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Nas novas subdivisões deste capítulo, Descrição de caso e Análise de
caso são adicionadas para relatar exatamente o que sugerem seus títulos,
diferenciando a abordagem do caso apresentado de outras linhas teóricas da
Psicologia, questionando possíveis interpretações e o uso de testes psicológicos.
No final, Angerami faz a ligação do caso exposto com o conteúdo desenvolvido
no decorrer do livro, utilizando as noções de imaginário, senso-percepção,
historicidade, entre outras.

O livro se encerra com o Capítulo 7 – Considerações complementares, no
qual o autor deixa clara as polêmicas levantadas nesta publicação e, com ajuda
da citação do ilustre filósofo Gerd Bornheim, situa a proposta do livro em relação
às teorizações vigentes.

Trata-se, de uma contribuição polêmica que pode vir a suscitar muitas
discussões teóricas no âmbito das correntes teóricas e prática da Psicologia.
Recomenda-se particularmente, sua leitura para o embasamento dos psicólogos
que militam na área da Psicoterapia existencial.

• Ariboni,S.,Perito,R. (2004). Guia prático para um projeto de pesquisa: -
exploratória- experimental- descritiva. São Paulo: Unimarco Editora,

175p.
Geraldina Porto Witter (Cad.23)1

Universidade Mogi das Cruzes

Sandro Ariboni e Rose Perito trabalham com pesquisa de marketing e de
opinião pública o que aparece refletido na obra aqui resenhada. Trata-se de um
texto para fins didáticos, especialmente dirigido a estudantes da área
organizacional e propaganda, pelos exemplos escolhidos para ilustrar o texto.
Todavia o trabalho está redigido de forma a ser útil a qualquer pessoa que esteja
se iniciando na produção científica, mais especificamente na elaboração de um
projeto.

Os autores começam por conceituar pesquisa cientifica, fazer uma
classificação de seus tipos e descrever suas etapas. No capítulo seguinte
continuam a classificação, tendo por base as fontes de informação em que se
apóia o pesquisador. Além disso, procuram traçar um breve perfil do pesquisador

1 Gestora do Curso de Psicologia. Endereço para correspondência: R. Pedroso de Moraes,
144/302, 05420-020 – São Paulo . E-mail:witter@uol.com.br
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destacando o treinamento, a experiência, a autoconfiança, a tolerância à
ambigüidade, a neutralidade, o embasamento teórico. No entanto, a criatividade,
a criticidade e outras características desejáveis foram omitidas.

O capítulo III é voltado especificamente para marketing a partir da análise
de necessidade e desejo, do publico alvo, do processo, da demanda, do mercado
e da base  de pesquisa. No capítulo seguinte descrevem as características
básicas da pesquisa descritiva e do necessário para seu planejamento.

O tema do capítulo V refere-se à pesquisa qualitativa sendo conceituada,
apresentadas suas características básicas, algumas formas de coleta de dados,
suas etapas quando experimental e quando descritiva, bem como a  elaboração
de seu relatório. Todavia caberia alertar o leitor para as limitações deste tipo de
trabalho especialmente por ser texto que tem por clientela-alvo iniciantes no
pesquisar.

Segue o capítulo VI, dedicado à pesquisa quantitativa que ocupa a maior
parte do livro, opção provavelmente decorrente de ser este não só o tipo  mais
freqüente na produção, como o mais requisitado. Aqui são apresentadas as
características deste tipo de trabalho, os meios de coleta, os materiais, os
resumos, a questão da amostragem, pouquíssimo de análise e enfoca a  redação.
Rapidamente contrastam a pesquisa qualitativa com a quantitativa, mas o nível
e a qualidade de informação são insuficientes para uma iniciação adequada e
para uma eventual tomada de decisão.

O capítulo VII apresenta outras possibilidades de pesquisa de marketing:
store audit, análise de área de comércio, análise de rendimentos, autoria, painel
de consumidores, pesquisa motivacional e de propaganda. As apresentações
são muito breves e não se pode esperar que com ela o leitor adquira as
habilidades ou competências necessárias, mas servem para despertar a
curiosidade.

No capítulo VIII são apresentados institutos de pesquisa, que atuam na
área e onde buscar dados. Seguem orientações para o uso da internet, exercícios
e anexos que também servem de exemplos.

A bibliografia que aparece no final é toda em português, constituída quase
que exclusivamente de livros e poucos do presente século. É complementada
por sites de apoio, mas o corpo de trabalho não é feita nenhuma relação precisa
entre o texto e as obras arroladas no final, o que não é um bom exemplo de
produção.

Falta no texto preocupação com os aspectos éticos a serem cuidados a
partir do planejamento até a publicação da pesquisa. É um texto didático útil,
mas a ser usado com certo cuidado e complementado pelo professor.
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