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O processo de pesquisa em Ciências 
Sociais Aplicadas 
•  Os	estágios	descritos	pela	figura	anterior	representam	as	principais	etapas	
de	um	processo	de	pesquisa	e	os	principais	pontos	de	tomada	de	decisão	
que	um	pesquisador	deve	recorrer:	

•  Esse	diagrama	tem	por	obje1vo	facilitar	entender	o	trabalho	de	análise	de	
maneira	processual,	visualizando	suas	principais	etapas,	a	relação	entre	elas	e	as	
questões	tratadas	em	cada	fase.	

•  Uma	questão	fundamental	para	qualquer	análise	é	termos	sempre	o	cuidado	
de	documentar	como	encaminhamos	a	análise	em	relação	cada	etapa,	que	
decisões	foram	tomadas,	que	escolhas	metodológicas	foram	feitas…	esse	
registro	garante	para	o	próprio	analista	que	ele	consiga	retornar	ao	que	fez	
em	tempos	posteriores	e	conseguir	aproveitar	o	conhecimento	que	
desenvolveu	nessa	pesquisa!	DOCUMENTAR	SEMPRE!!!	J	

•  Uma	das	coisas	mais	diVceis	de	ensinar	e	aprender	nesse	processo	não	são	
as	habilidades	isoladas	de	cada	uma	das	etapas,	mas	sim	como	se	dá	a	
integração	entre	elas,	como	se	vai	de	uma	fase	a	outra,	como	se	retorna,	
que	decisões	precisam	ser	tomadas,	que	cuidados	eu	preciso	estar	atento…	

•  Vamos	procurar	ao	longo	desta	disciplina	clarear	esses	pontos	e,	ao	menos,	
introduzir	quanto	a	sua	importância.	



1. Escolhendo a pergunta de pesquisa 

•  O	maior	problema	inicial	é	conseguirmos	escolher	uma	pergunta	para	nossa	
análise	que	nem	seja	pequena	demais	e	nem	grande	demais	para	o	tempo	e	
esforço	de	trabalho	que	temos	disponível:		

•  o	desafio	é	equilibrar	essas	polaridades;	
•  Questões	de	pesquisa	e	hipóteses	descrevem	relações	entre	variáveis	que	
serão	testadas	pela	análise:	

•  Essa	é	uma	dica	extremamente	importante:	u1lizar	as	variáveis	operacionais	já	na	
construção	das	perguntas	e	das	hipóteses,	pois	será	a	relação	entre	elas	que	
desenvolvemos	ao	aprofundar	nosso	conhecimento	sobre	um	tema;	

•  Normalmente,	questões	de	pesquisa	surgem	da	experiência	profissional,	da	
curiosidade,	da	mo1vação	por	uma	questão	que	nos	ins1ga	e	as	melhores	
tendem	aquelas	que	não	se	baseiam	apenas	em	observações,	mas	que	
fazem	uma	relação	as	observações	da	vida	“real”	e	teorias	existentes;	

•  Uma	pergunta	de	pesquisa	deve	ser	potencialmente	testável!	
•  É	natural	que	a	pergunta,	em	suas	primeiras	versões,	seja	imprecisa	e	vá	
sendo	refinada	na	sequência,	baseada	no	desenvolvimento	de	
conhecimento	na	área	de	estudo.	



1. Escolhendo a pergunta de pesquisa 

• As	perguntas	de	pesquisa	podem	ser	categorizadas	em	sua	natureza	
e	propósito.	As	6	categorias	a	seguir	são	baseadas	no	propósito:	

•  Descri1va	
•  Exploratória	
•  Avalia1va	
•  Predi1va	
•  Explanatória	
•  Controle	



1. Escolhendo a pergunta de pesquisa – 
Tipo descritiva 

•  Descri1va:	que	eventos	ou	resultados	estão	acontecendo?	Quais	são	as	
caracterís1cas	de	uma	categoria	de	pessoas	ou	organização?	Quão	difundido	
ou	conhecido	são	os	eventos	em	questão	ou	fenômenos?	Exemplos:	

•  Com	que	frequência	diferentes	métodos	de	treinamento	são	u1lizados	pela	indústria?	
•  Quão	difundido	é	o	uso	de	drogas	entre	colegas	de	prisão?	
•  Quais	são	as	razões	dadas	pela	falta	ao	trabalho	por	trabalhadores	de	tecnologia	da	
informação?	

•  Qual	é	a	distribuição	de	membros	das	diferentes	classes	sociais	numa	área	geográfica?	
•  Quão	difundidas	são	as	desordens	de	sono	entre	profissionais	da	média	gestão	das	
organizações?	

•  Que	critérios	os	consumidores	u1lizam	para	escolher	em	qual	supermercado	vão	
comprar?	

•  Quais	são	os	1pos	de	suporte	disponíveis	para	jovens	desempregados	em	uma	
comunidade?	

•  Qual	é	a	natureza	do	aconselhamento	oferecido	para	estudantes	estrangeiros	em	uma	
universidade?	



1. Escolhendo a pergunta de pesquisa – 
Tipo exploratória 

•  Exploratória:	quais	caracterís1cas	ou	detalhes	estão	relacionadas	aos	
eventos	observados,	fenômenos	ou	formas	de	raciocínio?	Exemplos:	

•  Trabalhadores	de	linha	de	produção	sofrem	mais	ou	menos	de	desordem	de	sono	do	
que	a	população	em	geral	de	pessoas	empregadas?	

•  Como	se	compara	o	padrão	de	votos	de	uma	determinada	comunidade	com	os	
resultados	gerais	das	úl1mas	eleições?	

•  Há	alguma	relação	entre	idade	e	percepção	da	qualidade	da	música?	
•  Os	empregados	possuem	a	mesma	percepção	da	qualidade	de	escola	do	que	a	
população	em	geral?	

•  Qual	é	a	natureza	de	preferência	religiosa	entre	os	membros	de	diferentes	classes	
sociais?	



1. Escolhendo a pergunta de pesquisa – 
Tipo avaliativa 

•  Avalia1va:	quão	bem	está	indo	um	processo	ou	um	trabalho?	Estas	questões	
tendem	a	ser	mais	aplicadas	do	que	básicas,	mas	se	encontram	ancoradas	
em	um	modelo	ou	teoria	ou	são	a	base	para	uma	nova.	Exemplos:	

•  Quais	dos	diferentes	programas	teve	o	maior	impacto	na	redução	do	desemprego	a	
longo	prazo?	

•  Que	matérias	que	os	jovens	estudam	na	escola	que	aumentam	sua	possibilida	de	
empregabilidade	posterior?	

•  Qual	processo	de	produção	possui	o	maior	efeito	na	produ1vidade?	
•  Quais	dos	processos	de	aconselhamento	teve	o	maior	sucesso	na	redução	do	retorno	ao	
alcoolismo?	

•  Qual	forma	de	atuação	dos	professores	de	um	curso	teve	o	melhor	resultado	entre	os	
alunos?	



1. Escolhendo a pergunta de pesquisa – 
Tipo preditiva 

•  Predi1va:	o	que	acontecerá	se	uma	variável	mudar?	Nós	não	temos	sempre	
controle	sobre	as	variáveis:	muitas	vezes,	as	coisas	simplesmente	acontecem	
e	nós	somos	apenas	observadores.	Aqui	não	é	necessário	determinar	a	
causalidade,	mas	sim	ao	menos	iden1ficar	a	existência	ou	força	da	relação	
entre	variáveis.	Exemplos:	

•  Se	o	número	de	crianças	em	uma	família	aumenta,	é	necessário	o	aumento	na	renda	
familiar?	

•  Há	alguma	relação	entre	classe	social,	nível	educacional	e	uso	de	drogras	entre	jovens	
de	18-24	anos?	

•  Que	relações	existem	entre	estabilidade	no	casamento,	renda	familiar,	estabilidade	no	
trabalho	e	nível	educacional	dos	parceiros?	

•  Em	que	períodos	do	ano,	grupos	de	pessoas	de	diferentes	idades	preferem	viajar	para	o	
exterior?	

•  Pessoas	que	são	boas	em	matemá1ca,	ciências	ou	assuntos	técnicos	tendem	a	ter	maus	
resultados	em	língua	portuguesa?	

•  Há	alguma	relação	entre	renda	familiar	e	a	realização	de	trabalhos	de	casa	pelas	
próprias	pessoas,	e	há	alguma	relação	disso	com	declínio	no	uso	de	profissionais	
terceirizados?	



1. Escolhendo a pergunta de pesquisa – 
Tipo explanatória 

•  Explanatória:	quais	são	as	causas	de	resultado	observado?	Aqui	há	o	
interesse	explícito	em	encontrar	e	testar	as	relações	causais	entre	variáveis,	
iden1ficando	uma	ou	mais	variáveis	independentes	em	potencial	e	seu	efeito	
nas	variáveis	dependentes.	Exemplos:	

•  Qual	lado	do	cérebro	é	predominantemente	responsável	pela	manipulação	de	um	
mouse	de	computador?	

•  As	condições	gené1cas	ou	ambientais	tem	o	maior	impacto	na	tendência	de	crianças	
masculinas	de	pais	alcóolicos	se	tornarem	alcóolicos?	



1. Escolhendo a pergunta de pesquisa – 
Tipo controle 

•  Controle:	o	que	acontecerá	para	uma	segunda	variável	dependente	se	a	
variável	que	se	suspeita	independente	for	alterada?	Há	alguma	relação	na	
variável	secundária	na	variável	independente	de	interesse?	Nós	podemos	
testar	a	aplicação	de	relações	descritas	por	uma	teoria	em	novas	situações	
ou	replicar	outro	estudo	que	testou	relações	causais.	Exemplos:	

•  O	estresse	em	pacientes	que	serão	operados	pode	ser	reduzido	por	um	1po	específico	
de	intervenção	da	enfermagem?	

•  Se	uma	organização	muda	para	regime	flexível	de	horário	para	seus	trabalhadores,	a	
produ1vidade	irá	aumentar	em	relação	ao	nível	atual?	

•  Que	regime	de	medicação	noturna	irá	melhorar	a	qualidade	de	sono	de	pacientes	de	um	
hospital?	

•  Tranquilizantes	aumentam	o	desempenho	em	exames	de	estudantes	altamente	
estressados?	

	



1. Escolhendo a pergunta de pesquisa  

• Muitos	projetos	de	pesquisa	e	análise	podem	envolver	mais	de	um	
1po	de	pergunta;	

• Um	mal	uso	frequente	da	pesquisa	é	a	u1lização	de	resultados	de	
estudos	descri1vos	para	a	realização	de	predições.	

•  Exemplo:	assumir	que	por	quê	um	1po	de	escola	possui	um	certo	
desempenho	escolar	neste	ano	isso	irá	acontecer	necessariamente	no	ano	
que	vem.	



Desafios da construção de questões 
sociológicas 
• A	construção	de	um	objeto	de	estudos	passa	pela	desconstrução,	ao	
menos	parcial,	das	prenoções,	preconceitos,	prejulgamentos	que	
cons1tuem	verdadeiros	obstáculos	epistemológicos;	

• O	trabalho	de	problema1zação	consiste,	essencialmente,	pela	
enigma1zação	de	tudo	aquilo	que	parece	evidente,	normal,	comum,	
corriqueiro…	por	quê	mesmo?	

•  Tornar-se	analista	é	ousar	colocar	questões	imper1nentes,	mostrar	o	
que	está	em	jogo	por	detrás	da	cena,	inteirar-se	de	todas	as	
ar1manhas	da	vida	social,	enfim,	desvelar	os	fenômenos	escondidos	
da	vida	social:	

•  Em	geral,	estabelecemos	aqui	uma	ruptura...	Uma	ruptura	de	olhar,	onde	
damos	novos	olhos	para	questões	que	talvez	já	estejamos	acostumados	a	
olhar	de	forma	corriqueira.	

•  Por	que	os	indivíduos	agem	de	tal	ou	tal	forma?	Quais	são	suas	verdadeiras	
mo1vações,	independente	daquilo	que	geralmente	é	apresentado	como	
evidente?	



A arte de problematizar 

• A	arte	consiste	em	tornar	problemá1co	o	mundo	social	em	que	
vivemos;	

• Diante	de	situações	onde	a	maioria	dos	atores	priorizaria	um	olhar	
sobre	a1vidade	social	buscando	naturalizá-la,	o	analista,	ao	lançar	
questões	sobre	ela,	pode	fazer	reaparecer	o	arbitrário	e	a	
indeterminação	que	esta	tenta1va	de	naturalização	negou-lhe;	

• Problema1zar	significa:	
•  Formular	um	enigma	cuja	especificidade	de	resposta	demanda	
necessariamente	e	ao	mesmo	tempo	um	objeto	analí1co	e	uma	postura	de	
pesquisa	1picamente	empírica;	

	



Como tornar enigmático o que parece 
normal 

•  4	etapas:	
•  Apossar-se	de	uma	crença	compar1lhada	ou	de	uma	constação	reconhecida,	
amabas	rela1vas	ao	objeto	que	se	pretende	estudar;	

•  Ressaltar	nela	uma	série	de	inferências	lógicas	ou	seus	enunciados	preditos;	
•  Evidenciar	um	ou	vários	elementos	empíricos	que	contradizem	as	inferências	
lógicas	ou	as	predições	feitas;	

•  Perguntar-se,	se	as	crenças	compar1lhadas	ou	as	constatações	rela1vas	ao	
objeto	são	verdadeiras,	como	estes	elementos	empíricos	podem	exis1r.	

• O	risco	que	corremos	ao	não	levantar	as	contradições	evidenciadas	
na	etapa	3	é	cairmos	em	questões	meramente	descri1vas	ou	
metaVsicas.	



Como checar se temos uma boa 
problemática 

•  Teste	da	empiricidade:		
•  é	necessário	fazer	testes	empíricos	para	responder	a	pergunta?	

•  Teste	da	unicidade:	
•  Se	a	questão	for	meramente	descri1va,	há	uma	infinidade	de	questões	
parecidas	que	podemos	fazer.	Se	for	um	enigma,	será	uma	questão	única.	

•  Teste	da	exau1vidade:	
•  Perguntas	descri1vas	tendem	a	incitar	o	pesquisador	a	ser	o	mais	completo	
possível	sobre	um	tema,	levantando	todos	os	dados	que	pode.	Isso	pode	
fazer	o	pesquisador	desviar	do	objeto	central	de	sua	pesquisa.	



Exercício 

•  Escreva	sua	pergunta	de	pesquisa,	se	você	já	1ver	uma.	Caso	não,	
reflita	por	alguns	minutos	numa	possível	pergunta	de	pesquisa	de	
seu	interesse	(devemos	amadurecer	esse	trabalho	para	o	projeto	
final	da	disciplina);	

• Observe-a	por	um	tempo.	E	responda	as	sequintes	perguntas?	
•  Qual/quais	das	6	categorias	anteriores	você	acha	que	sua	pergunta	se	
enquadra?	Por	quê?	Jus1fique	sua	resposta.	

•  Qual	crença	compar1lhada	ou	visão	“natural”	no	mundo	social	tem-se	sobre	
sua	pergunta	de	pesquisa?		

•  Exemplo:	meninas	gostam	mais	de	bonecas	que	meninos,	os	polí1cos	são	todos	
corruptos,	etc…	

•  Que	evidências	você	pode	apresentar	na	construção	de	sua	pergunta	que	
contradiga	a	visão	“natural”	do	mundo	social	sobre	ela?	

•  Exemplo:	30%	dos	meninos	na	Bélgica	preferem	bonecas	para	brincar,	45%	dos	polí1cos	
brasileiros	nunca	sofreram	nenhum	processo	administra1vo	ou	judicial	por	corrupção.	

	



2. Especificar variáveis 

• Uma	das	maiores	questões	de	um	analista	é	encontrar	aquilo	que	
será	aceitável	como	evidência	que	demonstra	a	resposta	de	sua	
pergunta	de	pesquisa;	

• A	questão	central	nesse	momento	é	a	escolha	das	variáveis	que	
serão	empregadas	para	resolver	a	questão.	Temos	essencialmente	2	
1pos	de	variáveis:	

•  Macrovariáveis:	próximas	da	realidade,	da	experiência	das	pessoas.	Exemplo:	
inteligência;	

•  Microvariáveis:	mais	restritas,	pontuais	e	que	medem	aspectos	que	irão	
compor	as	macrovariáveis.	Exemplo:	teste	de	QI;	

• Uma	hipótese	de	pesquisa	não	apenas	menciona	as	variáveis	
relacionadas	a	pesquisa,	mas	também	propõe	relações	entre	essas	
variáveis	que	devem	ser	inves1gadas.	

•  Exemplo:	as	pessoas	mais	inteligentes	são	aquelas	que	possuem	QI	acima	de	
140.	



2. Especificar variáveis: conceitos, 
constructos e definições operacionais 

• Na	maioria	dos	casos,	a	pesquisa	analí1ca	envolve	a	inves1gação	de	
eventos	que	refletem	aspectos	complexos	de	teorias	e	modelos;	

• Para	isso,	são	necessários	a	criação	de	constructos:	formas	de	
elaborar	um	conceito	abstrato,	criado	de	maneira	facilitar	a	
realização	de	observações	que	irão	suportar	ou	negar	a	teoria	em	
inves1gação.	

•  Exemplos:	de	que	maneira	o	nível	de	inteligência	de	uma	pessoa	pode	ser	
medido	e	quan1ficado?	Como	a	classe	social	que	pode	ranquear	um	
indivíduo	pode	ser	determinada?		

• O	que	é	necessário,	a	par1r	da	criação	dos	constructos,	são	
instrumentos	que	produzirão	uma	forma	aceitável	de	mensurar	os	
constructos:	são	as	definições	operacionais.	



2. Especificar variáveis: conceitos, 
constructos e definições operacionais 



2. Especificar variáveis: conceitos, 
constructos e definições operacionais 

• Para	definir	bem	uma	questão	de	pesquisa	e	hipóteses	sobre	ela,	é	
necessário	clareza	nos	constructos	u1lizados,	assim	como	os	
conceitos;	

• Vejamos	um	problema	clássico:	
•  Um	dos	grandes	problemas	que	temos	em	pesquisa	é	usar	constructos	mal	
definidos	ou	de	diVcil	interpretação	para	a	construção	de	ques1onários.	

•  Imagine	um	ques1onário	que	pergunte	para	as	pessoas:	
•  O	que	elas	acham	da	eficiência	em	um	produto?	
•  O	que	elas	acham	da	usabilidade	de	um	computador?	
•  O	que	elas	acham	da	qualidade	ensino	de	uma	aula?	

•  Nunca	estaremos	medindo	essas	questões	diretamente,	mas	sim	a	
percepção	subje1va	das	pessoas	sobre	o	que	é	eficiência,	usabilidade	e	
qualidade.		

•  Esses	são	constructos	que	precisam	de	refino	ou	definições	operacionais	
muito	claras	para	serem	passíveis	de	mensurar.	



2. Especificar variáveis: conceitos, 
constructos e definições operacionais 

• Um	constructo	e	sua	definição	operacional	devem	ser	algo	passível	
de	ser	observado	pelo	analista,	de	maneira	que	ele	possa	iden1ficar	
dados	empíricos	que	possam	ser	mensurados	e	testados	para	validar	
ou	não	suas	hipóteses.	

•  Exemplo:	
•  No	caso	da	inteligência,	definir	claramente	o	que	significa	inteligência	para	a	pesquisa,	
como	ela	será	medida	e	no	que	consiste	esse	instrumento	de	medição.	



Exercício 

• Quais	conceitos	existem	em	sua	pergunta	de	pesquisa?	
• Quais	constructos	conectados	a	cada	conceito	você	imagina	que	
podem	exis1r?	

• Qual	a	definição	operacional	de	cada	um	deles?	
• Como	você	poderia	mensurar	esses	constructos?	


