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O projeto objetiva a construção de instrumentos de coleta de dados específicos 
para a área da ciência cidadã, tendo em mente a natureza qualiquantitativa de tal 
abordagem e, assim, buscando informações sociodemográficas, bem como relatos 
de vivências no cotidiano. Para tal, será necessário que as pesquisadoras se 
apropriem da literatura existente nos diferentes cenários e a adequem para o 
contexto da Covid-19 no Brasil. A elaboração dos instrumentos requer 
conhecimentos também do público junto a quem eles serão aplicados. 
 
Metodologia 
 
Os passos metodológicos assim se resumem: (1) realizar a revisão da literatura 
relacionada ao tema, visando à familiarização com o referencial teórico-
conceitual; (2) fazer um levantamento sobre modelos de instrumentos de coleta 
de dados; (3) testar os instrumentos elaborados e revisá-los com a orientadora e 
a equipe de pesquisa; (4) criar a amostra do estudo e garantir os contatos e a 
aprovação das pessoas, bem como o envio dos instrumentos; (5) manter contato 
com os participantes, caso haja dúvidas ou problemas no preenchimento; (6) 
garantir a manutenção dos prazos e o retorno dos instrumentos de coleta dos 
dados pelos participantes nas duas primeiras etapas; (7) colaborar na análise e 
sistematização dos dados; (8) fazer a devolução dos dados para os participantes 
e o repasse de instruções sobre os próximos passos da pesquisa; (9) manter 
contato com a amostra da pesquisa e incentivá-la à participação na quarta e 
última etapa, a saber: a oficina participativa, cujo objetivo é fomentar uma 
discussão entre os participantes e a elaboração de uma síntese em formato de 
propostas para a melhoria e adequação de políticas públicas, à luz dos resultados 
da pesquisa. 
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