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É um instrumento utilizado para 
planejar e organizar os passos, 
teorias, metodologias, técnicas 

recursos e etapas de uma 
investigação. (QUIVY, 1992; 

SAMPIERI,2006; LAVILLE; DIONNNE, 
2007 MINAYO, 2013; PEROVANO, 
2014;SILVA, 2018 PMMG, 2020).

O que é então um projeto de pesquisa?

Rodin, 1902

O pensador



Para a ciência quais são os tipos de pesquisa?

Pesquisa básica Pesquisa aplicada

Gray, 2012, p.10

Ampliar conhecimentos de 
processos organizacionais

Desenvolver princípios universais

Produzir soluções importantes e 
úteis à sociedade

Melhorar o atendimento de 
problemas organizacionais 
específicos

Criar soluções para problemas

Desenvolver conclusões de 
relevância prática aos stakeholders



Existe norma para elaboração de um projeto de 
pesquisa científica?

NBR 15287

ABNT, 2011



As etapas do procedimento investigativo

Quivy; Campehoudt, 1992, p.5



1.Introdução
Objeto ou problema;
2.Justificativa
3.Objetivos
4.Metas;
5.Marco teórico-conceitual;
6.Marco metodológico;
7.Cronograma;
8.Orçamento; e
9.Referências.

A porta do inferno

Elementos essenciais de um projeto de pesquisa

RODIN, 1917



A etapa da exploração 
Como evitar o gula livresca?

1. Teoria;
2. Conceitos;
3. Categorias;
4. Hipóteses
Ou pressupostos



E agora por onde começar?

1. Objeto ou problema

Pergunta de partida

Deve ser clara, precisa, 
simples, formal, objetiva e 

científica

Adequada aos recursos 
pessoais, materiais e técnicos



Organizando o projeto de pesquisa

1. Área de interesse Ciências Policiais

2. Objeto Segurança pública

3. Pergunta de partida O que? Quando? Como? Qual? Por 
que?

4. Revisão 
bibliográfica

Definição do “Estado da Arte”

Abordagem compreensiva e crítica

Fichamentos



Escolha e definição do 
Objeto ou problema

✓ Violência policial

✓ Vitimização policial;

✓ Prevenção do uso de drogas nas 
escolas pelas polícias;

✓ Nível de escolaridade para ingresso 
nas polícias;

✓ Nível de encarceramento e redução 
da criminalidade



Qual objeto ou problema escolher?



AÇÕES ATIVIDADES 
AMPLIE SUAS 
LEITURAS 

Realize uma imersão sistemática no tema de seu 
interesse. Procure artigos em periódicos 
científicos publicados nos últimos cinco anos 
sobre o tema inicialmente escolhido, e observe 
quais são os problemas levantados pelos 
pesquisadores em torno do tema que lhe 
interessa. 

DIALOGUE COM SEU 
ORIENTADOR 

Converse com seu orientador para descobrir seu 
problema de pesquisa, pois ele acumula 
experiência concreta no campo de estudo. 
Informe seu orientador sobre suas motivações e 
interesses. 

PLANEJE UM 
TRABALHO DE CAMPO 
EXPLORATÓRIO 

Por último, se não conseguir delimitar claramente 
seu problema, realize um trabalho de campo 
preliminar flexível, assistemático, anotando em 
um caderno de campo suas principais 
observações, conversando informalmente com os 
possíveis sujeitos de sua pesquisa, coletando 
todas as informações e dados que achar 
pertinente 

Autoria própria, 2020



Organizando o projeto de pesquisa

1. Área de interesse Ciências Policiais

2. Objeto (Problema) Violência contra policiais

Pergunta de partida

Quais as principais causas da 
vitimização policial no Brasil?

Quais as principais consequências 
da violência sofrida por policiais?

Os policiais são vitimizados no 
país porque matam muito?

Por que tantos policiais são 
mortos no Brasil?



Método hipotético indutivo 

A construção parte da 
observação. 
O indicador é de natureza 
empírica. 
A partir dele, constroem-se 
novos conceitos, novas 
hipóteses e o modelo que será 
submetido à prova dos fatos.
Ou seja, do particular para o 
universal. (BACON, 2011, p. 84).

Fonte: QUIVY & CAMPENHOUDT, 1995. 

Métodos hipotéticos 

Método hipotético dedutivo

A construção parte de um 
postulado ou conceito como 
modelo de interpretação do 
objeto estudado. 
Esse modelo gera, através de 
um trabalho lógico, as 
hipóteses, os conceitos e os 
indicadores para os quais será 
necessário buscar 
correspondentes no real. 



Meu projeto de pesquisa

1. Objeto Violência contra policiais

Pergunta de partida
(Problema)

Quais as principais causas e consequências 
da vitimização policial no RN?

2. Justificativa Como fazer?

3. Objetivos

4. Metas

5. Marco teórico-conceitual

6. Marco metodológico

7. Cronograma

8. Orçamento (se houver)

9. Referências



Criando e avaliando os objetivos da pesquisa

Objetivo Geral: estudar as principais causas e consequências da vitimização
PM no RN

Objetivos específicos

✓ Identificar quem são e em quais

circunstâncias os PMs são

vitimados

✓ Apontar alternativas

institucionais de enfrentamento

dessa realidade

✓ Instrumentalizar ações e

políticas institucionais para

minimizar a vitimização policial

Perguntas Técnica 

de coleta

Técnica de 

análise
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Ações a serem definidas, conjuntamente, com o orientador(a)

Definir público alvo 
Validação do questionário O questionário será validado como? Quando?



Projeto de pesquisa finalizado


