
 

Resenha do livro “Como Elaborar Projetos de Pesquisa” de Antonio 

Carlos Gil. 

Por Renato Almada Alonso 

    Neste livro, o autor aborda diversas etapas para a elaboração de um projeto 

de pesquisa, tornando-se uma inspiradora fonte desde o processo de criação à 

finalização do projeto. Neste contexto, o livro nos traz em diversos níveis – do 

estudante que procura um manual prático para a elaboração de seu projeto ao 

estudante ao profissional que utiliza comumente projetos de pesquisa – 

procedimentos e informações úteis ao seu objetivo.  

    Os três primeiros capítulos são os primeiros e importantes passos para que 

o pesquisador se norteie em seu projeto, levantando o porquê, com o e o que é 

necessário para seu “start”. Assim, o projeto em si, o problema de pesquisa e 

suas hipóteses são explorados e sistematizados. Sobre a elaboração de 

hipóteses, podemos destacar que 

O processo de elaboração de hipótese é de natureza 

criativa. Por essa razão é freqüentemente associado a 

certa qualidade de "gênio". De fato, a elaboração de certas 

hipóteses pode exigir que gênios como Galileu ou Newton 

as proclamem. Todavia, em boa parte dos casos a 

qualidade mais requerida do pesquisador é a experiência 

na área. Não é possível, no entanto, determinar regras 

para a elaboração de hipóteses. (GIL, 2002, Pg. 35) 

     Em seguida, o autor apresenta como classificar a pesquisa com base nos 

objetivos e nos procedimentos técnicos utilizados. Como classificar a pesquisa 

(nos grupos exploratórios, descritivos e explicativos) nos apresenta o início do 

corpus da pesquisa.  Os elementos que compõem um projeto de pesquisa 

podem variar de acordo com o tipo de pesquisa a ser tomada. No livro são 

arroladas diversas formas para que a pesquisa se torne concreta- delinear uma 

pesquisa bibliográfica, documental e experimental e ex-post facto.  

    Uma boa pesquisa precisa ser planejada adotando ações distintas 

avaliadoras que diferem umas das outras. Com isso, o estudante ou 

pesquisador pode antecipar dificuldades e planejar sua pesquisa. Ao longo do 

livro, Gil nos apresenta aspectos descritivos que caracterizam a relevância da 



pesquisa de acordo com seu sentido e o caminho que deve ser seguido, como 

desenvolver e delinear diferentes estudos e pesquisas e suas especificidades. 

    Parte relevante neste processo é o cálculo do tempo e o custo do projeto, 

especificando os recursos humanos e materiais indispensáveis para a 

realização do projeto. Encerrando este processo, o livro nos traz a estruturação 

do projeto de pesquisa, seu estilo e aspectos gráficos.  

    Um dos importantes aspectos didáticos do livro é sua disposição dos 

capítulos de forma cronológica e encerrando cada capítulo com leitura 

recomendada e exercícios e trabalhos práticos, que ampliam e solidificam o 

conhecimento adquirido com a leitura.  
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