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1.

PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA

Luis Ernesto Rodriguez Tápia
José Roberto Mineo

INTRODUÇÃO

Este capítulo centra-se no processo cognitivo da formulação
de projetos de investigação científica, visando facilitar a atividade
criativa no seu estado de nascimento. Processo cognitivo é aqui
entendido como a dinâmica que envolve: (1) a intuição sobre objetos
ou fenômenos particulares e (2) a compreensão conceitual de carac-
terísticas comuns de tais objetos ou fenômenos.

Serão focalizadas as etapas necessárias à formulação de
projetos de investigação científica — cujos resultados são divulga-
dos em forma de produção bibliográfica, como artigos científicos
em periódicos especializados, dissertações e teses. Agrupam-se
questões básicas prévias na formulação de um projeto, propondo-
se uma estrutura de projeto típica e uma simplificada, onde são
descritos os itens principais no contexto da cultura científica.

QUESTÕES BÁSICAS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

A tarefa inicial na formulação de projetos de investigação
científica é responder a uma série de questões elementares prévias
sobre o assunto ou objeto de estudo, as quais permitirão que se
veja antecipadamente todo o conjunto das incumbências do projeto.
Naturalmente, tais questões exigem respostas detalhadas.

Mas é preciso estar ciente de que o projeto de pesquisa
integra um conjunto de ações que levam ao planejamento de ativida-
des de pesquisa; e também que este é a primeira das três partes
da produção do conhecimento, as quais incluem ainda execução e
divulgação.

Questões básicas a serem formuladas durante a elaboração
de projetos de pesquisa podem ser representadas no agrupamento
do Quadro 1.1, a seguir.
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1) Qual o assunto do estudo? Qual o objetivo? Por que o

estudo é necessário? O que a literatura científica diz a
respeito?

2) Qual o problema específico do estudo? Qual a resposta?
3) Qual a base teórica do estudo?
4) Qual a metodologia? Qual o material de pesquisa, ins-

trumentos e procedimentos?
5) Qual a base empírica ou evidências do estudo?
6) Qual a conclusão a que se pretende chegar?

QUADRO 1.1 — Questões básicas a serem formuladas durante a elaboração de
projeto de investigação científica

A idéia para se desenvolver um projeto de pesquisa resulta
de um processo criativo que começa na dúvida e segue até a for-
mulação de hipóteses, e cujos elementos fundamentais são a cu-
riosidade, a iniciativa, a disposição e o raciocínio lógico. A dúvida
surge da observação curiosa do mundo, onde um fato que desco-
nhecemos nos leva a questioná-lo. Assim, tem início o desenvolvi-
mento criativo dessa idéia, em que a reflexão motivada pela dúvida
gera uma pergunta e elabora hipóteses para explicá-la.

Busca-se, então, a resposta para a pergunta na literatura,
de forma a se verificar a veracidade de tais hipóteses. Nesse ponto
pode haver dois caminhos: a) caso já exista resposta satisfatória, a
curiosidade estará satisfeita; b) se não, a curiosidade poderá ser o
início do desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Convém enfa-
tizar a necessidade de se buscar uma resposta satisfatória: às vezes,
a resposta até já existe, mas não satisfaz o pesquisador; ele então
realizará uma pesquisa, que poderá refutar ou confirmar tal resposta.

A pergunta formulada a partir da dúvida deve ser clara, única
e precisa, de maneira que, ao lê-la, o autor seja capaz de saber
exatamente aonde quer chegar. Todavia, na prática, o início de um
projeto de pesquisa nem sempre segue essas etapas. Basicamente,
existem duas formas de viabilizar esta intenção:

1. você quer fazer uma pesquisa e simplesmente procura
alguém com uma idéia definida e disposto a cedê-la para
que você a desenvolva — esse alguém é aquele ou aquela
que orientará o trabalho; tal situação é comum em centros
de pesquisa e universidades, onde estudantes procuram
os professores para desenvolver projetos de pesquisa,
seja em busca de aprendizado sobre o assunto e o método
científico ou a fim de enriquecer o currículo com algum
trabalho de natureza científica;

2. ao ler artigos científicos originais, os autores, no fim da
discussão, orientam um caminho a ser seguido naquele
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tema, e este poderá resultar em uma idéia relevante e
exeqüível. Dessa maneira, pode-se depreender que a
formulação da pergunta é uma etapa fundamental, pois
define e delimita o problema a ser estudado, fornecendo
ao pesquisador o elemento principal para estabelecer o
objetivo da pesquisa.

Processo de construção do saber (aprendizagem), a pesqui-
sa tem como metas principais gerar conhecimento e/ou corroborá-
lo/refutá-lo. Em essência, a aprendizagem é tanto do pesquisador
quanto da sociedade em que a pesquisa se desenvolve. Quem a
realiza pode, num nível mais elementar, aprender as bases do mé-
todo científico e, num nível mais avançado, aprender refinamentos
técnicos de métodos já conhecidos. A sociedade e a comunidade
beneficiam-se com o uso do novo conhecimento gerado para o
bem dos indivíduos.

Para ser considerada científica, a pesquisa deve obedecer
a rigores impostos pelo método científico — acima de tudo, a repro-
dutibilidade. Assim, muito se deve aos autores que lançaram as
bases para se fazer pesquisa científica, a saber: Galileu Galilei,
Francis Bacon e René Descartes, no século XVI.

Galileu Galilei (1564-1642) introduziu o método científico,
ressaltava o valor da experimentação como o mais importante dos
procedimentos naturais e foi o primeiro a combinar a experimenta-
ção científica com a matemática. Francis Bacon (1561-1626) esta-
beleceu as recomendações para se realizarem experimentos de cará-
ter indutivo; a descoberta de fatos verdadeiros depende da observa-
ção e experimentação guiadas pelo raciocínio indutivo, pois consti-
tuem meios para se chegar à verdade. A indução científica de Bacon
recomendava, ainda, a descrição pormenorizada dos fatos e a tabu-
lação para o registro das observações feitas experimentalmente.
René Descartes (1596-1650) salientou a necessidade de afastamento
do subjetivismo e pregou a dúvida como meio de raciocínio. Seu
maior legado foi transmitir as “quatro regras de ouro”: a) dividir todos
os problemas em tantas partes quantas necessárias para resolvê-
las adequadamente; b) conduzir ordenadamente os pensamentos:
do mais simples para o mais complicado; c) realizar periodicamente
revisões cuidadosas; d) acolher como verdadeira exclusivamente a
conclusão que não deixe dúvida; se houver dúvida, a conclusão deve
ser rejeitada. Assim, o método de Descartes é analítico: consiste em
dividir os problemas e buscar uma ordenação lógica.

Estavam, assim, lançadas as bases da ciência contemporâ-
nea: redução, metodização, experimentação, quantificação, análise
e generalização.

Embora se saiba que a ciência tem como paradigma o uso
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do método científico — único e com etapas bem estabelecidas —,
existe uma tendência (ou necessidade) atual a se classificarem as
atividades de pesquisa, sobretudo se pertencentes à pesquisa bási-
ca ou à pesquisa aplicada. Pesquisa básica pode ser definida como
o trabalho teórico ou experimental empreendido para se chegar a
novos conhecimentos sobre os fundamentos subjacentes aos fatos
observáveis, sem finalidade de aplicação específica ou sem propó-
sito prático imediato. Pesquisa aplicada, ou tecnológica, refere-se
ao estudo empreendido para se obterem novos conhecimentos,
que serão dirigidos a um objetivo prático ou à aplicação concreta.

No Brasil, a Constituição Federal prevê que o “Estado pro-
moverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a
capacitação tecnológicas”, em seu Artigo 218. O primeiro parágrafo
menciona que “a pesquisa científica básica receberá tratamento prio-
ritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das
ciências”; o segundo estabelece que “a pesquisa tecnológica voltar-
se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros
e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional”.

A pesquisa pressupõe diversos obstáculos durante sua exe-
cução, bem como o esmero do pesquisador para superá-los. Assim,
ao final do processo pode-se enxergar nela uma utilidade futura,
pois o pesquisador aprendeu o método científico, diversas técnicas
e procedimentos distintos necessários à execução da pesquisa;
agora está apto a desenvolver outros trabalhos na área. Se ele for
oriundo de local diferente daquele onde realizou a pesquisa, uma
nova linha de investigação científica pode ser aberta no local de
onde ele veio.

Para a sociedade, a pesquisa respondeu a questões pen-
dentes e dirimiu dúvidas sobre algo. Um novo conhecimento foi acres-
centado ao rol dos já existentes, e a pesquisa que o gerou pode
conter informações importantes no futuro. Quanto à comunidade cien-
tífica, ela agora tem resposta para algo antes desconhecido — mas
se vê diante de novas questões originadas na pergunta motivadora
— e um novo membro dotado de conhecimento científico foi incor-
porado às suas fileiras; dele, novas pesquisas poderão surgir.

ESTRUTURA TÍPICA DE UM PROJETO DE PESQUISA
CIENTÍFICA

A segunda tarefa na formulação de um projeto de investiga-
ção científica consiste em elaborar uma série de respostas às ques-
tões básicas apresentadas no Quadro 1.1.

O projeto é um documento que descreve os aspectos funda-
mentais da pesquisa: informações relativas ao sujeito, à qualificação
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dos pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis. Os modelos
demonstrados no presente capítulo constituem um conjunto de reco-
mendações das agências de fomento, legislações brasileira e inter-
nacional e regras para publicações de pesquisas na área biomédica.

O Quadro 1.2, a seguir, mostra informações que devem
constar entre os componentes de uma estrutura típica para a
organização das respostas às questões básicas. Entretanto, é pre-
ciso salientar que tais itens não devem ser apresentados obrigato-
riamente isolados ou mesmo constar em todos os projetos de pes-
quisa; em geral, as agências de fomento ou os programas de pós-
graduação/iniciação científica apresentam modelos específicos com
regras próprias. De qualquer forma, a estrutura apresentada no
Quadro 1.2 indica prospectivamente o ordenamento das tarefas
de um projeto ou estudo. Assim, a enumeração de I a VIII dos itens
em maiúsculas já sugere a ordenação dos capítulos da futura dis-
sertação ou tese; também indica os possíveis itens de um artigo
científico em periódico especializado. Por sua vez, os subitens vi-
sam delinear a organização interna dos capítulos.

Na inclusão, exclusão e ordenação prospectiva de itens,
sugere-se manter sintonia com o costume da comunidade científica
da área envolvida e com a cultura da instituição avaliadora do proje-
to ou estudo.

INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA DE PROJETO DE PES-
QUISA PARA A ÁREA BIOMÉDICA

A seguir, são descritos itens considerados mais relevantes
para projetos típicos da área biomédica — conforme o que o Quadro
1.2 apresenta.

IDENTIFICAÇÃO

Nesta primeira parte, apresentam-se os dados essenciais
à identificação do projeto, tais como título, entidade a que se desti-
na o projeto, instituição executora, instituição co-executora, institui-
ção gestora, nome do pesquisador responsável ou coordenador,
nome dos componentes da equipe técnica proponente, local e data.

O título deve identificar, com clareza, o assunto do estudo
— caso seja necessário, um subtítulo também pode ser utilizado.
Título com excesso de detalhes pode se tornar extenuante e dificul-
tar a leitura do texto; por outro lado, título muito sucinto talvez não
consiga anunciar o assunto.
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    I – Identificação

II – Resumo
III – Descritores, palavras-chave, unitermos
IV – Sumário
V – Introdução

1. Contexto do projeto de pesquisa
a. Explicitação do tema e revisão bibliográfica
b. Formulação do problema de estudo e seu referencial

teórico
c. Hipóteses de trabalho / Tese de estudo

2. Razões para a realização
a. Objetivos
b. Justificativas

VI – Plano de trabalho, metodologia e recursos materiais e
financeiros
1.Tipo de estudo
2. Local
3. Amostra

a. Critérios de inclusão
b. Critérios de exclusão
c. Amostragem
d. Consentimento livre e esclarecido (se pertinente)

4. Procedimentos (intervenção, teste diagnóstico ou
exposição) (se pertinente)

5. Variáveis
6. Método estatístico

a. Cálculo do tamanho da amostra
b. Análise estatística proposta

7. Etapas do projeto de pesquisa
a. Etapas necessárias
b. Cronograma físico

8. Relação do material e equipamentos necessários
9. Orçamento

a. Recursos financeiros (fontes e destinação)
b. Cronograma financeiro
c. Previsão de ressarcimento de gastos aos sujeitos da

pesquisa (se pertinente)
10. Monitorização do ensaio clínico (se pertinente)

a. Medidas para a proteção ou minimização de quaisquer
riscos

b. Medidas de monitorização da coleta de dados
c. Medidas de proteção à confidencialidade
d. Critérios para suspender ou encerrar a pesquisa

11. Análise dos riscos e benefícios
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12. Propriedades da informação e divulgação da pesquisa
13. Responsabilidades do pesquisador, da instituição, do

promotor e do patrocinador
VII – Referências bibliográficas

VIII – Apêndices/Anexos
1. Formulário do consentimento livre e esclarecido (se

pertinente)
2. Parecer da Comissão de Ética em Pesquisa da

instituição proponente (se pertinente)
3. Formulários individuais e coletivos
4. Curricula Vitae dos componentes da equipe proponente

QUADRO 1.2 — Estrutura típica de projeto de pesquisa científica na área biomédica

Na formulação de um projeto de investigação científica,
sugere-se o exercício inicial de atribuir-lhe até cinco possíveis
títulos, incluindo o respectivo subtítulo. O título deve dar uma visão
geral do assunto em estudo; o subtítulo, delimitá-lo ou especificá-
lo. A seguir, seleciona-se o título julgado mais adequado.

RESUMO

Na formulação de um projeto, após a escolha do título, suge-
re-se o exercício de elaboração do resumo. A redação de um resumo
prospectivo neste momento possibilita a sinopse ou visão prévia
de conjunto do estudo a ser realizado. O resumo de um projeto
corresponde à miniatura ou maquete de um projeto arquitetônico;
então, deve-se manter sintonia entre ele e o projeto como um todo,
de modo que as re-adequações realizadas no resumo sejam feitas,
também, no projeto e vice-versa.

O resumo, na prática, influencia a decisão do leitor sobre a
compreensão ou conveniência da leitura do texto inteiro do projeto
ou do estudo. Logo, deve expor os objetivos a serem alcançados,
a metodologia proposta, os resultados esperados e as conclusões
presumíveis.

DESCRITORES/PALAVRAS-CHAVE/UNITERMOS

Consistem de vocábulos significativos que identificam o
conteúdo do texto. Eles facilitam a elaboração do índice de assuntos
para pesquisa bibliográfica/bibliométrica e, em geral, localizam-se
após o resumo. A quantidade desses vocábulos varia conforme a
agência receptora do projeto — em todo caso, podem ser usados
entre três e seis.

Na formulação de um projeto, sugere-se o uso de palavras-
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chave em sintonia com as fontes de indexação da área de conheci-
mento específica do estudo (exemplos: Index Medicus/LILACS, Bio-
logical Abstracts/BIOSIS). Deve-se destacar a Lista de Descritores
de Ciências da Saúde publicada pela Biblioteca Regional de Medici-
na (BIREME), pois isso também facilita a revisão bibliográfica.

SUMÁRIO

É a numeração das divisões, das seções e dos itens princi-
pais de um documento; inclui as partes da publicação que lhe suce-
dem — resumo, listas, texto, referências bibliográficas e anexos —
e não deve ser confundido com o índice, a ser visto adiante. Na
formulação de um projeto, após a identificação das palavras-chave
sugere-se o exercício da redação do sumário. Também prospectivo,
ele possibilita a visão da estrutura do estudo a ser realizado. Essa
visão estrutural antecipatória facilita a organização do processo
cognitivo tanto da formulação quanto da realização do projeto ou
estudo. As intelecções, intuições ou descobertas do pesquisador
passam a ter nos itens e subitens do sumário um endereçamento
prévio facilitador do processo criativo.

A ordenação de itens no Quadro 1.2, já apresentado, antevê
uma estrutura de sumário; uma vez finalizado, após digitação do
projeto, ele deverá incluir a enumeração progressiva das páginas
relativas a cada item no texto anunciado.

INTRODUÇÃO

Situa o assunto do projeto ou estudo numa área específica
do conhecimento científico. Também pode incluir parte do questio-
namento básico do estudo, por exemplo: o assunto; o que diz a li-
teratura científica; o objetivo; por que o estudo é necessário. Nesse
formato, a introdução deveria incluir, respectivamente: revisão biblio-
gráfica, objetivos e justificativas — descritos a seguir.

EXPLICITAÇÃO DO TEMA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Apresentam os resultados da análise da literatura científica
sobre o assunto em estudo. Também podem assumir a forma de
revisão bibliográfico-bibliométrica, em que mostram resultados
quantitativos do estado do conhecimento na área específica do
estudo. Podem incluir estatísticas de produção científica elaboradas
com base em material bibliográfico consultado em dissertações,
teses, livros, periódicos especializados nacionais e estrangeiros,
bases de dados, dentre outros.
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FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE ESTUDO

Obedece a esta questão básica: qual é o problema especí-
fico de estudo? Assume a forma de pergunta explícita sobre carac-
terísticas essenciais de fenômenos, fatos, eventos ou variáveis,
ou de relações entre estes.

Da adequada formulação da questão inicial depende o de-
senvolvimento ou a realização do projeto. Uma questão muito abran-
gente pode inviabilizar o estudo, e a imprecisão ou o excesso de
detalhes pode mostrar falta de clareza ou indecisão sobre o tema.
Por outro lado, é possível que uma questão pouco abrangente seja
insuficiente para comunicar o que se propõe a investigar.

Na fase de elaboração de um projeto, sugere-se a formula-
ção de cinco ou mais questões diretas sobre o assunto em estudo
que expressem fielmente a preocupação básica do pesquisador e,
em seguida, a seleção daquela julgada mais adequada. Alternativa-
mente, a questão de um problema de estudo pode ser sobre a
relação entre variáveis independentes e dependentes envolvidas.

Exemplos:
a) a variável participação de alunos em grupos operativos

de ensino-aprendizagem influencia a variável processo
ensino-aprendizagem?

b) a participação de técnicos de saúde em grupos operativos
de apoio para profissionais influencia a variável redução
do estresse institucional? Nessa fase da formulação do
projeto, devem ser delineados os critérios de definição e
mensuração das variáveis envolvidas.

REFERENCIAL TEÓRICO

Trata da sistematização conceitual que constitui a base
de sustentação ou fundamentação teórica do estudo. Orientará,
portanto, a análise do material a ser coletado quando se der o desen-
volvimento do projeto de pesquisa. Durante a formulação do projeto,
deve-se manter presente a importância da relação entre referencial
teórico e metodologia: o primeiro implica uma visão teórica sobre o
assunto ou objeto do estudo; a segunda envolve as formas de aces-
so a esse objeto.

Contudo, algumas instituições ou agências fomentadoras de
pesquisa não costumam exigir a inclusão do item referencial teórico
em estudos ou projetos. Em outros casos, bastaria alguma fundamen-
tação teórica em item equivalente à introdução e justificativa.

Com base na fundamentação teórica expressa ou implícita,
pode-se propor estratégias para a análise do material a ser conside-
rado e/ou interpretação dos resultados a serem obtidos no estudo
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proposto. Em geral, interpreta-se o individual com base num todo
já pressuposto, obtido, por sua vez, a partir do individual. Daí as
relações recíprocas entre análise e síntese, indução e dedução
em toda interpretação.

HIPÓTESES DE TRABALHO/TESE DE ESTUDO

Consiste na resposta essencial, direta e inequívoca à ques-
tão delineada no problema de estudo e a ser verificada ou testada
na realização do projeto. Tal resposta pode também assumir a forma
de tese de estudo ou proposição a ser defendida/sustentada no
desenvolvimento do estudo. Neste item deverá ser explicitada a
transformação da hipótese de trabalho ou hipótese física em termos
estatísticos de hipótese nula (H0) e hipótese alternativa (H1). Os
aspectos técnicos relativos aos procedimentos estatísticos em traba-
lhos científicos serão tratados no capítulo 6 deste livro.

OBJETIVOS

Este item responde a esta questão básica: qual é o objetivo
do estudo? Trata das finalidades, das intenções ou dos propósitos.
Na formulação de um projeto, em vez da quantidade, sugere-se a
qualidade de objetivos viáveis à sua realização. Os objetivos não
devem ser confundidos com a justificativa — abordada a seguir.

Exemplo de objetivos em monografia (TÁPIA, 1999, p. 9):

Este estudo visa a dois objetivos básicos: 1) sensibi-
lizar intelectualmente os jovens profissionais sobre a
importância e a viabilidade da atuação do assistente
social na área da saúde mental;
2) subsidiar, teórica e conceitualmente, a prática pro-
fissional do assistente social numa orientação
humanista no âmbito hospitalar psiquiátrico.

JUSTIFICATIVAS

Neste item procura-se responder a esta questão básica: por
que o estudo é necessário? Expõem-se, dessa maneira, as razões
favoráveis à realização do projeto, demonstrando-se a contribuição
para a área do conhecimento específico, a possível utilização dos
conhecimentos gerados e as relações com estudos semelhantes
nacionais ou estrangeiros. Para responder à questão, torna-se útil,
embora não necessário, situar-se o projeto em uma concepção de
pesquisa básica ou de pesquisa aplicada, como visto anteriormente.
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É importante destacar que nas justificativas se descrevem,

sempre que possível, as necessidades institucionais e/ou sociais
a serem atendidas e a relação com políticas públicas oficiais na
área de conhecimento do estudo a serem efetivadas ou otimizadas
com a realização do projeto. Por exemplo, no título da ordem social
na Constituição Federal e nas leis orgânicas estaduais e municipais
têm-se disposições oficiais sobre educação, saúde, assistência so-
cial, saneamento básico, ciência e tecnologia e outros que traduzem
necessidades sociais de interesse à pesquisa científica.

Nas justificativas pode-se ainda alegar escassez na literatu-
ra científica sobre o assunto em estudo, evidenciada na revisão
bibliográfica.

PLANO DE TRABALHO, METODOLOGIA, RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS

Esta parte se constitui na mais importante da elaboração
de um projeto de pesquisa: nela deve-se especificar o conjunto de
métodos, estratégias, técnicas necessárias à execução física do
projeto e demais procedimentos a serem adotados pelo pesquisador
proponente. Por serem diversos os tópicos aqui considerados, a
explicitação irá variar conforme o tipo de estudo e o grau de exten-
são e complexidade — uma descrição detalhada da maior parte
desses itens será aprese6ntada nos capítulos 3 e 4 e nas partes II
e III deste livro. Também nessa parte do projeto deverão constar
definição e caracterização dos seguintes indicativos: 1) tipo de es-
tudo; 2) tipo de amostras; 3) sujeitos do estudo; 4) material de pes-
quisa; 5) instrumentos; 6) protocolos; bem como formas de análise
e/ou tratamento de dados.

ETAPAS DO PROJETO DE PESQUISA

Este item indica as etapas necessárias para se alcançarem
os objetivos propostos, com base nos resultados esperados observá-
veis ou quantificáveis na realização de um projeto. Em muitas circuns-
tâncias, é importante se estabelecerem associações entre as metas
quantificáveis e as estratégias para obtenção dessas metas.

CRONOGRAMA FÍSICO

Refere-se à seqüência temporal de execução das etapas
previstas no projeto. Neste item deve ser apresentado um cronogra-
ma para cada etapa, a ser seguido no desenvolvimento do projeto
de pesquisa.
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CRONOGRAMA FINANCEIRO

Trata dos custos da execução do projeto e deve considerar
o ano econômico ou fiscal. Envolve formas de indexação financeira
(por exemplo, ao dólar norte-americano) e obedece à nomenclatura
do Sistema Integrado da Administração Financeira (SIAFI) — na
aquisição de material de consumo e permanente, equipamentos, e
na contratação de serviços de terceiros, etc. — e às disposições
da Secretaria do Tesouro Nacional.

O endereço eletrônico da CAPES, do CNPq, da FAPESP,
da FAPEMIG e das demais agências nacionais/estaduais e interna-
cionais de fomento à pesquisa devem sempre ser consultadas para
obtenção de mais informações e atualizações relativas a procedi-
mentos e exigências para se submeter projeto.

PROPRIEDADES DA INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA PESQUISA

Um projeto de investigação científica pode gerar invenção
patenteável. No Brasil, a lei 9.279, de 14/5/1996, regula direitos e
obrigações relativos à propriedade industrial. No texto legal desta-
cam-se:

   [...]
Art. 8°. É patenteável a invenção que atenda aos
requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação
industrial;
Art. 9°. É patenteável como modelo de utilidade o
objeto de uso prático, ou parte deste, susceptível de
aplicação industrial, que apresente nova forma ou
disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação;
Art. 10°. Não se considera invenção nem modelo de
utilidade:
   [...]
IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materi-
ais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que
dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma
de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos
naturais;
Art. 18. Não são patenteáveis:
   [...]
III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microor-
ganismos transgênicos que atendam aos três requisi-
tos de patenteabilidade — novidade, atividade inven-
tiva e aplicação industrial — previstos no Art. 8° e
que não sejam mera descoberta.
Parágrafo único. Para os fins desta lei, microorganis-
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mos transgênicos são microorganismos, exceto o todo
ou parte de plantas ou de animais, que expressem,
mediante intervenção humana direta em sua compo-
sição genética, uma característica normalmente não
alcançável pela espécie em condições naturais.

REFERÊNCIAS

Lista o material bibliográfico e a literatura científica consulta-
dos durante a elaboração do projeto e a ser consultados no desenvol-
vimento da pesquisa. As informações e normas detalhadas e os as-
pectos técnico-documentais da citação bibliográfica de trabalhos cien-
tíficos na área biomédica serão detalhados no capítulo 2 deste livro.

Na apresentação das referências, sugere-se sintonia com
a cultura da instituição avaliadora do projeto. Dentre outras, têm-
se as normas do International Committee of Medical Journals
Editors, Grupo Vancouver e da Associação Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, disponíveis nos respectivos endereços eletrô-
nicos <http://www.acponline.org> e <http://www.abnt.org.br>.

APÊNDICES/ANEXOS

Em geral, incluem documentos relativos a informações com-
plementares ou comprobatórias: tabelas, formulários, roteiros de
entrevistas, questionários vazios, fórmulas de cálculo, etc. Locali-
zam-se após o item referências.

Os apêndices contêm informações elaboradas pelo próprio
autor a fim de complementar a argumentação, e os anexos contêm
documentos não elaborados pelo autor do projeto.

ITENS DE UMA ESTRUTURA SIMPLIFICADA DE PROJETO DE
PESQUISA

Reafirma-se aqui a idéia de que a formulação de um projeto
de investigação científica exige que se responda a uma série de
questões básicas prévias sobre o assunto ou objeto do estudo.

No estágio inicial da seleção de projetos, pode-se usar a
mesma estrutura típica de projetos proposta no Quadro 1.2 — já
apresentada. Porém, no estágio inicial, talvez possa ser exigida
uma estrutura mais simplificada, mas cuja complexidade evoluiria
em etapas posteriores da análise ou do desenvolvimento. As agên-
cias de fomento à pesquisa científica costumam indicar diretrizes e
instruções para a seleção de projetos veiculadas no edital de cha-
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mada. Sugere-se obedecer expressamente às condições estabe-
lecidas no edital. O Quadro 1.3, a seguir, descreve uma estrutura
simplificada de projeto de pesquisa.

I. Identificação
II. Resumo
III. Introdução
IV. Objetivos
V. Justificativas

VI. Metodologia e Estratégias
VII. Metas e Cronograma Físico

VIII. Cronograma Financeiro
IX. Referências Bibliográficas

QUADRO 1.3 — Estrutura simplificada de projeto de investigação científica

CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS

1) Áreas do conhecimento
Na terminologia do CNPq, distingue-se a hierarquia: Gran-

des Áreas; Áreas; Subáreas; Especialidades. Exemplos:
1) Grande Área: Ciências Biológicas; Área: Imunologia; Subárea:

Imunologia Aplicada.
2) Grande Área: Ciências Biológicas; Área: Parasitologia; Subárea:

Protozoologia de parasitos.
3) Grande Área: Ciências da Saúde: Área: Medicina; Subárea: Psi-

quiatria; Especialidade: Saúde Mental.
4) Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas; Área: Serviço Social;

Subárea: Serviço Social da Saúde.
Mais informações, no endereço eletrônico: <http://

www.cnpq.br/areas/tabconhecimento>.

2) Direitos autorais
No Brasil, a lei 9.610, de 19/02/1998, altera, atualiza e con-

solida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.
Confira também no endereço eletrônico da Biblioteca Nacional:
<http://www.bn.br>.

3) Ética
Como será visto no capítulo 3 deste livro, os aspectos éti-

cos num projeto ou estudo devem ser conferidos pelas resoluções
196/96 (de 10/10/1996) e 251/97 (de 5/8/1997) do Conselho Nacio-
nal de Saúde/Ministério da Saúde. Também a Comissão Nacional
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de Ética em Pesquisa (CONEP) divulga orientações nesse sentido.
Visite <http://www.datasus.gov.br>.

4) Índice (Index)
Listagem de palavras significativas indicando a localização

de informações no texto. É o instrumento de recuperação de infor-
mações contidas numa publicação localizado após as referências;
não deve ser confundido com sumário.

5) Linha de pesquisa
Na terminologia das agências financiadoras, linha de pes-

quisa representaria temas aglutinadores de estudos técnico-científi-
cos fundamentados em tradição investigadora de onde se originam
projetos cujos resultados guardam relação entre si.

CONCLUSÃO

Este capítulo enfocou o processo cognitivo da formulação
de projetos de investigação científica, visando facilitar a atividade
criativa em seu estado de nascimento. A descrição iniciou-se com
a formulação de questões e respostas básicas ou essenciais e avan-
çou na descrição de itens considerados os mais relevantes de uma
estrutura típica e/ou simplificada de projeto, quando foi assinalada
a terminologia básica na cultura científica.

Evidentemente, não se pretende exaurir o assunto nos limi-
tes dos temas enfocados; nessa síntese, procurou-se evidenciar o
aspecto básico da natureza inacabada de um projeto ou estudo de
investigação científica. E isso ilustra a essência do processo cogni-
tivo ou da produção do conhecimento: a natureza inacabada, que
possibilita o nascimento ou renascimento do projeto.

Assim, junto com questões e respostas básicas, instrumen-
tos e métodos adequados para formulação de um projeto de investi-
gação científica, tem-se ainda a verdade básica da sua finitude
essencial — característica elementar do projeto humano.
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