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APRESENTAÇÃO 

 

 

Para elaborar um projeto de pesquisa é necessário que todas as partes 

possuam coerência entre seus elementos. Isso quer dizer que, ao pesquisar, o 

cientista deverá ter sempre em mente que cada passo da pesquisa deve ser decorrente 

ou “combinar” com o passo anterior e o próximo. Por exemplo, se um pesquisador 

deseja conhecer o clima de um grande órgão público com mais de 200 funcionários, a 

pesquisa deverá ser realizada com uma amostra suficiente, com um questionário que 

contenha perguntas acerca do tema, sendo que para isso, o investigador deverá definir 

corretamente o que é clima e quais são os seus elementos constituintes. 

Em geral, os autores (GIL, 2010; MARCONI; LAKATOS, 2010, MASCARENHAS, 

2012) aconselham a seguir a seguinte sequencia: introdução (apresentação do tema, 

problema, justificativa), referencial teórico, metodologia, cronograma da pesquisa e 

referências. Estes elementos serão tratados a seguir. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A introdução é a parte inicial de um projeto de pesquisa. Ela deve conter 

elementos suficientes para despertar o interesse do leitor para o assunto e, além disso, 

é função da introdução apresentar o tema, problema e justificativa (teórica e prática) do 

trabalho. Uma boa introdução deve conter uma argumentação lógica – começar de um 

assunto amplo e ir restringindo até que o leitor entenda o assunto sendo apresentado.   

Os elementos que compõem uma introdução de projeto de pesquisa são: 

delimitação do tema, problema, objetivos, justificativas (teórica e prática). 

 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 

Nesta parte do trabalho o pesquisador deverá definir o quê vai pesquisar. Tema 

é um assunto de forma geral. O tema pode ser expresso, em geral em uma ou duas 

palavras. Por exemplo: liderança; custos; custos transacionais; comportamento do 

consumidor, estratégia, estratégias funcionais, entre outros. 

Parece uma questão sem grandes problemas, mas vejo muitos estudantes 

confundindo tema com problema de pesquisa ou colocando mais de um assunto como 

tema ou ainda afirmando que o tema é a relação investigada (por exemplo: a influencia 

de A sobre B). Tema é o foco da pesquisa. Posso pesquisar a influência da liderança 

sobre a produtividade dos trabalhadores do setor público. Neste caso, o tema será 

liderança. Alguns podem perguntar, mas por que não é a “produtividade”? Ora o que se 

está tentando verificar é qual a influência da liderança sobre algo – o tema do trabalho é 

mostrar como ela vai exercer influência sobre outra variável. 

 

 

 

 

 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 
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O problema de pesquisa é sempre, sempre, sempre, sempre uma pergunta. 

Essa pergunta deve ter natureza científica (gerará uma investigação científica). Lembre-

se que um problema de pesquisa não pode ser uma questão de engenharia (como 

resolver um problema da empresa ou fazer um manual para alguma coisa ou mesmo 

algo que envolva juízos de valor). Por exemplo: Qual a melhor técnica de ensino de 

empreendedorismo? Trata-se de uma pergunta de engenharia porque envolve um 

julgamento de valor (exemplo: melhor, pior, mais eficiente, mais produtivo, etc.).  

Problemas que resultam em respostas que contenham julgamentos de valor não 

podem ser considerados científicos. Já na pergunta: Qual a relação entre 

empreendedorismo e liderança? Temos aqui um problema científico porque ele não 

envolve um julgamento de valor. Em outras palavras, não se deseja saber se a relação 

é boa ou ruim, mas apenas se ela existe. Além disso, o problema enseja uma 

investigação científica. Para lembrar-se deste tópico, volte aos textos lidos ou mesmo 

empreenda uma pesquisa sobre como elaborar problemas de pesquisa. 

 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

Estabelecer um objetivo claro é um importante direcionador da pesquisa. O 

objetivo geral de uma pesquisa destina-se a expressar o problema de pesquisa na 

forma afirmativa e sempre, sempre, sempre, sempre iniciará com um verbo no infinitivo. 

Por exemplo, se o problema de pesquisa que pretendo investigar é: qual a relação entre 

empreendedorismo e liderança? O objetivo decorrente desta pergunta é: Identificar a 

relação entre empreendedorismo e liderança.   

Os objetivos específicos são também elaborados em forma afirmativa 

iniciando com verbos no infinitivo.  Para estabelecer os objetivos específicos, o 

pesquisador deverá se perguntar em que aquele passo (aquela ação) vai ajudá-lo a 

cumprir o objetivo geral estabelecido. Por exemplo, quando meu objetivo geral é 

identificar a relação entre empreendedorismo e liderança, meus objetivos específicos 

são os passos que preciso trilhar para alcançar este objetivo. Então tenho que: a) 

verificar os níveis de empreendedorismo; b) Verificar os níveis de liderança. Veja que 
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seu eu alcançar estes dois, poderei, de fato identificar a relação pretendida no objetivo 

geral. 

Eis alguns verbos que podem ser utilizados na construção de um problema de 

pesquisa: identificar, verificar, mensurar, relacionar, mapear, levantar, analisar, entre 

outros. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ASSUNTO 

 

 

A justificativa do trabalho refere-se à importância dele no contexto das ciências e 

para a prática das empresas. Parece simples, mas muitos pesquisadores se enganam 

tanto para um (justificativa teórica) quanto para o outro (justificativa prática). A 

justificativa teórica refere-se à possibilidade (potencial) que o trabalho possui para o 

avanço da teoria naquela área.  Eis algumas possibilidades de justificativa teórica: 

 Pode ser porque os pesquisadores da área tenham chamado a atenção para a 

importância de estudar determinado assunto ou mesmo estudar o relacionamento 

entre variáveis que compõem aquele fenômeno ou mesmo para a lacuna sobre 

quais as categorias fazem parte de dado fenômeno organizacional. Exemplo: 

Autores ligados à área (FULANO; FULANO, 2012; SICRANO, 2013) têm 

argumentado que o tema tal ainda encontra-se em fase de construção de seus 

paradigmas, chamando a atenção para a relevância de entender a configuração de 

categorias que compõem o assunto. 

 Pode ser porque algumas relações entre as variáveis que constituem um fenômeno 

ainda não foram esclarecidas; Autores ligados à área (FULANO; FULANO, 2012; 

SICRANO, 2013) têm argumentado que o tema tal ainda encontra-se em fase de 

construção de seus paradigmas, chamando a atenção para a relevância de entender 

a relação entre A e B. 

 Pode ser porque, apesar de conhecer as variáveis que compõem um fenômeno, a 

relação de qual delas afeta as outras ainda não foi devidamente esclarecida. Por 

exemplo: Sabe-se por meio de diversos estudos (FULANO, 2009; BELTRANO, 

2010; SICRANO, 2012) que o fenômeno cultura organizacional é formando por 

artefatos, mitos, heróis, subculturas, contraculturas. No entanto, ainda está obscuro 

o quanto as subculturas podem se mesclar às culturas oficiais transformando-as. 



7 
 

 Pode ser porque não há muitos estudos sobre o tema. Por exemplo: Ainda existem 

poucos estudos sobre a relação entre X e Y.  

 

Além da justificativa para empreender o trabalho do ponto de vista teórico, é 

necessário também justificar o trabalho para a prática nas organizações. Não se trata 

de uma prática de uma organização (para a organização Y, W ou Z), mas para as 

organizações de uma forma geral. Por exemplo, ao saber da relação entre 

empreendedorismo e liderança, pode-se pensar em políticas públicas para a formação 

de empreendedores que passem necessariamente pela formação de líderes. Ou ainda, 

ao entender melhor o empreendedorismo, será possível a criação de programas de 

formação empreendedora de educação. 

Essa é uma regra geral, visto que a Administração situa-se no âmbito das 

Ciências Sociais Aplicadas, ou seja, há um pressuposto que um projeto de pesquisa 

deve contribuir para a prática da Administração. No entanto, pode haver situações em 

que o interesse da pesquisa se restrinja ao campo teórico. Por exemplo, um projeto de 

pesquisa pode almejar descrever a trajetória de formação de uma teoria administrativa, 

visando identificar estágios na concepção da teoria, autores mais relevantes na 

formação da teoria e contribuições e limites da teoria para o campo de conhecimento da 

Administração. Desse projeto não decorrem necessariamente implicações práticas, 

ficando mais difícil justificá-lo sob esse ponto de vista. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O referencial teórico (RT) é a parte do trabalho em que o problema de pesquisa 

é profundamente esclarecido com base nas teorias existentes sobre o tema. Segundo 

Creswel (2010), o RT serve para compartilhar com o leitor os resultados de outras 

pesquisas relacionadas ao tema; relacionar o estudo sendo realizado com outras 

teorias; proporcionar uma estrutura lógica para entender as variáveis que compõem o 

problema de pesquisa. Não se trata de colocar tudo o que há sobre o tema, mas tudo 

que é importante para fundamentar o problema de pesquisa. Nesse sentido, o 

referencial teórico serve para informar ao leitor o que realmente ele precisa saber para 

entender a pesquisa. Por exemplo, estou tentando entender a relação entre 

empreendedorismo e liderança. No referencial teórico, depois de ter contato com várias 

teorias sobre estes dois temas,  devo escolher aquelas teorias (ou modelos teóricos) 

que sejam melhor ajustadas para entender o fenômeno que está sendo pesquisado. 

Resumindo, não vou colocar tudo o que há sobre empreendedorismo e liderança, mas 

aquelas teorias que podem ajudar a entender a relação proposta no problema de 

pesquisa. Nesta parte do trabalho é que podemos evidenciar que o conhecimento não é 

neutro. As teorias que escolho para figurar no meu trabalho são, em última análise, 

escolhas que estão em acordo com a visão de mundo do pesquisador.  Um referencial 

teórico bem feito deve conter todas as variáveis que compõem o fenômeno. Ser 

coerente entre as partes elaboradas anteriormente (introdução, problema de pesquisa, 

objetivo da pesquisa, justificativa teórica e prática).   

No exemplo trabalhado até agora, escolhi como definição constitutiva de 

empreendedorismo a maior ou menor presença de elementos ligados à personalidade, 

propensão ao risco e estratégia. Então, no referencial teórico deverá conter elementos 

sobre personalidade, em especial as teorias sobre personalidade ligadas ao 

empreendedorismo, propensão ao risco de empreendedores e estratégia (sempre em 

sua relação com o empreendedorismo). 

Claro que é desnecessário dizer que plágio é crime e um referencial teórico 

copiado de outros trabalhos, em especial na UFPR, pode ocasionar o 

desligamento do estudante do curso por práticas ilegais e antiéticas. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

A metodologia é o caminho que será percorrido para a consecução do objetivo 

de pesquisa.  A parte de metodologia no projeto de pesquisa deve os seguintes 

elementos: 

 

 

3.1 HIPÓTESES DO ESTUDO  

 

 

No caso de trabalhos quantitativos é normal a formulação de hipóteses de 

pesquisas. Elas devem estar claramente especificadas e indicadas no texto. Tais 

hipóteses devem ser decorrentes da literatura sobre o tema. Por exemplo, no caso da 

investigação a respeito da relação entre empreendedorismo e liderança:  

 

Algumas características são apontadas como sendo essenciais aos 
empreendedores, tais como criatividade e lócus interno de controle 
(BRAZEAL;HERBERT, 1999). Tais características são relatadas também como 
fazendo parte do universo dos líderes (KETZ DE VRIES, 1997). Dessa forma, 
pode-se imaginar que existe relação ente empreendedorismo e liderança 
fazendo com que se crie a hipótese: 
H1: Existe associação positiva entre potencial empreendedor e liderança criativa 

 

No caso de pesquisas qualitativas, em geral, há a indicação das perguntas de 

pesquisa ou proposições que são também formuladas a partir da literatura sobre o tema. 

 

 

3.2 DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

 

 

Os conceitos são também elementos relevantes na elaboração de um projeto de 

pesquisa. Isso porque não pode haver espaço para dúvidas. Ou seja, espaço para que o 

leitor do trabalho possa “imaginar” do que se trata – ou o que significa aquele conceito. 

Por exemplo, se falo para alguém que quero identificar a relação entre 

empreendedorismo e liderança é provável que esta pessoa tenha uma opinião formada 

do que seja empreendedorismo (e também sobre liderança). Em uma pesquisa bem feita 
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e coerente, não se deixa nada sem explicação (nada para ser “imaginado”). A esse 

respeito Marconi e Lakatos (2010, p. 144) afirmam que “é importante definir todos os 

termos que possam dar margem a interpretações errôneas”. Dessa forma, devo explicar 

não somente a relação que estou tentando provar, mas também o que significa cada um 

dos termos. Quando um pesquisador vai elaborar um projeto de pesquisa, deve fornecer 

duas definições. A primeira é a definição constitutiva. Ela é uma definição vinda da 

literatura. Em outras palavras, o pesquisador deverá buscar nas teorias, as definições 

que mais sejam adequadas na construção do trabalho.  

Reforçando a ideia, ao elaborar a definição constitutiva, obrigatoriamente, o 

pesquisador buscará na literatura a definição do termo. Por exemplo: posso definir 

constitutivamente empreendedorismo como sendo “maior ou menor presença de 

elementos ligados à personalidade, propensão ao risco e estratégia ”(CARLAND et al, 

1985, Apud FERREIRA, 2005, p.51).  

A segunda definição a ser dada é a operacional. Neste caso, o pesquisador vai 

fornecer como se dará a mensuração da definição dada. Dito de outra forma, como o 

pesquisador vai medir o termo quando estiver pesquisando efetivamente. No exemplo 

anterior foi definido o termo empreendedorismo. Agora é necessário dizer como medir 

esse empreendedorismo nos sujeitos que participarão como respondentes da pesquisa.  

Neste caso, como exemplo: Definição operacional de empreendedorismo: o nível de 

empreendedorismo será verificado por meio das respostas obtidas no instrumento de 

pesquisa denominado CEI (Carland Entrepreneurship Index) que vai de zero a 33 pontos 

(FERREIRA, 2005). 

 

 

3.3 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Para isso ver a aula (http://prezi.com/8qdw3oz21kfe/metodologia) disponível na 

internet em que estão especificados os critérios para classificação de uma pesquisa. A 

proposta é que a pesquisa seja classificada em termos de: finalidade, objetivos, 

abordagem, ambiente, tempo e grau de controle das variáveis. Tal classificação não é 

única, vários autores (ver p.e. COOPER; SCHINDLER, 2003; GIL, 2010) escolhem 

classificar de outras maneiras, mas esta classificação é bem usual e dá conta de quase 

todos os aspectos das pesquisas. 

http://prezi.com/8qdw3oz21kfe/metodologia
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3.4 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

Nesta parte do trabalho o pesquisador vai falar da estratégia de pesquisa 

adotada. Existem várias estratégias que podem ser utilizadas nas ciências sociais 

aplicadas. Pode-se afirmar que as mais comuns (GIL, 2010) são: pesquisa bibliográfica, 

estudo de caso, levantamento ou survey, pesquisa-ação e etnografia. Cada uma delas 

possuem vantagens e desvantagens e são aplicadas em conformidade com o tipo de 

fenômeno se pretende investigar e também com a visão de mundo do pesquisador. Por 

exemplo, se meu problema de pesquisa trata de cultura, posso utilizar como estratégia 

de pesquisa a etnografia. No entanto, devo levar em consideração outros fatores tais 

como tempo, acesso às informações, entre outras.  Quando o pesquisador vai escolher 

a estratégia de pesquisa deve ter em mente que ela deve ser coerente com problema e 

objetivos de pesquisa. 

 

 

3.5 SUJEITOS DA PESQUISA OU, CONFORME O CASO, POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

 

No caso de uma pesquisa qualitativa, o pesquisador deve esclarecer quem 

serão os respondentes e porque foram escolhidos para participar da pesquisa. Em se 

tratando de pesquisa qualitativa, não se pode falar em amostra. 

 Na pesquisa quantitativa, por seu turno, o pesquisador deve falar da população 

escolhida e os motivos pelos quais esta população foi escolhida, além de delimitar o tipo 

de amostra utilizada. Para isso voltar aos estudos efetuados nas aulas de estatísticas ou 

métodos quantitativos. 

 

 

3.6 TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

O pesquisador deve informar qual a técnica escolhida e porque ela foi escolhida, 

quais as vantagens da técnica para o alcance dos objetivos da pesquisa. Assim, se for 

escolhido um questionário, incluir as questões de validação, pré-teste, etc. Se os dados 
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foram coletados por meio de entrevistas, indicar o tipo utilizado e porque este tipo é 

melhor ou mais coerente com o tipo de fenômeno que se pretende investigar. 

Considerações sobre como os dados serão analisados também podem ser incluídos 

aqui. (por exemplo, os dados serão analisados por meio da estatística descritiva e 

inferencial utilizando o software tal – ou os dados serão analisados por meio de análise 

de conteúdo temática, entre outras técnicas de análise). 
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4. CRONOGRAMA 

 

 

Trata-se de um diagrama que serve para organizar e controlar as etapas da 

pesquisa.  
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5. REFERÊNCIAS 

 

 

As referências de um trabalho servem para que o leitor saiba com detalhes as 

obras consultadas. Muitas pessoas confundem as referências com as citações, achando 

que estas últimas (citações) podem ser substituídas pela simples enumeração das 

obras ao final do trabalho, sem que elas estejam claramente DECLARADAS AO 

LONGO DO TEXTO. Por exemplo, no referencial teórico, o pesquisador é levado a 

consultar muitas obras para elaborar um pensamento. Ele pode pensar que aquele 

conhecimento é dele, mas é um engano porque o conhecimento foi construído a partir 

do esforço de pesquisa e reflexão de outra pessoa (em outras palavras, o conhecimento 

adquirido não “brotou” da mente pura e simplesmente).  

Para deixar ainda mais claro, gosto de citar o seguinte exemplo: Imagine que um 

pesquisador iniciante, mas muito esforçado, leia todas as obras do Erving Goffman e 

fique sabendo que as pessoas, quando em interação face-a-face, representam papéis. 

Muito bem, o conhecimento foi apropriado por este pesquisador neófito, mas a 

descoberta não é dele e sim do Sr. Goffman. Erving Goffman teve que gastar muitos 

anos de sua vida estudando (sem ir a baladas, sem ficar vendo TV, deixando o convívio 

da família). Teve que estudar muito para ser admitido nas grandes universidades na 

quais estudou cursando mestrado e doutorado, além de ter que ficar um ano (sim, doze 

meses!) isolado em uma pequena ilha. E o trabalho dele não para por aí porque teve 

ainda que organizar, ler e refletir durante muito tempo para chegar à conclusão de que 

as pessoas desempenham papeis quando estão em interação com outras pessoas. 

Assim, não somente parece lógico citar e referenciar Goffman quando utilizar as 

conclusões do sociólogo, como também é justo com todo o trabalho desenvolvido por 

ele. 

Para relembrar como fazer citações corretamente, você pode consultar a 

biblioteca da UFPR. Vou colocar o exemplo citado aqui. 

 No texto (no referencial teórico): Os indivíduos, quando estão em algum tipo de 

interação face-a-face, representam papéis em uma analogia com o que acontece no 

teatro (GOFFMAN, [1959], 1985). 

 Nas referências: GOFFMAN, E. A representação do eu na vida cotidiana. São 

Paulo: Vozes, 1985. 
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Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) n.º 6023 (2002) 

as regras de apresentação das obras consultadas para a elaboração do trabalho são as 

seguintes: 

 Livros: 

 SOBRENOME, Prenome. Título. EDIÇÃO. Local: Editora, ano de 

publicação, número de páginas. 

 Artigo de evento: 

 SOBRENOME, Prenome. Título do artigo. In: NOME DO EVENTO, 

número, ano, Local. Tipo de publicação... Local: Editora, ano. página 

inicial-final. 

 Artigo de periódico (revista científica): 

 SOBRENOME, Prenome. Título do artigo. Título do periódico, Local 

da publicação, número do volume, número do fascículo, página inicial-

final do artigo, mês ano da publicação. 

É importante lembrar que a UFPR edita normas próprias que devem ser 

seguidas quando da elaboração da dissertação. Para mais detalhes consultar: 

http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/referencia_exemplo.pdf 

Além disso, ressalto que as informação aqui encontradas não foram feitas para 

abarcar todos os elementos de uma pesquisa, a intenção é ajudar a estruturar os passos 

para o pesquisador iniciante. 

 

 

  

http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/referencia_exemplo.pdf
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6. FONTES OBRIGATÓRIAS DE CONSULTA  

 

 

Para elaborar trabalhos acadêmicos, a biblioteca da UFPR contém os modelos 

que devem ser seguidos: 

 

6.1 MODELO DE DISSERTAÇÃO 

Consultar: http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/modelo_dissertacao_junho_2012.pdf 

 

6.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Consultar: http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/estrutura.pdf 

 

6.3 CAPA 

Consultar: http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/capa_padrao_ufpr.pdf 

 

6.4 APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

Consultar: http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/apresentacao_grafica.pdf 

 

6.5 PÁGINA DE TEXTO 

Consultar: http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/pagina_texto.pdf 

 

6.6 REFERÊNCIAS 

Consultar:  http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/referencia_exemplo.pdf 

 

6.7 CITAÇÕES 

Consultar: http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/citacao_exemplo.pdf 

 

6.8 NUMERAÇÃO DE PÁGINAS 

 

Consultar: http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/numera_paginas.pdf 

 

http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/modelo_dissertacao_junho_2012.pdf
http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/estrutura.pdf
http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/capa_padrao_ufpr.pdf
http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/apresentacao_grafica.pdf
http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/pagina_texto.pdf
http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/referencia_exemplo.pdf
http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/citacao_exemplo.pdf
http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/numera_paginas.pdf
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7. PERGUNTAS FREQUENTES 

 

 

O que é um resumo? 

Trata-se de uma apresentação condensada do trabalho.  Ele deve conter todas as 

informações importantes a respeito do trabalho a fim de entender do que se trata e os 

resultados alcançados sem recorrer a leitura de todo o trabalho. Dessa forma, devem 

constar assunto, objetivos, descrição básica da metodologia, resultados e principais 

conclusões (MARCONI; LAKATOS, 2010) 

 

O que é um anexo? 

Trata-se de um texto ou documento não elaborado pelo autor (fotografia, questionário 

de outrem que foi validado, entre outros) e presta-se a documentar, comprovar ou 

ilustrar algo que está inserido no texto. 

 

O que é um apêndice? 

Trata-se de um texto ou documento que foi elaborado pelo autor e serve para 

completar a argumentação defendida no texto. 

 

O que é um sumário? 

Trata-se da demonstração das seções dos trabalhos e a indicação das páginas em que 

se encontram.  Tal divisão deve ser apresentada na mesma ordem e grafia em que 

foram feitas no interior do trabalho. 
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