
BERNI, L.E.V. O Círculo Transdisciplinar da Pesquisa 

1 
 

 
O CÍRCULO DO QUESTIONAMENTO CIENTÍFICO 
(Roteiro Transdisciplinar para o Projeto de Pesquisa) 

Luiz Eduardo V Berni 
 

Um trabalho científico sempre procura responder às perguntas. As três principais que se 

alternam entre si são: Qual? Por quê? O quê? Se você conseguir responde-las todo o 

resto ficará muito fácil 

 

 
 
 
1.Qual? 
 

(a) TÍTULO DO PROJETO – Este item é o início de seu projeto. Dê um título 

provisório para o mesmo, ao final do roteiro ele poderá sofrer alteração. O título 

revela a essência do trabalho pode ser de dois tipos: a) Título principal 

deve/pode ser chamativo; b) subtítulo é o título 

 cientifico propriamente dito. 
 

2. Por quê? 
 

(b) INTRODUÇÃO– Neste item você deve explicar a suas razões, ou seja, por que 

determinado assunto interessa à você. Trata-se de uma questão de cunho pessoal, 

portanto explique como o assunto toca você.  

(c) JUSTIFICATIVA -  Neste item você deve explicar a contribuição social, ou 

seja, por que pesquisar ou realizar um trabalho neste campo é importante do 

ponto de vista da instituição de “um novo paradigma” (transpessoal, 

transdisciplinar) 
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(d) OBJETIVOS – O objetivo reduz a justificativa em poucas palavras, é sempre 

iniciado com um verbo, portanto, revela qual será a ação da pesquisa. Os 

objetivos podem ser gerais e específicos. 

 
 

3. O quê? 
 

(e) PERGUNTA/ PROBLEMA/ OBJETO – Neste item você deve conseguir 

identificar com clareza o que deseja estudar delimitando o campo. Uma pesquisa 

sempre se inicia a partir de um problema, pois a realização do trabalho deve 

contribuir para solucioná-lo. A busca do pela elucidação do problema é sua 

pergunta de pesquisa. Um problema pode ser, por exemplo, a falta de 

informação sobre um determinado assunto, ou a falta de eficiência em executar 

um determinado comportamento, ação, etc. Assim sua pesquisa poderá 

contribuir para melhorar o nível de informação sobre um tema.  

 
4. Como? 
 

(f) MÉTODO DE PESQUISA – Neste item você deve apresentar o passo-a-passo 

de sua pesquisa, ou seja, a metodologia que utilizará para realizar o trabalho: 

como fará para coletar os dados e para verificá-los, além de estabelecer um 

cronograma. 

 
(g)  HIPÓTESE DE TRABALHO – Neste item você deve fazer uma proposta de 

como imagina que o problema poderá ser resolvido. Procure se soltar aqui não 

tenha receio, pois a pesquisa é exatamente uma proposição que visa testar a 

hipótese. É claro que para isso você precisa estudar o problema para que sua 

hipótese seja coerente. A formulação da hipótese também decorrerá dos autores 

que irão fundamentar seu projeto  

 
 

5. Com quem? 
 

(h)  REFERENCIAL TEÓRICO – Neste item você deverá citar quais autores e 

obras você pensa usar como referência teórica para seu trabalho. Talvez ao longo 

de sua pesquisa esse item possa ter acréscimos ou mesmo sofrer alterações. A 

definição de uma bibliografia ou de fontes onde um determinado assunto será 

pesquisado é fundamental para ajudar a dar forma num projeto.  
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