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Marta Valentim, intelectual bastante 

conhecida e respeitada no cenário brasilei-

ro de Ciência da \informação, reúne e or-

ganiza, neste livro, seis abordagens sobre 

métodos qualitativos de pesquisa, já testa-

dos e ali descritos pelos autores colabora-

dores para os interessados da/na área. 

Com muita acuidade, Marta, que, a-

lém de organizadora da obra, é autora de 

dois capítulos, intitula o texto de abertura 

como “Construção do Conhecimento Cien-

tífico”, a partir do qual desdobram-se os 

demais: “Abordagem cognitiva do Protoco-

lo Verbal na confirmação de termos para a 

construção de linguagem documentária em 

inteligência competitiva”, “Discurso do Su-

jeito Coletivo”, “A metodologia de Análise 

de Redes Sociais (ARS)”, “Grupo de Foco”, 

“Análise de Conteúdo”, “A Diplomática co-

mo perspectiva metodológica para o trata-

mento de conteúdo de documentos técni-

cos”. Como fechamento, apresenta-se o 

texto “Sobre os métodos e as técnicas de 

pesquisa...”, com reflexões instigadoras, 

provocativas mesmo, sobre a atuação in-

vestigativa de alunos, professores e profis-

sionais que atuam na área das Ciências 

Humanas, especificamente da Ciência da 

Informação, levantando questões subja-

centes e pouco explicitadas. 

Como componente da Coleção Pala-

vra-Chave, o livro tem por escopo oferecer 

“...textos básicos e acessíveis sobre temas 

relevantes e atuais relacionados com o 

campo da Ciência da Informação”. Além de 

quê, como consta da quarta capa, decorre 

ele de “...uma demanda advinda de alunos 

de graduação”. 
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Entretanto, os seis métodos apresen-

tados relacionam-se com pesquisas que 

envolveram também graduandos, mas fo-

ram coordenados, expostos e descritos por 

docentes e pesquisadores experientes, 

com nível de pós-graduação. Assim, não 

se trata de um mero manual, mas de uma 

obra que expõe uma excelente diversidade 

de métodos qualitativos aplicáveis à área, 

ainda carente de textos que, como um to-

do, contribuam para seu avanço como ci-

ência em consolidação. 

Certamente, o livro organizado por 

Marta Valentim terá uma influência positiva 

sobre a ares e deverá incidir tanto no teor 

das monografias de conclusão de curso, 

quanto nas opções metodológicas das dis-

sertações de mestrado e, até mesmo, de 

teses de doutorado. 

No bojo de um projeto gráfico prático 

e visualmente agradável, as cento e seten-

ta e poucas páginas do texto apresentam-

se em linguagem adequada a um público-

alvo esclarecido, mas não sofisticado ou 

hermético à intencionalidade da organiza-

dora. 

Nos diversos capítulos, encontram-se 

referências atuais, sempre que possível; 

quanto à revisão textual, quase não há fa-

lhas, com exceção de umas poucas que 

podem ter ocorrido por conta de problemas 

de digitação de certos quadros explicativos 

e não chegam a prejudicar o conteúdo, 

recomendável aos que já se envolvem e 

aos que querem se envolver com pesquisa 

em Ciência da Informação. 
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