sufocar a voz do aluno), pois demonstra que você pesquisou, que 

estudou, que leu a respeito do assunto. Ou seja, ali, no texto, você 

está “colocando a sua opinião”, mas a sua “opinião” não está vindo do 

nada, está embasada em um conjunto de leituras que você terá feito. 

E isso é salutar na escrita de qualquer trabalho acadêmico.

É importante observar isso, pelos seguintes motivos: 1) porque, na 

preocupação de evitar o uso da citação, o aluno prefere evitá-la (ao 

menos de maneira explícita); 2) porque se o assunto sobre o qual ele 

deve escrever for um assunto novo pra ele, ou um assunto de que ele 

não tenha tanto domínio, ele sentirá, naturalmente, a necessidade de 

ler a respeito, e, nisso, estará sujeito a usar um trecho do texto – ou 

porque achou o trecho bem escrito, ou porque se julga incapaz de 

escrever um trecho melhor, ou por preguiça, enfim –, estará tentado, 

na verdade, a usar o trecho. Se o aluno tiver a preocupação de evitar a 

citação, pelo medo infundado de transparecer, porventura, que ele 

“não tem ideias próprias”, o que ele acaba por fazer? Ele acaba por 

usar a citação não como “citação” propriamente dita – citando a fonte 

e tudo o mais –, mas incorporando o texto da citação ao seu próprio 

texto, sem citar a fonte e como se fosse seu.

Isso tem nome: plágio! O plágio é o ato de assinar ou apresentar uma 

obra intelectual de qualquer natureza (texto, música, obra pictórica, 

fotografia, obra audiovisual etc.) contendo partes de uma obra que 

pertença a outra pessoa sem colocar os créditos para o autor   

original. No acto de plágio, o plagiador apropria-se indevidamente da 

obra intelectual de outra pessoa, assumindo a autoria da mesma. Foi 

o que eu fiz com essa definição de “plágio” que tirei da Wikipédia e que, 
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se eu não estivesse acusando aqui, passaria despercebido pelo leitor; 

a não ser que ele se disponibilizasse a procurá-la na internet. E, creia, 

muitos professores o fazem. Há, inclusive, programas de computador 

que fazem isso, marcando no texto do aluno os trechos que são 

plágio, as páginas onde os originais aparecem e, no final, uma 

porcentagem do quanto do trabalho é plágio. 

Mas o mais importante é que evitemos o plágio, pois ele é uma espécie 

de atestado de incapacidade de pensarmos por nós mesmos; além de 

ser um crime previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

Aquele que comete esse crime, pensando que está enganando o 

professor, ou a banca examinadora etc. está, na verdade, enganando 

a si próprio, posto que, ao final do curso, ainda que receba o diploma, 

ainda que se gradue, estará submetido a um outro tipo de avaliação, 

muito mais dura, imparcial, fria e seletiva: a do mercado de trabalho. E 

no mercado de trabalho, o conhecimento tem um peso maior do que 

qualquer título. Basta para isso observar os concursos: as provas de 

título fazem parte da última fase, e são apenas classificatórias. É 

como digo sempre em sala de aula: um diploma garante apenas que 

você participe da corrida do mercado de trabalho, mas não garante 

nenhuma colocação. O que garante alguma colocação é o quanto você 

sabe, o quanto estudou, o quanto leu, o quanto pesquisou.

Do outro lado, antes que alguma confusão se instale: citação não é 

plágio. Se você coloca no seu texto um trecho de outro texto, esse 

trecho de outro texto deve vir como citação. Não importa se é só uma 

linha ou uma expressão só! Deve vir como citação. Citando a fonte e 

tudo mais. E citação não é plágio. Se você apresenta dados 

estatísticos, tabelas, informações pontuais acerca de uma realidade 

(números, percentuais etc.), isso também não é plágio.

Plágio é quando a gente pega o trecho de um ou de vários textos e 

coloca no nosso texto sem ser em forma de citação, é quando a gente 

pega esse(s) trecho(s) e coloca no nosso texto como se nós 

tivéssemos escrito esse(s) trecho(s). Em outra palavras, é quando a 

gente rouba do texto de outra(s) pessoa(s) pra "completar" o nosso. 

Isso é plágio. E plágio é crime.
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Nos anos de 2013 e 2014, a Profa. Isaurora Martins, coordenadora 

do Programa de Iniciação Científica da Faculdade Luciano Feijão 

(PROIC/FLF), de agosto de 2014 a julho de 2014, ministrou, por 

ocasião do edital anual do programa, um curso de 8 horas/aula de 

Construção de Projeto de Pesquisa. Na data de 01 de abril, primeiro 

dia do curso em 2014, a professora comparou a pesquisa a um 

namoro, construindo uma analogia que buscava demonstrar a 

importância do pesquisador ser apaixonado por seu objeto de 

pesquisa. Ora, toda pesquisa exige dedicação e envolvimento. Além 

disso, uma pesquisa séria demanda um certo tempo para ser 

desenvolvida, o que implica que o pesquisador precisará, de fato, 

dedicar-se e envolver-se com ela. É essa paixão por sua pesquisa que 

o manterá acordado nas noites em que as leituras o obrigarão a 

tanto; será seu interesse pela pesquisa que o fará não desistir diante 

das dificuldades que, inevitavelmente, surgirão ao longo do processo 

da pesquisa, seja lá qual for o tema, seja lá qual for a área.

E esse é outro aspecto de uma pesquisa: um pesquisador precisa 

gostar de ler. Se você quer ser um pesquisador mas ainda não 

desenvolveu o hábito de ler, precisa, pelo menos, estar disposto(a) a 

desenvolver esse hábito.

Essa paixão, contudo, vem acompanhada pelo interesse em querer 

compreender sempre mais sobre um determinado tema. Essa 

inquietação, própria do pesquisador, é que o levará à continuidade das 

pesquisas sobre um tema: há pesquisadores que passam a vida 

inteira pesquisando sobre um determinado tema, aprofundando-se, 

cada vez mais, nos meandros do assunto. Há, entretanto, 

pesquisadores que passeiam pelos mais diversos temas, tendo o 

cuidado, no entanto, de estabelecer, entre todos, uma linha de 
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raciocínio que deixa transparecer um tema transversal que atravessa 
16

todos eles .

Esse interesse pela pesquisa que levará o pesquisador cada vez mais 

longe, no entanto, não está isento de responsabilidade e disciplina. 

Foco é a palavra chave para a prática da pesquisa. O volume de 

informações que o pesquisador deverá administrar exigirá dele certa 

organização mínima, a que ele não se perca afogado pela montanha de 

dados que ele vem coletar. As análises que ele vem fazer acerca de 

uma realidade observada ou de um texto teórico lido exigirão método e 

a utilização de ferramentas próprias para tanto: fichamento, 

anotações no caderno de campo, sistematização dos dados colhidos 

em planilhas, gráficos ou tabelas etc. Essa sistematização, disciplina 

e método compõem o caráter racional da pesquisa, que deve sempre 

atuar em consonância com a emoção.

A palavra “estilo” teria surgido de “estilete”, instrumento que servia 

para fazer riscos em pequenas tabuletas revestidas de cera, onde 

eram escritas epístolas, tratados filosóficos, poemas sacros, 

documentos de posse ou de contrato, ou a contabilidade do rei, antes 

da tecnologia do papiro e do papel chegar à Europa. O processo que 

deu a “estilo” a significação que ela tem hoje pode ser resumido num 

esquema muito simples. “Estilo” designava a própria tabuleta 

______________________________
16 

É o caso de Michel Foucault (1926-1984), que se debruçou sobre as mais diversas 

áreas do pensamento humano. Só para ficar nos mais famosos, podemos citar: 

Nascimento da clínica (1963, história da medicina); As palavras e as coisas (1966, 

filosofia da linguagem e linguística); História da sexualidade (vol. 1, 1976; vol. 2, 1984; 

vol.3, 1984); Arqueologia do saber (1969, a história do pensamento ocidental); Vigiar e 

punir (1975, sistema prisional); Microfísica do Poder (1979) etc. Todos estes livros 

tratam de temas diferentes entre si mas que têm em comum o objetivo de entender 

como as relações de poder se apresentam nas mais variadas manifestações humanas, 

da linguagem ao sexo.
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riscada. Pouco depois, observou-se que cada tracejado sobre a 

tabuleta apresentava traços diferenciados, dependendo de quem o 

tinha feito. Logo, “estilo” passou a designar a letra dos “riscadores”, 

digamos assim, a tipologia que utilizavam em sua grafia, em sua letra 

cursiva. Paralelo a essa evolução, “estilo” ganhava conotação muito 

mais ampla: a de traços característicos de determinado tempo, de 

determinada região. Assim, podemos falar hoje no estilo gótico, em 

que predominam os ambientes sombrios, pesados e de pouca luz, 

próprios da Idade Média - também chamada de “Idade das Trevas” -; 

no estilo clássico, para fazer menção ao estilo aristocrático das 

moradias, das roupas, da maneira como se comportar ou falar; ou no 

estilo barroco, em que predomina o exagero, o detalhe excessivo, algo 

que pudesse expressar, à época, a bonança de que toda a Europa do 

século XVII gozava, resultante da espoliação das regiões do planeta 

recém-colonizadas; ou, ainda, no estilo contemporâneo (também 

chamado de “pós-moderno”) atual em que, ao contrário do estilo 

barroco, predominam a singeleza, a leveza de traços, a economia de 

detalhes e dos ambientes arquitetônicos; próprios de um momento 

como o nosso, de escassez de tempo e de recursos.

Dessa forma, cada época teria seu estilo próprio de representar suas 

ideias, de expressar seus sentimentos, de pensar e organizar o 

mundo. No século XV, por exemplo, a Europa recebeu influência gótica 

em todos os níveis de sua vida cultural, dos arcos das igrejas aos 

arcos das letras da língua latina amplamente utilizada nesta época.

Além dessa concepção geral de “estilo”, uma concepção mais 

individual está sempre presente nos textos. Assim, podemos falar no 

estilo drummondiano de fazer poesia, no estilo dos romances 

alencarinos etc. É comum, no entanto, que as pessoas que ainda não 

tenham a prática de escrever desenvolvida não tenham, ainda, 

adquirido um estilo próprio; é comum até que elas tenham dificuldade 

de identificar um estilo próprio de um autor específico.
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Esse “estilo”, no entanto, se manifesta nas suas preferências 
17

lexicais , na forma como organiza os argumentos, nos exemplos que 

cita e na forma como os cita, até nos objetos de análise que escolhe. 

Claro que existem normas de formatação para os textos acadêmicos 

(vide Unidade III), mas o estilo de um autor se manifesta mesmo 

dentro destas normas.

Seja como for, não se preocupe em desenvolver um estilo próprio. Isso 

geralmente acontece naturalmente, à medida que você vem 

exercitando a prática de escrita, vem lendo, vem vivenciando a escrita 

e o mundo acadêmico.

É, entretanto, preciso ter o cuidado de evitar certos exageros de 

linguagem. A modalidade da língua de um texto acadêmico é 

predominantemente a formal, isto é, dentro da norma padrão da 

língua portuguesa. Sendo assim, é salutar observar aspectos ligados 

à coerência e coesão textuais, aspectos gramaticais de concordância 

verbal, nominal, regência etc. O maior problema, no entanto, da 

linguagem dos textos acadêmicos – bem como de qualquer texto, na 

verdade – não é, contudo, a questão da formalidade da língua, mas da 

concatenação das ideias, ou seja, a dificuldade que a maior parte das 

pessoas que não têm prática de escrita nem hábito de leitura tem: a 

de organizar as ideias de maneira clara, objetiva e direta.

Um outro manual já está sendo escrito para sanar tais dificuldades, o 

Manual Prático para Escrita de Textos Acadêmicos III: Estratégias de 

Construção Textual. A Faculdade Luciano Feijão vem mantendo, desde 

2011, o Programa de Nivelamento em Língua Portuguesa como forma 

de procurar atender a mais essa demanda acadêmica. A inscrição e a 

participação no programa é gratuita, e as vagas – limitadas – são 

abertas semestralmente. Enquanto o próximo semestre não 

começa, uma chave para você desenvolver suas habilidades 

linguísticas é ler, ler, ler, ler e ler, e escrever, escrever, escrever e 

escrever. E quando achar que você já leu demais ou já escreveu 

demais, aí você lê mais um pouquinho e escreve mais um pouquinho.

______________________________
17

 As palavras que escolhe.
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A perspectiva da subjetividade e do estilo de um pesquisador deságua 

no mito da neutralidade científica, o quinto limite.

No ensaio “A objetividade e a subjetividade nas Ciências Humanas”, do 
18

Prof. Me. Léo Mackellene , o autor discute a respeito de como um 

mesmo fato, uma mesma lei, um mesmo fenômeno, uma mesma obra 

etc. pode sugerir leituras, compreensões, interpretações 

diferenciadas. Segundo ele, “cada pesquisador, a partir de suas  

reflexões e do estudo das ideias e teses existentes, formula sua 

própria tese, interpretando o mesmo objeto sob novo prisma, 

participando, dessa forma, do rico processo dialético da ciência”.

E o que, no texto, possibilita isso? As palavras não são exatas, não 

são representações fiéis da realidade que descrevem. Sendo assim, 

pessoas diferentes (ainda que da mesma cultura que falem a mesma 

língua) podem ter compreensões divergentes sobre um mesmo 

ponto. Isso é o que, inclusive, possibilita o diálogo, posto que, se não 

houvesse pontos de vista divergentes, se todos tivéssemos a mesma 

compreensão em torno de um mesmo fenômeno, para quê haveria 

comunicação? A língua e a linguagem só existem porque não 

concordamos um com o outro.

Assim, é natural que haja divergências acerca de determinado tema. 

E isso não é uma desvantagem. Muitos, principalmente aqueles que 

ainda não têm muita prática na escrita de textos acadêmicos, 

consideram que o fato de encontrarem, às vezes, teóricos que 

defendam certo ponto de vista e teóricos que defendam um contrário, 

é prejudicial, pois que faria com que o aluno ficasse “a ver navios, sem 

saber em quem acreditar”. Essa é uma ilusão que precisa ser 

superada: encontrar teóricos que divirjam acerca de um determinado 

______________________________
18 

 Disponível em <http://cronopios.com.br/site/ensaios.asp?id=1277>. Acesso em 

05 de agosto de 2014.
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ponto enriquece por demais o debate das ideias. Ora, o que é mais 

instigante: um debate onde todos concordam com tudo ou um debate 

em que a diversidade de ideias dinamize e problematize as questões?

Hegel é um filósofo alemão que estabeleceu, grosso modo, uma 

espécie de “regra geral” da evolução do conhecimento da civilização 

ocidental urbano-letrada. Segundo ele, sempre há a proposição de 

uma ideia (tese) e, na sequência, a proposição de uma ideia que se 

contrapõe à primeira (antítese). Em seguida, aparece uma terceira 

proposição, que não está preocupada em se contrapor a nenhuma das 

duas anteriores, mas sim em sintetizar ambas, aproveitando o que 

cada uma tem de melhor. Ou seja, essa terceira ideia é, na verdade, a 

intersecção das duas ideias anteriores, apresentando-se como uma 

síntese da tese e da antítese.

Apesar de tudo isso, é importante observar que, por trás das 

divergências, existem segundas, terceiras, quartas, quintas... 

intenções.

São muitos os casos de, por exemplo, grandes indústrias 

farmacêuticas que contratam equipes e mais equipes de cientistas 

para realizarem testes com um novo produto a ser lançado no 

mercado até achar uma que, finalmente, o aprove. A equipe que tiver 

realizado testes que deram resultado negativo tem os resultados 

apreendidos e eles são proibidos de divulgar qualquer dado obtido. 

“Você já foi informado por algum médico de que ele recebe para 

divulgar entre colegas o remédio que está receitando para você? Ou 

que recebeu uma viagem de presente do fabricante? E, se fosse, 

continuaria acreditando nele?” pergunta a matéria “Verdades 

inconvenientes sobre a indústria dos remédios” da edição 269 da 
19

revista Superinteressante, de setembro de 2009 . A matéria 

desvela um verdadeiro esquema de troca de favores e vantagens, que 

culmina no receituário de uma consulta que qualquer um de nós venha 

a fazer.

______________________________
19

 Disponível em http://super.abril.com.br/saude/verdades-inconvenientes-industria-

remedios-622410.shtml. Acesso em 21 de maio de 2014. 
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Mas não só nesse âmbito. A construção do atual porto do Pecém, no 

Ceará – é outro exemplo –, mexeu com comunidades que viviam 

naquele ambiente havia anos. Equipes de antropólogos foram 

contratadas para realizar estudos a fim de confirmar (ou não) a 

descendência indígena da comunidade, o que impediria as 

construções do porto. Bem, o porto existe desde 2002.

A despeito das muitas intenções que podem haver por trás de 

determinados resultados, a pluralidade e diversidade de pontos de 

vista, mais do que enriquecer a ciência humana, é natural!

A pesquisa ad infinitum: o horizonte é sempre mais além 

Outro aspecto importante de uma pesquisa – e é bom que tomemos 

consciência disso logo de início, para que não nos frustremos no 

futuro – é que as perguntas são um ad infinitum, ou seja, nenhuma 

pergunta se encerra em sua resposta imediata. Isso é o mesmo que 

dizer que nenhuma resposta é universal, e que cada nova resposta é 

logo desbancada com uma outra nova pergunta. Isso é o que dá ao 

conhecimento humano seu caráter infinito. Ora, se o conhecimento é 

tão vasto quanto um oceano, é salutar aprender, com a natureza do 

mar, que o horizonte é sempre, sempre mais além.
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UNIDADE III

A SISTEMATIZAÇÃO DA PERGUNTA:

O PROJETO DE PESQUISA – ESTRUTURA E FORMATAÇÃO

Todo trabalho acadêmico que você porventura venha a fazer, de 

qualquer gênero textual, vem exigir uma formatação. Qualquer 

chamada para publicação de artigos aponta quais as normas às quais 

se devem enquadrar os textos a serem submetidos. Qualquer edital 

de seleção de projeto de pesquisa também, qualquer seleção de 

mestrado, doutorado; qualquer trabalho de final de semestre ou de 

curso exigirá sempre uma formatação específica. Aí, é um trabalho à 

parte formatar o texto, deixá-lo todo padronizado. É a parte chata da 

escrita acadêmica.

Poderíamos até nos perguntar: “Mas pra quê essa besteira?”. Bem, 

essa Unidade III está aqui para apresentar a você a sistematização da 

pergunta, ou seja, a estrutura e a formatação do projeto de pesquisa. 

Antes, porém, procuremos responder à pergunta que fizemos no 

começo deste parágrafo: pra quê essa besteira?

Uma Explicação Inicial sobre Estrutura e Formatação

João Grilo é um personagem da cultura popular nordestina baseado 

na figura folclórica do Pedro Malasartes, que, já na Idade Média, 

representa o povo e sua esperteza diante das dificuldades da vida. No 

Auto da Barca do Inferno, teatro medieval escrito por Gil Vicente, o 

humanista português, o parvo (ou bobo-da-corte) é quem faz as vezes 

desse tipo social engraçado e traquina. No Brasil, ele é mais 

conhecido como João Grilo, personagem do grande sucesso Auto da 

Compadecida, teatro nordestino escrito por Ariano Suassuna e 

transformado em filme, com direção de Guel Arraes, e exibido pela 

Rede Globo como minissérie em 1999. Antes dele, porém, João Grilo 

figurava já nas páginas dos cordéis que circulavam nas feiras livres do 

Nordeste do Brasil desde tempos imemoriáveis.
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No último episódio do cordel As proezas de João grilo, de João 

Martins de Athayde, cordelista paraibano do final do século XIX, por 

causa da sua fama de sabido, João Grilo foi convidado a visitar um 

sultão em seu palácio. Veja o que aconteceu:

As damas da alta corte

trajavam decentemente.

Toda corte imperial

espera impaciente,

ou por isso ou por aquilo,

para conhecer João Grilo,

figura tão eminente.

Afinal chegou João Grilo

no reinado do sultão.

Quando ele entrou na corte,

foi grande a decepção.

De paletó remendado,

sapato velho furado

nas “costa” um matulão.

O rei disse: – Não é ele,

pois assim já é demais!

João Grilo pediu licença

mostrou-lhe as credenciais,

embora o rei não gostasse,

mandou que ele ocupasse

os aposentos reais.

Só se ouvia eram cochichos

que vinham de todo lado.

As damas então diziam

“É esse o homem falado?

Duma pobreza tamanha

e ele nem se acanha

de ser nosso convidado!”

Até os membros da corte

diziam num tom chocante:

“Pensava que o João Grilo

fosse um tipo elegante,

mas nos manda um remendado

sem roupa, esfarrapado,

um maltrapilho ambulante.”

E João Grilo ouvia tudo

mas sem dar demonstração.

Em toda corte real,

ninguém lhe dava atenção,

por mostrar-se esmolambado,

tinha sido desprezado,

naquela rica nação.

Afinal, veio um criado

e disse sem o fitar:

“Já preparei o banheiro

para o senhor se banhar.

Vista uma roupa minha

e depois vá na cozinha

na hora de almoçar.”

João Grilo disse: “Está bem!”

Mas disse com seu botão:

Roupas finas trouxe eu

dentro do meu matulão,

pra ver nesse reinado,

qual era a minha impressão.

João Grilo tomou um banho.

Vestiu uma roupa de gala.

Então, muito bem vestido,

apresentou-se na sala.

Ao ver seu traje tão belo,

houve gente no castelo

que quase perdia a fala.

E então toda repulsa

transformou-se de repente.

O rei chamou-o pra mesa

como homem competente.

Consigo dizia João:

Na hora da refeição,

vou ensinar essa gente.
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Ou seja, apesar de ser sábio, equiparado a Salomão, João foi 

desprezado pela forma como estava vestido. É uma crítica social à 

sociedade da aparência em que nós temos vivido, que, muitas vezes, 

julga pela capa, pelo rosto, pela beleza exterior as pessoas, os 

indivíduos. É importante como ponto para uma reflexão profunda 

sobre os nossos valores, um convite à reflexão acerca do que 

consideramos importante, de como temos lidado com nossos 

semelhantes, julgando-os antes pelo que ele parece ser do que pelo 

que ele de fato é. Mas além dessa questão, extremamente 

importante, claro, é preciso que nos detenhamos um pouco na 

questão da “roupa” e no que ela representa em termos de linguagem, 

enquanto formatação de um discurso, enquanto forma que visa 

facilitar a comunicação entre pares.

53

O rei, muito aborrecido,

perguntou para João:

“Por qual motivo o senhor

não come da refeição?”

Respondeu João com maldade:

“Tenha calma, majestade!

Digo já toda a razão.

“Esta mesa tão repleta

de tanta comida boa

não foi posta para mim

um ente vulgar, à toa;

desde a sobremesa à sopa,

foram postas à minha roupa

e não à minha pessoa.”

Os comensais se olharam.

O rei pergunta espantado:

“Por que o senhor diz isto

estando tão bem tratado?”

Disse João: “Isso se explica

por estar de roupa rica.

Não sou mais esmolambado.

“Eu estando esmolambado

ia comer na cozinha,

mas como troquei de roupa,

como junto da rainha.

Vejo nisto um grande ultraje;

homenagem ao meu traje

e não à pessoa minha.”

Toda corte imperial

pediu desculpa a João.

E muito tempo falou-se

naquela dura lição.

E todo mundo dizia

que sua sabedoria

se igualava a Salomão.
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Observe o que acontece no clássico O pequeno príncipe, do francês 
20

Antoine de Saint-Exupèry . Diz o narrador que tem razões para crer 

que o planeta de onde viera o pequeno príncipe seria o asteroide B 

612. Segundo ele,

Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio, em 
1909, por um astrônomo turco. Ele fizera na época uma 
grande demonstração da sua descoberta num 
Congresso Internacional de Astronomia. Mas ninguém 
lhe dera crédito, por causa das roupas que usava.

As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a 
reputação do asteroide B 612, um ditador turco obrigou 
o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. 
O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, numa 
elegante casaca. Então, dessa vez, todo o mundo se 
convenceu.

(SAINT-EXUPÈRY, 2006, p. 19)

______________________________
20

 SAINT-EXUPÈRY, Antoine de. O pequeno príncipe. 48ª ed. Rio de Janeiro: Agir, 

2006.
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Isto é, mais uma vez, a questão da roupa foi crucial para o 

reconhecimento, no caso, da existência do asteroide B 612. É uma 

metáfora, no entanto, para falar do mesmo assunto de que tratam As 

proezas de João Grilo.

No caso das roupas, de fato, a questão merece uma problematização 

que este manual não pode trazer, demandaria muito mais páginas. 

Mas no caso da linguagem, dá-se de tal forma: você já parou pra 

pensar em quantas ligações sinápticas seu cérebro faz 

espontaneamente para fazer com que você compreenda essa frase, 

por exemplo, que está lendo agora?

Pense na palavra “caneta”. Ao dizer/ler/ouvir a palavra “caneta”, 

ninguém, em condições normais de inteligibilidade, e que fale língua 

portuguesa, poderá entender outra coisa senão o que de fato a 

palavra diz “caneta”. Mas e quando se trata de palavras mais 

complexas como “Justo”, “Amor”, “Deus”, “Normal”, “Bom”, “Belo” 

etc.? Ainda assim, mesmo quando se trata de uma palavra 

aparentemente simples como “caneta”, por exemplo, não é tãããão 

simples assim.

Um dos primeiros, na contemporaneidade, a sistematizar os estudos 

da língua foi Ferdinand de Saussure, com seu Curso de Linguística 
 21

Geral . Segundo ele, todas as palavras (a que ele chama de “signo”) 

têm duas partes: 1) o significante, que é a palavra em si, seja ela 

escrita – uma imagem −, seja oral – um som: acústica; daí ele chamar 

o significante de “imagem acústica”; 2) o significado, que é uma rede 

de ideias/informações ligadas àquela palavra e que monta, por sua vez, 

o conceito.

Por exemplo, quando dizemos a palavra “caneta”, as “ideias” que 

acessamos da caneta vão além da simples imagem do objeto 

designado por esta palavra. Além dessa (ou “dessas”) imagem(ns)  

______________________________
21

 SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. 13ª ed. São Paulo: Cultrix, 

1987.
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(que, sem dúvida, estará/ao vinculada/s às canetas que pudemos 

conhecer ao longo de nossa vida), acessamos a informação de que 

conhecemos a função primordial da caneta (serve para escrever), bem 

como possíveis funções secundárias (prender mechas de cabelo, por 

exemplo). Acessamos, ainda, a informação de onde podemos comprá-

la, onde guardá-la, dos materiais de que ela pode ser feita. 

Acessamos a informação acerca das funções para cada cor de 

caneta. Por exemplo, sabemos que documentos oficiais (cheques, 

contratos, provas escolares etc.) só poderão ser assinados com 

caneta azul ou preta. Já os professores costumam usar a caneta 

vermelha para corrigir as provas. Embora a caneta seja algo 

extremamente comum em nosso cotidiano, se bem repararmos, 

podemos observar que ela é um instrumento próprio da cultura 

letrada, e que, por isso mesmo, não pode ser encontrada facilmente 

em ambientes não-letrados; uma tribo indígena, por exemplo, que é 

uma sociedade ágrafa, sem escrita. Sendo assim, em alguns casos, 

ela passa a ser um símbolo dessa cultura pretensamente mais 

avançada. O quadro abaixo dá a ver de maneira mais clara essa rede 

de informações que se ligam ao exemplo da palavra “caneta”.

mercearias
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Todas essas informações montam uma rede de ligações sinápticas 

entre os significados de uma palavra acessada automaticamente pelo 

nosso cérebro. Os psicolinguístas calculam que um leitor médio tenha 

um vocabulário mental de cerca de 10.000 palavras. Daí você imagina 

o que é ter, para cada palavra que compõe o nosso vocabulário básico, 

uma rede de informações como essa! É muita informação, não? É de 

se admirar que todos nós consigamos nos comunicar, num país de 

dimensões continentais como o nosso Brasil e com diferenças 

culturais tão gritantes – que se manifestam, inclusive, na língua.

Essas diferenças podem se dar em níveis bem perceptíveis, por 

exemplo quando alguém usa a palavra “manga”. Bem, essa palavra 

tanto pode designar uma fruta quanto uma parte da camisa. No 

Ceará, a palavra ainda pode se referir a “deboche”, “Ah, fulano de tal 

está mangando de mim”. Em nível regional também: o que 

conhecemos aqui como “jerimum” em outros lugares é conhecido 

como “abóbora”, e por aí vai. Assim, a língua é sempre vária e múltipla, 

tanto em sua forma (a palavra em si) quanto em seu sentido.

Agora, imagina se fosse assim quando se trata de ciência: um médico 

do Ceará escreve um prontuário pra um turista gaúcho que sofreu um 

grave acidente automobilístico em Fortaleza e ele tem que ser 

transferido pra São Paulo. Imagina aí se o prontuário fosse escrito em 

uma língua regional, a confusão que isso não ia dar!!! Então, por isso 

mesmo, para evitar interpretações equivocadas, errôneas, dúbias de 

um mesmo termo, conceito etc. foi preciso padronizar a língua, e, no 

caso da ciência, a linguagem científica.

Esse é o lado bom da formatação, ou, para continuar com a metáfora 

da roupa, do uniforme padrão.

Dessa forma, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

elabora e reelabora anualmente um código para todo e qualquer 

produto veiculado em território nacional, incluindo textos acadêmicos 

publicados no meio universitário.
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Estes manuais têm por objetivo principal apresentar à comunidade 

acadêmica alguns desses que estamos chamando “Gêneros textuais 

acadêmicos”, cabendo a este manual especificamente a explicação do 

gênero “Projeto de Pesquisa”.

Dito tudo isso, resta-nos apresentar item a item, a estrutura e 

formatação dos projetos de pesquisa.

Antes, porém, é preciso esclarecer que, na Faculdade Luciano Feijão, 

temos dois modelos vigentes: um para as disciplinas de Projeto de 

Pesquisa; outro para atender aos Editais do Programa de Iniciação 

Científica (PROIC).

Atente às particularidades de cada um.

ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA PARA AS DISCIPLINAS 

REGULARES

Um projeto de pesquisa deve ter:

1. Introdução

 Apresentação do assunto (de que tratará a pesquisa? Qual 

o tema?)

2. Justificativa

 Por que é importante desenvolver essa pesquisa? Como 

você chegou a esse tema e/ou delimitação temática?

3. Problematização ou Construção do Objeto

 Contextualização sócio-histórica e teórica acerca do tema. 

Levantamento das possíveis hipóteses (caso haja).

4. Objetivos (geral e específico)

 Para quê você pretende realizar essa pesquisa? Com que 

finalidade?

5. Metodologia

 Como você pretende desenvolver essa pesquisa? Qual o 

passo a passo?

6. Cronograma

 Quando você pretende desenvolver o passo a passo da 

pesquisa? 
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7. Sumário Provisório
 O encadeamento das ideias no texto. Planejamento textual.  
8. Referências
 Quais as fontes que você pesquisou, os teóricos e teorias 

em que se baseou, as fontes que consultou etc.? 

ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA PARA O PROIC

1. Identificação 
 Título do projeto
 Nome do(s) proponente(s)
2. Resumo do projeto
 Visão geral do projeto em até 1200 caracteres
3. Introdução
 Apresentação do assunto
 Contextualização sócio-histórica e teórica acerca do 

tema. Levantamento das possíveis hipóteses
4. Objetivos
 Para quê você pretende realizar essa pesquisa? Com que 

finalidade?
5. Justificativa
 Relevância do Projeto em face ao desenvolvimento 

científico
6. Metodologia
 Como você pretende desenvolver essa pesquisa? Qual o 

passo a passo?
7. Equipe
 Quem são os envolvidos? Proponente(s), alunos-bolsistas, 

aluno(s) voluntários
8. Descrição das atividades do bolsista
 Quais as atribuições dos bolsistas previstas?
9. Cronograma
 Descrição e demarcação no período de vigência do projeto 

(6 meses) das atividades a serem desenvolvidas
10. Orçamento
 Todos os custos do projeto (incluindo materiais de 

consumo) devem ser orçados
11. Referências 
 Quais fontes você pesquisou, teóricos e teorias em que se 

baseou?



Mas a questão maior não é saber o que dever ter um projeto de 

pesquisa. A questão maior é: o que se deve colocar em cada seção 

dessas? O Manual Prático para Escrita de Textos Acadêmicos I 

(doravante, Manual I) vem nos servir grandemente nesta parte do 

texto, principalmente sua 1ª parte, mais especificamente a partir da 

página 11, quando ele passa a responder à questão “O que deve ter 

uma Introdução?”.

Na 1ª parte do Manual I, há uma discussão a respeito das ideias 

enlinhadas e de como elas denotam textos incompreensíveis. Na 

sequência, há algumas dicas de como desenlinhar essas ideias. O 

Programa de Nivelamento em Língua Portuguesa vem trabalhando 

pelo desenvolvimento dessas habilidades textuais nos discentes da 

Faculdade Luciano Feijão. Sendo assim, ao longo das aulas, são 

apresentadas Estratégias de Construção Textual que, se levadas a 

sério, podem “desenlinhar os dedos”, como se diz, daqueles que ainda 

têm pouca prática em escrever – principalmente em se tratando de 

textos de gêneros acadêmicos – ou daqueles que sentem quaisquer 

dificuldades quanto à escrita de uma forma geral. Além disso, um 

terceiro manual, justamente intitulado Manual Prático para Escrita 

de Textos Acadêmicos III: Estratégias de Construção Textual já está 

sendo gestado, a ser lançado até o primeiro semestre de 2015.

Além da questão das ideias enlinhadas, importam, por ora, as seções 

“Contextualização sócio-histórica e teórica: como e de onde surgiu o 

tema?”, “Justificativa: por que você quer pesquisar sobre isso?”, 

“O(s) objetivo(s) do meu trabalho?! Como assim?!” e “Procedimentos 

metodológicos, o passo a passo de sua pesquisa”. Como no caso do 

Manual I se trata, antes, de um manual para o gênero acadêmico 

“Resumo Expandido”, e os resumos expandidos geralmente expõem 

os resultados de uma pesquisa ou de um trabalho já desenvolvido, a 

última seção da primeira parte do Manual I pode ser, por nós, aqui, 

descartada, já que ela aborda os “Resultados e Discussões”. No caso 

deste Manual II, como estamos trabalhando com “Projeto de 

Pesquisa”, estamos lidando com pesquisas que ainda vêm ser 
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desenvolvidas. Portanto, não há resultado algum a ser discutido, 

ainda. Sendo assim, o que vem agora, depois da metodologia num 

projeto de pesquisa? O cronograma.

O cronograma consta apenas de um planejamento de quando você 

desenvolverá cada ação prevista na sua metodologia. Esse 

cronograma dependerá principalmente do período em que a pesquisa 

poderá/deverá ser desenvolvida. Há alguns editais públicos anuais que 

financiam pesquisas ou partes de pesquisas por 2 anos, às vezes até 

por 4 anos. No caso do Programa de Iniciação Científica da 

Coordenadoria de Pesquisa da Faculdade Luciano Feijão, todas as 

pesquisas são realizadas pelo período de 12 meses. Sendo assim, o 

cronograma a ser estabelecido com o desenvolvimento das ações 

deve prever esse período. Aqui, cabe o bom senso no sentido de 

equilibrar a quantidade de ações e a profundidade dessas ações a 

serem desenvolvidas em um período específico de um mês, dois 

meses, enfim.

Por exemplo, se o projeto prevê pesquisa de campo com entrevistas e 

aplicação de questionários em determinado município, observe que 

não é possível realizar essa atividade em todos os bairros do município 

e, ainda mais, elaborar um relatório de análise dos resultados dessa 

pesquisa de campo no período de um mês. Preveja um tempo viável e 

em consonância com as outras atividades do projeto.

Uma outra parte do projeto de pesquisa que não está presente no 

Manual I é o que aqui estamos chamando de “Problematização ou 

Construção do Objeto”. Nessa parte, o pesquisador expõe o que já 

sabe sobre o tema (em termos teóricos e empíricos), o que ainda não 

sabe (em forma de questões) e suas possíveis hipóteses. Aqui 

também é o momento de fazer as escolhas teóricas em termos de 

conceitos e categorias analíticas apontadas pelas leituras já 

realizadas.
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Como assim Leituras Realizadas? A pesquisa exploratória

Quando se vai submeter um projeto de pesquisa a alguma banca de 

avaliação ou seleção (do Programa de Iniciação Científica à banca de 

Mestrado/Doutorado), um dos itens a serem avaliados é justamente o 

quanto você já conhece do assunto que pretende pesquisar. Claro que 

não se espera que você tenha o total domínio (ou mesmo um domínio 

significativo) do tema, afinal de contas, se é necessária uma 

pesquisa, é porque há aspectos desse determinado assunto que você 

ainda não conseguiu entender, identificar, compreender, enfim – é 

justamente esse o objetivo da pesquisa. Mas se espera que você 

(como proponente da pesquisa) tenha algum conhecimento do tema. 

Isso vai dizer da viabilidade da pesquisa: quanto mais você souber 

sobre o assunto, mais viável ficará desenvolvê-la.

E como, então, você pode desenvolver esse “conhecimento razoável” 

acerca do tema? Através da pesquisa exploratória.

De acordo com o Minicurso de Elaboração do Projeto de Pesquisa, 

ministrado pela Profa. Dra. Isaurora Martins, a que já me referi 

páginas atrás, a pesquisa exploratória é “uma fase fundamental de 

todo e qualquer processo de pesquisa. Compreende a etapa da 

escolha da investigação, da delimitação do problema, da definição do 

objeto e dos objetivos de estudo, da construção do marco teórico 

conceitual, dos instrumentos de coleta de dados e da exploração 

inicial do campo”.

Praticamente, a pesquisa exploratória compreende algumas etapas:

1. Levantamento bibliográfico: Para a delimitação do problema, 

a primeira tarefa é um trabalho de pesquisa bibliográfica, 

capaz de iluminar e permitir a ordenação, ainda imprecisa, da 

realidade empírica. Para isto, faz-se necessário:
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Que a bibliografia seja suficientemente ampla para traçar 
a moldura dentro da qual o objeto se situa: a busca de 
vários pontos de vista, dos diferentes ângulos do 
problema que permitam estabelecer definições, 
conexões e mediações, e demonstrar o “estado da 

22
arte”.

Que a leitura da bibliografia seja feita como um exercício de crítica 

teórica e prática. Assim, devemos destacar as categorias centrais, 

os conceitos e as noções usadas pelos diferentes autores, bem como 

os pressupostos teóricos e as razões práticas relativas aos 

trabalhos consultados.

A primeira parte deste manual pode lhe auxiliar muito nesse sentido. 

Se você não a leu, por favor, leia-a.

1. Aproximação inicial com o campo empírico a ser pesquisado: 

Levantamento de documentação sobre o tema em jornais, 

revistas, arquivos de instituições;

2. Entrevistas exploratórias.

Esse trabalho de pré-pesquisa (chamado de “Pesquisa exploratória”) 

vem dar ao pesquisador “algum conhecimento do tema”, conforme 

falei no início dessa seção.

O Sumário Provisório: um Roteiro pra Seguir 

Um terceiro manual está sendo organizado a respeito de estratégias 

mais detalhadas para construção de textos de que o acadêmico de 

qualquer nível pode lançar mão para facilitar seu processo de escrita. 

7 passos constam nestas estratégias, e uma delas é o roteiro (ou 

planejamento textual), ou, como chamamos quando se trata de um 

Projeto de Pesquisa, Sumário Provisório.

______________________________
22

 MINAYO, Maria Cecília. O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em 

saúde. 6.ed. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Abrasco, 1999. p. 97.
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Como se disse e se repetiu ao longo deste manual, um projeto de 

pesquisa é o planejamento de uma pesquisa a ser feita. Toda pesquisa, 

no entanto, culmina na publicação de seus resultados e conclusões. O 

mais comum é que se publiquem artigos científicos ou resumos 

expandidos. Igualmente comuns também são as monografias, 

dissertações e teses de doutoramento. Sendo assim, são vários os 

gêneros textuais acadêmicos que podem se originar de pesquisas. 

Pouco a pouco falaremos sobre cada gênero textual acadêmico que 

cabe a um estudante de graduação e/ou pós-graduação. 

Para escrever estes textos, é preciso, o tal do sumário provisório. 

Por quê? O que é um sumário provisório?

Um sumário provisório é uma espécie de roteiro, como já disse, um 

planejamento das partes em que você pretende dividir o seu texto. 

Este manual, por exemplo, tinha como sumário provisório apenas 

duas partes, inicialmente: UNIDADE I: A pergunta: concepção do 

tema, onde eu procuraria dar dicas acerca de como o leitor poderia 

encontrar um tema para pesquisar; UNIDADE II: A sistematização da 

pergunta: o projeto de pesquisa – estrutura e formatação. Pronto! 

Claro que havia alguns subitens que apareciam no sumário provisório 

e que ainda podem ser vistos em sua versão final, basta voltar pro 

começo deste manual e observar o sumário. Por exemplo, todas as 

dicas (da 1 à 4). Mas há itens novos que apareceram ao longo da 

escrita do manual: toda uma unidade (a UNIDADE II), por exemplo, 

onde eu falasse acerca das respostas diferentes que poderiam 

aparecer a partir das perguntas. Nesta unidade, também havia a 

necessidade de falar como a subjetividade e a intencionalidade 

interferem na pesquisa, mas não havia ainda a ideia dos 4 limites, que 

foram aparecendo aos poucos.

O que estou tentando dizer? Que o sumário provisório é uma mapa 

textual, com pontos que você consegue visualizar — assim de 

primeira — como sendo pontos importantes de sua pesquisa, pontos 

a respeito dos quais você não deve deixar de falar. Eles servirão como 

guias pra que você não se perca no volume de informações que você 

terá conseguido reunir.
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É importante, portanto, que haja, em seu projeto de pesquisa, uma 

seção dedicada ao Sumário Provisório. E por que se chama 

“provisório”? Ora, porque ao longo do seu trabalho, novos itens vêm 

se incorporando, sendo substituídos, sendo excluídos, melhorados, 

melhor definidos, especificados... O trabalho com o texto é um 

trabalho quase infinito: quanto mais você lê seu texto, mais sentirá 

necessidade de modificá-lo. Mas há um limite, se não você morre sem 

ter concluído seu texto: o limite do bom senso.

FORMATAÇÃO BÁSICA

1. Os textos devem ser inéditos.

23
2. Quantidade de autor por texto: no caso do PROIC , 

entretanto, somente o 1º proponente – que deverá ser um 

professor ligado à instituição – receberá a gratificação. No 

caso das disciplinas de “Projeto de pesquisa”, a critério do 

professor ministrante.

3. Os Projetos de Pesquisa deverão ter a quantidade de laudas 

explicitadas em cada versão dos Editais anualmente 

publicados pelo Programa de Iniciação Científica (PROIC) da 

Coordenadoria de Pesquisa da Faculdade Luciano Feijão, e 

deverão ser encaminhados para o e-mail constante em cada 

Edital; ou, no caso das disciplinas, cada professor da disciplina 

de Projeto de Pesquisa dos cursos de Administração, Direito e 

Psicologia delibera acerca da quantidade de laudas e da forma 

de entrega.

Os Editais do PROIC estarão sempre de acordo com as 

exigências da ABNT.

______________________________
23

 Programa de Iniciação Científica da Faculdade Luciano Feijão (PROIC/FLF).
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4. A revisão gramatical e das normas da ABNT caberá aos 
proponentes, estando sujeitos à não-aprovação (no caso dos 
projetos enviados para os Editais do PROIC) ou à refacção ou 
reprovação (no caso das disciplinas regulares de Projeto de 
Pesquisa) os projetos de pesquisa que apresentarem falhas 
significativas e recorrentes nestes campos. 

5. Entenda-se por “Lauda” uma página tamanho A4 (digitada em 
Word ou BrOffice) com texto em Times New Roman, fonte 12 
ou Arial, fonte 11, espaçamento 1,5 (entre-linhas).

6. Tamanho da página: A4, cerca de 35 linhas com espaçamento 
entre linhas 1,5.

7. Tipo de letra: Times New Roman, fonte 12 ou Arial, fonte 11

8. Paginação: A numeração das páginas deve vir no canto 
superior direito.

9. Título: Centralizado no alto da página, em maiúsculas (caixa 
alta), fonte 14, sem negrito e sem itálico (exceto quando 
houver termos ou expressões a serem destacados no título), 
na primeira linha da primeira página. Não colocar em cabeçalho 
das páginas.  

10. Nome do(s) proponente(es): Dois parágrafos depois do título 
(com espaço simples entre linhas e 0 pt de espaçamento 
antes e depois do parágrafo), nome do(s) proponente(es) em 
caixa alta, fonte 10. Em nota de rodapé, indicar vinculação 
institucional, semestre e curso a que está vinculado (no caso 
de aluno), maior titulação e instituição em que a conquistou 
(no caso de professor) e e-mail para contato.

11. Hierarquia das fontes: os subtítulos (das seções e 
subseções) devem vir alinhados à esquerda, fonte 12 (no caso 
de Time News Roman) ou fonte 11 (no caso de Arial), sem 
negrito, sem itálico, e em caixa alta. Dois parágrafos depois  
do final do texto da seção anterior. Espaçamento entre linhas 
simples e 0 pt antes e depois do parágrafo. Um parágrafo 
depois e começa o texto da respectiva seção. 
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 Títulos de seções dentro de subtítulos devem vir em caixa 

baixa, com primeira letra das palavras em caixa alta, em 

negrito e em itálico.

 Caso seja necessário ainda abrir subseções dentro do 

subtítulo da seção, manter fonte  em caixa baixa, com 

primeira letra da sentença maiúscula, sem itálico e sem 

negrito.

 Exemplo:

 TÍTULO DA SEÇÃO

           Subtítulo da seção

    Título da subseção

12. Adentramento dos parágrafos: 1, 25 cm de recuo de primeira 
linha.

13. Citações: de até três linhas, devem vir dentro do corpo do 
texto (Times New Roman, 12 ou Arial, 11) indicadas por 
aspas; com mais de três linhas (citação longa), devem vir com 
a seguinte formatação: Times New Roman, corpo 10 ou Arial 
9, espaçamento entre linhas simples, espaçamento antes do 
parágrafo: 6 pt; depois do parágrafo: 6 pt; recuo de 4 cm, sem 
aspas. As citações não devem conter recuo de primeira linha.

14. Notas de rodapé: Times New Roman, fonte 10 ou Arial 9, 
espaçamento entrelinhas simples, numeradas em algarismos 
arábicos. ATENÇÃO: como se trata de um Projeto de 
Pesquisa, procure evitar ao máximo a utilização de notas de 
rodapé. Utilize-as apenas se for um recurso indispensável.

15. Tabelas, ilustrações e anexos devem ser entregues dentro 
do corpo do texto. Para imagens e tabelas já publicadas, 
incluir fonte.

16. Referências: As referências devem seguir as normas da 
ABNT, e devem vir ao final do trabalho. No corpo do texto, 
seguir formatação (AUTOR, data, página). Não incluir 
referências em notas de rodapé.

Excelência no seu Futuro
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CONCLUSÃO

Esperamos que o presente Manual cumpra o papel de funcionar como 

um meio de orientação para a escrita do gênero textual acadêmico 

Projeto de Pesquisa, entregando à Comunidade Acadêmica algumas 

ferramentas com as quais possam desenvolver o pensamento 

científico e organizá-lo através da escrita.

Bons estudos!
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