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1. PESQUISA 

 

Conceitos. “De acordo com o Webster’s International Dictionary, a pesquisa é uma indagação 

minuciosa ou exame crítico e exaustivo na procura de fatos e princípios; uma diligente busca para 

averiguar algo. Pesquisar não é apenas procurar a verdade; é encontrar respostas para questões 

propostas, utilizando métodos científicos. ... 

 

A pesquisa tem importância fundamental no campo das ciências sociais, principalmente na 

obtenção de soluções para problemas coletivos. O desenvolvimento de um projeto de pesquisa 

compreende seis passos: 

 

1. Seleção do ... problema para a investigação. 

2. Definição e diferenciação do problema. 

3. Levantamento de hipóteses de trabalho. 

4. Coleta, sistematização e classificação dos dados. 

5. Análise e interpretação dos dados 

6. Relatório do resultado da pesquisa. 

 

Finalidades. Descobrir respostas para questões, mediante a aplicação de métodos científicos. A 

pesquisa sempre parte de um tipo de problema, de uma interrogação. Dessa maneira, ela vai 

responder às necessidades de conhecimento de certo problema ou fenômeno. Várias hipóteses são 

levantadas e a pesquisa pode invalidar ou confirmar as mesmas. ... 

 

Toda pesquisa deve basear-se em uma teoria, que serve como ponto de partida para a 

investigação bem sucedida de um problema. A teoria, sendo instrumento de ciência, é utilizada 

para conceituar os tipos de dados a serem analisados. Para ser válida, deve apoiar-se em fatos 

observados e provados, resultantes da pesquisa. A pesquisa dos problemas práticos pode levar à 

descoberta de princípios básicos e, freqüentemente, fornece conhecimentos que têm aplicação 

imediata. ... 

 

Tipos de pesquisa: 

a) Pesquisa básica, ou fundamental. Procura o progresso científico, a ampliação da 

teoria, sem a preocupação com a utilização na prática. 

b) Pesquisa aplicada. Procura aplicar os resultados, imediatamente, na solução de 

problemas que ocorrem na realidade. 

 

Aos quais se acrescentam mais três tipos: 

a) Histórica. Descreve o que era, enfocando quatro aspectos: investigação, registro, 

análise e interpretação de fatos ocorridos no passado, para, através de generalizações, 

compreender o presente e predizer o futuro. 

b) Descritiva. Delineia o que é. Também aborda quatro aspectos: descrição, registro, 

análise e interpretação de fenômenos atuais, observando o seu funcionamento no 

presente. 

c) Experimental. Descreve o que será. Há controle sobre determinados fatores; a 

importância encontra-se nas relações de causa e efeito. 
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Planejamento da pesquisa  

 Preparação da pesquisa 

1. Decisão. É a primeira etapa de uma pesquisa, quando o pesquisador resolve realizá-la.  

2. Especificação dos objetivos. Os objetivos tornam explícito o problema, definem a 

natureza do trabalho. Respondem às perguntas: Por que? Para quê? Para quem? 

3. Elaboração de um esquema. O esquema auxilia o pesquisador a conseguir uma abordagem 

mais objetiva, imprimendo uma ordem lógica ao trabalho. 

4. Constituição da equipe de trabalho. A pesquisa também pode ser realizada por uma 

pessoa. Responde à questão: Quem? 

5. Levantamento de recursos e cronograma. Responde às questões: Quanto? Quando? 

 Fases da pesquisa 

Escolha do tema. Escolher o tema significa: 

a) selecionar um assunto de acordo com as inclinações, as possibilidades, as aptidões e as 

tendências de quem se propôe a elaborar um trabalho científico; 

b) encontrar um objeto que mereça ser investigado cientificamente e tenha condições de 

ser formulado e delimitado em função da pesquisa. 

c) O tema deve ser preciso, bem determinado e específico. Responde à questão: O que 

será explorado? 
Levantamento de dados 

1. Podem ser utilizados como procedimentos: pesquisa documental e bibliográfica, e contato 

direto. 

2. O primeiro passo é analisar as fontes documentais. As principais fontes documentais são: 

a) Primárias. Dados histópricos, bibliográficos e estatísticos; informações, pesquisas e 

material cartográfico; arquivos oficiais e particulares; registros em geral; 

documentação pessoal (memórias, autobiografias); correspondência pública ou 

privada. 

b) Secundárias. Imprensa em geral e obras literárias. 

3. Os contatos diretos são realizados com pessoas que podem fornecer dados ou sugerir 

fontes de informação úteis à pesquisa.  

4. A pesquisa documental e bibliográfica e a pesquisa de campo podem ser executadas ao 

mesmo tempo. 

Formulação do problema 

1. Definir um problema significa especificá-lo em detalhes: na sua formulação, deve haver 

clareza, concisão e objetividade.  

2. O problema deve ser formulado, de preferência, em forma de questão.  

3. É um processo contínuo de pensar reflexivo, cuja formulação requer conhecimentos 

prévios do assunto (materiais informativos), ao lado de uma imaginação criadora. 

4. Antes de ser considerado apropriado, um problema deve ser analisado sob o aspecto da 

sua valoração: 

a) Viabilidade. Se pode ser resolvido através da pesquisa. 

b) Relevância. Se sua abordagem terá como resultado novos conhecimentos. 

c) Novidade. Se está adequado ao estado atual da evolução científica na área. 

d) Exeqüibilidade. Se a pesquisa chegará a uma conclusão válida. 

e) Oportunidade. Se atende a interesses particulares e gerais.  

5. Responde às perguntas: O quê? Como? 

Definição dos termos 

O objetivo principal da definição é tornar os termos da pesquisa claros, compreensivos, 

objetivos e adequados. O uso de termos apropriados, de definições corretas, contribui para a 

melhor compreensão da realidade observada. 
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Construção de hipóteses 

1. Hipótese é uma proposição que se faz na tentativa de verificar a validade de resposta 

existente para um problema. Correta ou errada, de acordo ou contrária ao senso-comum, a 

hipótese sempre conduz a uma verificação empírica. 

2. A função da hipótese na pesquisa é propor explicações para certos fatos e ao mesmo 

tempo orientar a busca de outras informações. 

3. Nos estudos de caráter meramente exploratórios ou descritivos, é indispensável a 

explicitação formal da hipótese. Neste caso, é definida uma hipótese de trabalho. 

Indicação de variáveis 

1. Ao se colocar o problema e a hipótese, deve ser feita também a indicação das variáveis 

dependentes e  independentes. Elas devem ser definidas com clareza e objetividade e de 

forma operacional. 

2. Todas as variáveis que podem inteferir ou afetar o objeto em estudo devem não somente 

ser levadas em consideração, mas também devidamente controladas, para impedir 

comprometimento ou risco de invalidar a pesquisa. 

Delimitação da pesquisa 

1. Estabelecer limites para a investigação. A pesquisa pode ser delimitada em relação: 

a) ao assunto, selecionando-se um tópico do tema, a fim de impedir que o objeto de 

estudo se torne muito extenso ou complexo; 

b) à extensão, porque nem sempre se pode abranger todo o âmbito onde o fato se 

desenrola; 

c) a uma série de fatores, humanos, econômicos e de tempo, que podem restrringir o 

campo de ação da pesquisa. 

Amostragem 

Parcela selecionada no universo (população) em estudo. 

Seleção dos métodos e técnicas 

1. Podem ser selecionados desde a proposição do problema, da formulação das hipóteses e 

da delimitação do universo ou da amostra da pesquisa. 

2. A seleção do instrumental metodológico está diretamente relacionada com o problema a 

ser estudado: tanto os métodos quanto As técnicas devem adequar-se ao problema em 

estudo, às hipóteses levantadas e ao tipo de informantes com que se vai entrar em 

contato. 

Organização do instrumental de pesquisa 

Dois aspectos devem ser apontados: 

a) Organização do material para a investigação. 

b) Organização do material de investigação, qual seja o arquivamento de idéias, reflexões 

e fatos que o pesquisador acumula no decorrer de sua vida. O arquivo deve conter, 

também, resumos de livros, recortes de periódicos, notas e outros materiais 

necessários à ampliação de conhecimentos. 

Teste de instrumentos e procedimentos 

Consiste em testar os instrumentos da pesquisa sobre uma pequena parte da população do 

“universo” ou da amostra, antes de ser aplicado. Seu objetivo é verificar até que ponto os 

instrumentos da pesquisa têm condições de garantir resultados isentos de erros. 

 

 Execução da pesquisa 

Coleta dos dados. 

1. É tarefa cansativa e toma, quase sempre, mais tempo do que se espera. Exige do 

pesquisador paciência, perseveramnça e esforço pessoal, além do cuidadoso registro dos 

dados. 

2. São vários os procedimentos para a realização da coleta de dados, que variam de acordo 

com as circunstâncias ou com o tipo de investigação.  
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Elaboração dos dados 

1. Após a coleta, os dados são elaborados e classificados de forma sistemática. 

2. A tabulação pode ser feita à mão ou à máquina. 

 Análise e interpretação dos dados 

A elaboração da análise propriamente dita é realizada em três níveis: 

a) Interpretação. Verificação das relações entre as variáveis independente e dependente, e da 

variável interveniente, a fim de ampliar os conhecimentos sobre o fenômeno (variável 

dependente). 

b) Explicação. Esclarecimento sobre a origem da variável dependente e necessidade de 

encontrar a variável antecedente (anterior às independente e dependente). 

c) Especificação. Explicitação sobre até que ponto as relações entre as variáveis 

independente e dependente são válidas (como, onde e quando). 

Representação dos dados: tabelas, quadros e gráficos 

Para muitos autores, tabelas e quadros são sinônimos; para outros, a diferença refere-se ao 

seguinte aspecto: 

a) Tabela. Construída com dados obtidos pelo próprio pesquisador em números absolutos 

e/ou percentagens. 

b) Quadro. Elaborado tendo por base dados secundários, isto é, obtidos de outras fontes, 

podendo ser a transcrição literal desses dados, indicando-se a fonte. 

Gráficos são figuras que representam os dados, sendo empregados para dar destaque a certas 

relações significativas. 

Conclusões 

Devem estar vinculadas à hipótese da pesquisa e, em termos formais, é uma exposição factual 

sobre o que foi investigado, analisado, interpretado; é uma síntese comentada das idéias 

essenciais e dos principais resultados obtidos, explicitados com precisão e clareza. Em geral, 

não se restringem a simples conceitos pessoais, mas apresentam infer~encias sobre os 

resultados, evidenciando aspectos válidos e aplicáveis a outros fenômenos, indo além dos 

objetivos imediatos. 

 

 Relatório de pesquisa 

1. Exposição geral, desde o planejamento às conclusões, incluindo os processos 

metodológicos empregados. Deve ter como base a lógica, a imaginação e a precisão e ser 

expresso em linguagem simples, clara, objetiva e coerente. 

2. São importantes a objetividade e o estilo, mantendo-se a expressão impessoal e evitando-

se frases qualificativas ou valorativas, pois a informação deve descrever e explicar, mas 

não intentar convencer. 

3. Geralmente os relatórios, curtos ou longos, seguem um sistema, cujos elementos 

constituem uma estrutura básica: 

Seção preliminar 

a) Capa (título, autor, entidade responsável, data) 

b) Folha de rosto (título, autor, entidade responsável, data) 

c) Agradecimentos (se houver) 

d) Prefácio (dispensável) 

e) Abstract/resumo 

f) Relação das tabelas e dos gráficos (se existirem) 

g) Sumário (só omitido em relatórios curtos) 

Corpo do relatório 

a) Introdução (explicitação da pesquisa realizada. Significado da pesquisa. Objeto 

investigado. Aspectos teóricos. Definições operacionais utilizadas). 

b) Revisão da bibliografia relacionada com os temas ou análise das pesquisas efetuadas. 

c) Esquema da investigação (procedimentos. Fontes dos dados. Metodologia e utilização) 
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d) Apresentação, análise e interpretação dos dados (Dados. Análise. Interpretação). 

e) Resumo e conclusões (Principais descobertas e conclusões. Sugestões para pesquisas). 

f) Recomendações 

Seção de referências 

a) Anexos ou apêndice (Tabelas ou quadros. Gráficos. Figuras. Material suplementar: 

questionários, glossários, folders) 

b) Bibliografia. 

 

Na descrição dos procedimentos realizados na pesquisa, usa-se o verbo no passado. O texto 

deve ter caráter impessoal, abolindo-se o uso de pronomes pessoais (Ex.: Ao invés de “eu 

escolhi”, dizer “foi escolhido”). Abreviações devem ser evitadas no texto, salvo em notas de 

rodapé e nas bibliografias e tabelas. 
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Exemplo: DAMASCENO, Regina C. Por uma vida melhor. Ação terapêutica da Biodanza na Síndrome 

da Hipertensão Arterial. Monografia apresentada à Escola de Biodanza Rolando Toro de Pernambuco 
como requisito parcial para obtenção do título de Facilitador de Biodanza. Orientadora: Isa Maria Freire. 

Recife, 1999 

 

 
 

Capítulo 5 - RESULTADO: Modelo para aplicação terapêutica da Biodança 

a portadores da Síndrome da Hipertensão Arterial 

 

 

 

Este modelo de trabalho com grupo de portadores da síndrome da hipertensão arterial foi construído no 

âmbito de uma prática profissional institucionalizada e se aplica, especialmente, a condições similares às 

da comunidade e da Unidade de Saúde de Nova Cidade.  

 

Premissa 

 

"... o estilo de vida do hipertenso constitui a estrutura principal que causa a 
descompensação cardiovascular e a doença hipertensiva, através de uma rede de 

respostas emocionais e somáticas frente a sua existência e que se definem, 

principalmente, por carência afetiva, relação de dependência e repressão sexual".
1
 

 

Hipótese 

 

A Biodança aplicada a portadores da síndrome da hipertensão arterial propicia, reciprocamente, 

uma reabilitação existencial e uma auto-regulação da pressão arterial. 

Variáveis 

Reabilitação existencial, definida como mudança no estilo de vida, avaliada mediante 

entrevistas estruturadas a partir dos níveis de transformação propostos pela Teoria da 

Biodança. 

 

Auto-regulação da pressão arterial, definida como dados registrados da medição da PA 

dos participantes do grupo, em relação aos parâmetros de normalidade. 

 

Metodologia 

  

Na perspectiva da Biodança, trata-se de desenvolver a prática do exercício cotidiano de uma nova atitude 

diante da vida, uma atitude mais descontraída que permita uma compensação afetiva e sexual ao estresse e 

conduza a uma valorização de si mesmo. Nesse sentido, a auto-regulação da pressão arterial é proposta 

como uma reabilitação existencial. 

                                                
1
 TORO, R. Idem 
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O processo de reabilitação existencial é conduzido a partir de categorias conceituais (estruturais), que 

orientam a prática do modelo: 

 

Auto-estima, entendida como um processo de construção da identidade saudável [saúde bio-psico-

social] diretamente relacionada às emoções; 

 

Conhecimento recíproco, entendido como troca comunicativa entre equipe da Unidade de Saúde, 

Facilitador de Biodança, grupo de portadores da síndrome da hipertensão arterial e comunidade; 

 

Relações sociais, entendidas como as relações interpessoais e sociais entre participantes do grupo, 

comunidade e equipe técnica  [a descoberta de novos amigos, a participação em ritos, cerimônias, 

celebrações e passeios].    

 

A metodologia utiliza um modelo operacional em três níveis: 

 

Nível das emoções, através da Biodança; 

 

Nível do Conhecimento, através de palestras, entrevistas, registros, informação (atividade 

participativa que envolve equipe multiprofissional); 

 

Nível Relacional, através de datas festivas, celebrações, aniversários, passeios. 

 

 

CATEGORIAS CONCEITUAIS (ESTRUTURAIS)  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Auto-estima       Relações sociais 
 Identidade           Eventos 

 [emoções]              

 

Conhecimento recíproco 

Informação 

[clínica e cultural] 
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CATEGORIAS OPERACIONAIS 
 

 

 

 

  

 

Nível das   Nível do   Nível 

 Emoções   Conhecimento   Relacional 

 

 Biodança   Palestras   Datas festivas 
     Entrevistas   Celebrações 

     Registros   Aniversários 

     Informação   Passeios 

 


