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0 Percurso
Problema-Pergunta-Hipotese

0 pesquisador conscientizou-se, portanto, de um problema. Essa cons-
ciencia Ihe veio de seu meio de vida, observado atraves de seu quadro
pessoal de referenda. Sua percepgao do problema se inscreve, portanto,
em uma problematica pessoal, uma problematica que, no principio, e,
muitas vezes, vaga e sentida mais do que consciente e racional. Logo o
pesquisador se dedica, entao, a construgao de uma problematica racio-
nal. Em outras palavras, apos ter se conscientizado de um problema,
tenta, como indicava o diagrama na apresentagao desta parte (pagina
84), "torna-lo significative e delimita-lo", "formula-lo em forma de per-
gunta", para finalmente "elaborar uma hipotese". Desse modo, desenha-
se para o pesquisador um procedimento operacional objetivando a con-
tinuidade de sua pesquisa. .

O presente capitulo trata, portanto, dessas operagoes que conduzem
da problematica sentida a. problematica racional e que passam geralmente
pelo que se costuma nomear a revlsao da literatura.

Sublinhamos que para o pesquisador, segundo sua propria experien-
cia, tais operagoes de primeira importancia sao de uma certa complexida-
de e amplitude. Se se trata de um pesquisador experimentado, este aborda-
ra tais operagoes tendo em mente conhecimentos adquiridos e um ins-
trumental metodologico ja testado. Pelo contrario, se se trata de um pes-
quisador menos experiente, essas operagoes requerem mais tempo e esfor-
90 de preparagao e de aprendizagem, uma aprendizagem que, contudo,
tern a vantagem de ser reutilizavel.

O "BOM" PROBLEMA, A "BOA" PERGUNTA

Retomemos nosso exemplo do pesquisador que se inquieta com a eleva-
da taxa de evasao escolar no Brasil. Disso faz seu problema de pesquisa.
E e um verdadeiro problema, ninguem duvida! Mas tambem e um proble-
ma vasto. Um pesquisador nao pode, muitas vezes, abordar um proble-
ma sob todos os angulos, sobretudo se e um iniciante. Que angulo entao
escolher?
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Escolher seu angulo de abordagem

Poder-se-ia, por exemplo, tratar o problema da evasao escolar sob cada
um dos seguintes angulos (sem que, alias, se esgotem todas as possibilida-
des, longe disso).

• O angulo economico - Os alunos evadem porque Ihes falta di-
nheiro? Por que devem trabalhar para viver? Por que seus pais
nao os ajudam suficientemente? Por que resistem mal aos ape-
los do consume? Por que desejam sua independencia economica
sem demora?

• O angulo social - Os alunos vivem em um ambiente de evadi-
dos? A que grupos pertencem? Sao isolados? Seu ambiente fa-
miliar valoriza os estudos? Recusam o mundo da competicao?

• O angulo psicologico - Como os evadidos se percebem? Possu-
em uma imagem positiva de si mesmos? Experimentam um
sentimento de fracasso? Com o que se identificam? O que valo-
rizam? Encontram obstaculos intelectuais ou afetivos na apren-
dizagem escolar?

• O angulo pedagogico - Os conteudos e os metodos de ensino
sao convenientes para os evadidos? Sao eles alunos que se abor-
recem na escola, que prefeririam aprender de outro modo? Que
rela9ao estabelecem entre a formacao escolar e o mundo do traba-
Iho?

• O angulo historico - Que vida escolar tiveram? Pode-se determi-
nar em seu passado sinais anunciadores de evasao? EXistem na
realidade escolar fatores que surgiram e poderiam explicar a eva-
sao? A evasao e mesmo um fenomeno novo? Possui caracterfsti-
cas novas?...
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Problema e perguntas: uma ilustragao

Resultados das pesquisas realizadas junto ao eleitorado em diferentes regioes do pafs — e publicados nos
dias cinco (5) e sete (7) de dezembro de 1989 pela Foiha de Sao Paulo — nospossibilitamsituaromovimento
que vai de um problema em direcao a questoes de pesquisa.

Quando das eleicoes presidenciais de 1989, apos o debate pela TV entre os candidates Fernando
Henrique e\Luiz Inacio da Silva, pesquisadores da DataFoIha quiseram saber sobre a repercussao do debate
no eleitorado, um problema que se apressaram em tornar operatorio por meio de uma serie da perguntas.

As questoes permitiram nao somente identificar o ganhador como tambem o mvel de interesse do
eleitorado pelo debate em cada regiao do pais: a percep^ao do desempenho individual dos candidates por
parte dos eleitores e a relacao entre os votos dados no primeiro turno com sua opiniao a respeito do
vencedor do debate.

Os pesquisadores poderiam ainda ter-se interessado em saber se o debate teria provocado mudancas
na intencoes do voto para o segundo turno.

As duas passagens seguintes do relatorio de sua pesquisa publicado em um jornal mostram esse movi-
mento que vai de um problema em direcao a questoes de pesquisa.

Apos o debate, limita-se, com muita frequencia, a procurar um ganhador. Ora, o que conta bem mais
e conheceros motivos que fundamentam essa avaliacao e as mudancas de percepcao que um debate
pode suscitar, [...]

[Nossos] questionarios foram concebidos para responder as interrogates seguintes: "Quern assistiu
ao debate?" "Qua/ foi o nfvel de interesse pelo debate?" "O debate modificou a percepcao das posi-
coes dos partidos sobre as questoes determinates?" "A discussao mudou a apreciacao pessoal dos
debatedores?" "O debate obteve um efeito sobre as intencoes de voto?"

Perguntas orientadas

Assim que um pesquisador deseja circunscrever mais estreitamente um
problema e levado a questionar seus elementos, o que, para ele, e um
meio comodo de precisar o problema, reformulando-o em forma de per-
guntas.

As perguntas do pesquisador sao, bem como seu problema, orienta-
das por seu modo de ver as coisas, pelas teorias de que dispoe, pelas
ideologias as quais se filia. Desse modo, sobre o problema da evasao
escolar, poderia conhecer e desejar aplicar uma elaborada teoria socio-
logica chamada reprodugao: e uma teoria que, de maneira empfrica,
mostrou que as classes sociais e seus caracteres se reproduzem, muitas
vezes, com suas caracterfsticas iniciais; que, conseqiientemente, no pia-
no escolar, os alunos provenientes de meios operarios pouco escolariza-
dos, por exemplo, tern menores chances de finalizarem estudos superio-
res do que os que provem de meios mais favorecidos e instrufdos. O
pesquisador inspirado por essa teoria seria levado a questionar o proble-
ma da evasao escolar, principalmente sob o angulo da origem social dos
evadidos, do nfvel de escolaridade dos pais, da informagao escolar recebi-
dapelos evadidos, de suas aspiracoes e motivagoes adquiridas... Inspirado
por uma outra teoria, o pesquisador questionara provavelmente o mes-
mo problema sob angulos diferentes.

As ideologias guiam igualmente o pesquisador. Assim, se este tern
uma visao liberal da sociedade, pode aceitar ver a evasao escolar como
um efeito natural da concorrencia, o que elimina os fracos, seleciona os

Para saber mais sobre
essa teoria, sugere-se a
leitura de BOURDIEU,
Pierre e PASSERON,
Jean-Claude. A
reprodufao: elementos
para uma teoria do
sistema de ens/no. Trad.
Reynaldo de Bairao. Rio
de Janeiro: Francisco
Alves, 1975.
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mais adaptados e os recompensa; ou melhor, em uma perspectiva huma-
nista, pode encarar a evasao como uma questao de desigualdade de chan-
ces, para a qual se deve encontrar medidas compensatorias proprias a
correcao do fracasso, visando a reconduzir os evadidos para a via co-
rrmm^da escolariza?ao.

E conforme o jogo de fatores desse tipo que o pesquisador especifi-
ca seu problema, traduzindo-o em forma de uma ou de varias perguntas.
Desse modo, se queremos prolongar nosso exemplo de uma pesquisa
sobre a evasao escolar, poderiamos imaginar que um pesquisador fosse
parar diante de uma das perguntas seguintes:

• E a origem social que faz com que alguns alunos se evadam
mais que outros?

• Os evadidos sao o produto de um sistema escolar mal adaptado
a seu modo de aprender?

Como se ve, as duas perguntas, se se tenta responde-las, sao meios
de se procurar compreender o problema da evasao. Uma e outra indicam
o genero de informa9oes que se devera, em seguida, procurar para que
se possa progredir na compreensao. Tratar-se-a certamente de informa-
£oes diferentes: dados socioeconomicos, no primeiro caso; psicopedago-
gicos, no segundo. E desse modo que especificar um problema, traduzin-
do-o em forma de perguntas, trac.a o itinerario de pesquisa ulterior.

E claro, esse processo que conduz o pesquisador a considerar o
problema sob um determinado angulo, segundo seus conhecimentos, teo-
rias ou ideologias que o animam, faz com que ele tenha o cuidado em se
manter deles consciente e a partir deles raciocinar. Quando opta por tal

, . „ . „ , „ , . ou tal questionamento, quer saber por que, sobretudo por estimar que
jasetratouae . . . - i - j £ j i_ • - • j »
objetiva?ao nas paginas sua escolha devera ser exphcada. E uma das obngagoes associadas a
42,43 e 45. elabora?ao de sua problematica. Voltaremos, neste capftulo, novamente

a essa questao (e, mais tarde, no capftulo 9), quando trataremos mais
uma vez da objetiva?ao da problematica.

A "boa" pergunta

Durante esta fase da pesquisa, que consiste em precisar seu problema,
traduzindo-o em forma de pergunta, e em objetivar sua problematica,
racionalizando-a, o pesquisador tern tambem cuidado para que a pergunta
mantida (as vezes varias) permanega slgnificativa e clam para ele e para
os outros, e que a pesquisa a fazer seja exeqiifvel. Vejamos isso mais
detalhadamente.

Significativa

A fun5§o de uma boa pergunta e ajudar o pesquisador a progredir em
sua pesquisa; ela Ihe fornece um fio condutor para o desenrolar de seu
trabalho, guia-o nas opera?6es futuras. Deve, portanto, em primeiro lu-
gar, deixar que se perceba que o problema por ele traduzido e um pro-
blema significative, o que se pode esperar como solu?ao, quer se trate
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da aquisi?ao de conhecimentos lacunares ou de possibilidades de inter-
ven?ao. Senao, como se disse, nao haveria razao para se fazer a pesquisa.

Um verdadeiro prpblema nao resulta necessariamente em uma boa
pergunta de pesquisa. E o que acontece com o problema da evasao esco-
lar (que muito ja nos serviu!) do qual certamente ninguem duvida de
que seja um verdadeiro problema. Seus custos socials sao considera-
veis: desemprego, assistencia social, falta de mao-de-obra qualificada,
de produtividade, de retornos fiscais, etc. Seus custos individuais tam-
bem o sao: insatisfa?ao, marginalizagao, dependencia, redu?ao das capa-
cidades economicas e da qualidade de vida, perda de mobilidade social,
etc. Apesar disso, uma pergunta como "Considerando os custos socials
e individuais da evasao escolar, dever-se-ia estigmatizar os evadidos?"
nao e uma boa pergunta de pesquisa. E, e pode apenas permanecer, uma
questao de opiniao cujos criterios de resposta sao morals, variaveis con-
forme os valores adotados. Nao conduz a procura de informagoes que
permitiriam melhor conhecer e compreender o problema ou intervir para
modificar a situagao.

Espera-se, com efeito, da pesquisa uma ou outra dessas alternati-
vas. E ainda aqui e bom pensar em alternativas realistas no contexto
social no qual se situa o problema. Exploremos um outro exemplo, sem-
pre relacionando-se com o problema da evasao escolar, desta vez com o
objetivo de preveni-la. Um pesquisador poderia se perguntar: "Destinar
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um conselheiro pedagogico para cada um dos alunos em risco ajudaria a
prevenir a evasao?". Um outro poderia interrogar-se assim: "Criar gru-
pos de ajuda entre os alunos em risco ajudaria a prevenir a evasao?".
Ambas sao sensatas. Cada uma pode conduzir um pesquisador a imagi-
nar estudos que permitiriam responde-la. No estado atual e previsfvel
dos recursos de nossa sociedade, entretanto, pode-se imaginar colocar
em pratica uma resposta positiva a primeira?

Poucas pessoas nisso acreditariam. Uma outra caracteristica de uma
boa pergunta de pesquisa seria: se e bom que uma pergunta seja significa-
tiva em si mesma, e ainda melhor que seja reconhecida como tal no
meio social em que e levantada. Que se inscreva em preocupagoes ja
compartilhadas, participe de teorias conhecidas, que possa relacionar-
se com outros assuntos de pesquisa e dividir eventualmente seus resulta-
dos com outros em uma perspectiva de ampliagao do saber, aspectos
que representarao sempre um ganho para a pesquisa e o pesquisador.

Esses propositos nao constituem um apelo ao conformismo, mas
um apelo ao realismo: no domfnio da pesquisa, ser o unico a tentar abrir
um caminho pode ser um sinal de genio, mas tambem de perda no nao-
significativo. Essas reflexoes nao sao, por outro lado, um convite a nao-
originalidade; trata-se, sim, de incitar a pratica de uma originalidade
controlada que, como os demais elementos da problematica, deveria ser
o mais estritamente racional possivel.

Restara sempre que, para ser significativa, uma pesquisa deve ser
original. Nao servira para nada refazer mil vezes o mesmo estudo. As-
sim, foi numerosas vezes demonstrado, gra?as a pesquisas bem condu-
zidas, que se aprende melhor fazendo o que se deve aprender do que
simplesmente escutando alguem contar como se faz. De que serviria
retomar uma outra vez a demonstragao? No entanto, sabe-se que ainda
nao se obteve muito efeito desta descoberta sobre a realidade do ensino,
e que a exposicao do professor continua, muitas vezes, a ritmar a aprendi-
zagem concreta dos alunos. Uma interrogagao significativa, e por isso
mesmo original, referente ao problema poderia abordar, desta vez, as
causas da pouca repercussao dessas demonstracoes sobre a realidade:
seria porque sao mal conhecidas? Devido ao peso da tradicao, dos habi-
tos? Por que o sistema escolar se constitui em um obstaculo, estabelecen-
do restrigoes materiais, por exemplo? Etc.

Clara

Uma pergunta de pesquisa deve ser clara. Primeiro, para o proprio pes-
quisador que dela se serve para precisar seu problema e tra?ar seu itinera-
rio posterior, e, em seguida, para os quais sera eventualmente comunicada.

Imaginemos um pesquisador que tivesse chegado a seguinte pergun-
ta: "Como center o impacto da evasao escolar sobre a sociedade brasilei-
ra?". O que compreendemos lendo-a? Trata-se da evasao no ensino funda-
mental, no ensino medio, na universidade? Da evasao dos que abando-
nam os estudos de uma vez por todas? Dos que interrompem provisoria-
mente seus estudos, mas com a intengao de retoma-los mais tarde? Da
evasao psicologica dos que estao presentes em aula, mas indiferentes ao
que se passa? E a sociedade? Que sociedade? O problema sera abordado
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Pode-se tambe'm notar,
no final da passagem, a
crftica da perspectiva
metodologica que faz o
jornalista e se lembrar
das dificuldades pelas
quais as ciencias
humanas passaram nos
princfpios do
positivismo. (Rever
paginas 32 e 35.)

Perguntas significativas

Se uma pergunta de pesquisa nao parece significativa, ira se duvidar do valor da
pesquisa, como testemunha esta crftica publicada ha algum tempo no jornal Le
Devoir, um jornal canadense. Examinemos o titulo e as passagens apresentadas a
seguir. Esta crftica tambem testemunha um criterio importante sobre a validade de
uma pesquisa: o reconhecimento que outros Ihe conferem. E natural, com efeito,
que o produto da pesquisa seja submetido a crftica.

O esquecimento do senso e do bom-senso

O vocabulario dos adolescentes do Quebec, tornado publico na semana
passada, e o fruto de anos de trabalho e de milhares de dolares [...] para que
fosse feita a lista das mais de 11.000 palavras utilizadas pelos alunos das
escolas secundarias. Mas por que ate a/7 [...]

A primeira palavra da lista e "de". Simplesmente. Como em: "De" quern
vamos rir exatamente? E ainda, dentre as 10 palavras mais utilizadas: "um",
"a" [preposicao] e "a" [artigo]. Depois: "comer", "bonito", "agua", "casa" e
"ninguem".

Que conclusao sepode daitirar? Que mesmo comendo e bebendo agua em
casa, nunca ha ninguem? Lidos um apos o outro, esses termos podem ate
ganharproporcoes de "cadaveres deliciosos", ojogo delirante dos surrealistas.
Entre a 41a e a 45" posicao: "dormir - gordo - eu - calor". Mais adiante:
"esporte - perigoso - louco - contente". E mais ainda: "ao - qual - sabio -
sopa".

Participando de um programa ao vivo, apos a divulgacao de seu estudo, na
semana passada, o pesquisador preferiu tirar conclusoes sentidas uma vez
que "trabalho" (21a) posiciona-se antes de "dinheiro" (40'): "Os jovens dao
menos importanda ao dinheiro do que ao trabalho", declarou.

Entao o que concluir sobre o fato de "cigarro" vir antes de "paz", "calca" antes de "prazer", "legumes"
de "boi", e "guerra" de "Jesus"?

Na tradicao hebraica, nao se pronunda a palavra YHVH [Deus] em vao. Se os pesquisadores houves-
sem estudado o vocabulario da comunidade judaica, teriam conclufdo que nao sao religiosos?

O que pertence aos costumes, pelo vies desses estudos, e a ideia que nao ha qualquer necessidade de
se ter uma ideia. Que os fatos sao porsi so suficientes. Nao importando quais, fatos brutos, alinhados
como perolas em um colar.

Querendo reduzir a vida a isso: um conjunto de fatos, tais pesquisas correm o risco de nao dizer
absolutamente nada. Enterram-se no empirismo, imitam os metodos que seguramente serviram para
outros trabalhos, nas ciencias exatas, mas que de nada servem quando se trata de questoes socials e
sobretudo de educacao. [...]

BAILLARGEON , Stephane. L'oubli du sens et dugros bon sens. Le Devoir, 19 abril/1993.

Cadaver Delicioso: jogo
surrealista que consiste
em compor uma frase,
na qual cada um
escreve uma palavra em
um papel e o dobra
antes de passa-lo ao
proximo jogador.

sob o piano economico da produgao? Sob o piano da formagao de mao-
de-obra ou do desemprego, das medidas socials de auxflio? E as repercus-
soes, sao sentidas em um so piano? Em todos esses pianos?... Como se
ve, a pergunta e bem ampla: nao diz precisamente em qual direcao se
deve procurar a informagao que permitira responde-la. E demasiadamente
vaga: permite prever, em certa medida, a informa5ao a procurar, embora
nao com muita precisao.
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Para clarificar conceitos
utilizados por varios
campos das ciencias
humanas pode-se ler,
entre outros, o
Dicionario de ciencias
sociais, organizado por
Benedicto Silva,
publicado pela FGV,
Rio de Janeiro, 1986.

O pesquisador pode perceber isso e reformular sua pergunta para
torna-la mais precisa, em fungao de um unico aspecto em questao: "Sera
que uma pedagogia moderna poderia aumentar a motivagao dos alunos
do ensino medio que correm o risco de se evadir?". Ja se ve melhor o
que acontecera em seguida, que tipo de informagoes se devera obter e
onde procura-las; especifica-se, desta vez, que e no ensino medio, com
alunos que ainda nao se evadiram, mas correm o risco de faze-lo. Mas
"correm o risco de se evadir", o que significa? Ainda ha, portanto, espe-
cificagoes da pergunta que eventualmente devem ser feitas, e certamen-
te no que se refere ao conceito de pedagogia moderna, de motivagao.
Enfim, o pesquisador devera, talvez, precisar que, por "correr o risco de
se evadir", entende os alunos cujas taxas de ausencias ultrapassam uma
certa percentagem, que sistematicamente se recusam a fazer os traba-
Ihos solicitados, que recomegam cursos pela enesima vez, por exemplo;
por "pedagogia moderna", especificara que, talvez, se devesse entender
uma pedagogia individualizada da aprendizagem atraves de tarefas prati-
cas; por "motivagao", que se trata da vontade de efetuar com sucesso as
tarefas em questao... Desse modo, progressivamente, objetivando cada
elemento de sua pergunta, ira torna-la mais operacional, ou seja, mais
apta a, em seguida, guia-lo na diregao das informagoes uteis.

De fato, essa operacao de objetivacao, que principia desde a cons-
cientizagao de um problema, segue ate alem da formulagao da hipotese.
Ela indica que se sabe bem onde ir e ajuda a prevenir as mas surpresas
no meio do caminho, um pouco como esses jogadores de carta que se
asseguram, antes da partida comegar, que todos dao os mesmos valores
as cartas.

Por vezes, como nas cartas, o sentido dos conceitos utilizados e
bem conhecido, porque sao de uso corrente e amplamente admitido, o
conceito de mae, por exemplo. Mas, mesmo em tal caso, deve-se ter
atengao: os conceitos de mae biologica e de mae adotiva, em uma determi-
nada pesquisa, poderiam ter que ser especificados.

Em outros casos, os conceitos sao construidos com palavras de uso
comum, mas seu sentido nao e necessariamente o usual: assim, por exem-
plo, o conceito de pais em via de desenvolvimento, que sabemos englo-
bar muitos pafses que justamente nao estao em desenvolvimento, ou o
de operarios especializados, utilizado para operarios nao especializados;
ou conceitos como (partido) progressista-conservador, (partido) revolu-
cionario-institucional, cujos termos sao contraditorios. Ou ainda um
conceito como o de danos colaterais, surgido durante a Guerra do Golfo,
em 1989: como adivinhar atraves das palavras que se trata de bombar-
deios que, errando seus alvos, atingiam populagoes civis? Para sabe-lo,
deve-se te-lo aprendido.

Numerosos conceitos cientificos sao desse tipo e ganham um senti-
do precise por convengao. Pensemos no conceito de coronelismo, um
neologismo surgido na decada de 30 (formado de coronel mais o sufixo
ismo), criado para designar de forma geral certas praticas polfticas e
sociais proprias do meio rural e pequenas cidades brasileiras. Para com-
preende-lo, deve-se aprende-lo. Pelo contrario, nao se poderia compreen-
der uma pergunta de pesquisa assim enunciada: "Quais sao as manifesta-
goes de praticas coronelistas nas ultimas eleigoes regionais no Brasil?
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Onde estas praticas ainda persistem?" Pode-se dar outros exemplos: o
conceito de globalidade para especialistas em comunicagao, de modo de
produgao, em economia politica, de relagao de parentesco, em antropolo-
gia, de impotgncia adquirida, em psicologia, etc. Poder-se-ia continuar
listando-os por muito tempo.

Os cqnceitos sao termos utilizados para compreender e se compreen-
der. Dai o fato de que o esforgo visando a tornar clara uma pergunta de
pesquisa consiste, em boa parte, em objetivar seus conceitos.

Exequivel

Uma pergunta de pesquisa clara contribui para a exeqiiibilidade de uma
pesquisa, mas nao a garante automaticamente. O pesquisador, por outro
lado, deve se assegurar de que dispoe dos meios para fazer a pesquisa
avangar; deve poder obter a informagao que pede a pergunta e, para
isso, dispor de tempo, dos instrumentos e, as vezes, do dinheiro necessa-
ries para recolher essas informagoes e trata-las. Pode parecer superfluo
lembra-lo, mas, com freqiiencia, esses fatores sobrecarregam a realiza-
gao da pesquisa.

A exeqiiibilidade de uma pesquisa pode tambem depender da dispo-
nibilidade dos dados. Se se trata de obte-los por meio de sondagem,
dispoe-se dos meios tecnicos para escolher e reunir os informantes, gra-
var suas respostas e trata-las? Se se trata de uma pesquisa em arquivos,
sao acessiveis, volumosos, estao classificados? Se o estudo supoe o acom-
panhamento de uma determinada populagao, poder-se-a faze-lo durante
o tempo de que se dispoe? Se se deve fazer uso de computador, ter-se-a
os aparelhos necessaries, os meios de gravar os dados, os programas
apropriados? Se se deve deslocar-se para as entrevistas, pode-se faze-lo
nos momentos convenientes? Dispomos de meios de transporte?... E
claro, deve-se tambem se preocupar com que a pergunta de pesquisa
considerada nao provoque problemas eticos, como foi dito nas paginas
62 e 63.

Assegurar-se da exeqiiibilidade da pesquisa e, portanto, considerar
as diversas dificuldades praticas que pesam na coleta das informagoes.
Precisemos que, habitualmente, tais dificuldades sao mais pesadas para
o pesquisador iniciante do que para o que, gragas a sua experiencia,
sabe melhor como preve-las. O iniciante tem, logo, interesse em Ihe
consagrar uma atengao particular. Limitar a envergadura de sua pesqui-
sa Ihe parecera, talvez, um pouco frustrante, mas, em contrapartida, pode
permitir que proceda com mais seguranga as aprendizagens de base da
metodologia da pesquisa.

DA LlTERATURA

Para o pesquisador, vir a precisar seu problema em forma de pergunta e,
posteriormente, formular uma hipotese implica uma sucessao de opera-
goes visando a circunscrever a pesquisa desejada, a objetivar as coorde-
nadas e as intengoes, definir suas modalidades teoricas e praticas. Trata-
se sempre, com efeito, da racionalizagao da problematica. Com a refle-
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O pesquisador feliz
Em nossa mitologia cultural, o pesquisador e, por vezes, o professor Pardal dos quadrinhos Disney: um
homem perdido em seus problemas cientfficos, apaixonado por seus trabalhos, um pesquisador feliz. Nao
e sem sentido; efetivamente, o pesquisador pode ter grande prazer com sua pesquisa, ter muita satisfacao
com o carater criativo e de independencia de espfrito que, muitas vezes, ela permite. Mas isso supoe que se
assegure nao apenas de que sua pergunta de pesquisa tenha em si mesma interesse — seja significativa,
disse —, mas tambem de que seja interessante para ele do princfpio ao fim. Pois a pesquisa e com frequen-
cia longa, raramente sem dificuldades: o pesquisador assim para ela consagrara mais facilmente seu tempo
e seus esforcos, e daf retirara satisfacao, caso seu interesse seja mobilizado; e isso e particularmente impor-
tante se a pesquisa e feita em equipe.

Nao se deve esquecer, todavia, de que o interesse e cultivado, e que o fato de adquirir novos conhe-
cimentos, descobrir novos problemas, «§, muitas vezes, acompanhado por interesses igualmente novos.

O tempo, o tempo...

Outra consideracao pratica. A pesquisa leva tempo, especialmente suas etapas de racionalizacao da pro-
blematica e de coleta da informacao, e, em particular, quando, por falta de experiencia, nao se sabe bem
prever e enquadrar essas operacoes. Para suas primeiras pesquisas, o estudante tera interesse em bem
considerar o fator tempo quando da definicao de seu projeto (um trimestre dura apenas um trimestre!). Este
livro considera: no que concerne a realizacao de um trabalho de pesquisa, encontram-se aqui mais suges-
toes recorrendo-se a concepcao do projeto do que a sua detalhada realizacao, o que permite, por outro
lado, todas as aprendizagens fundamentais em metodologia.

xao pessoal do pesquisador e eventualmente algumas trocas com outros,
a realiza?ao da revisao da literatura 6 certamente o que mais contribui
para essas opera9oes.

Fazer a revisao da literatura em torno de uma questao e, para o
pesquisador, revisar todos os trabalhos dispomveis, objetivando selecio-
nar tudo o que possa servir em sua pesquisa. Nela tenta encontrar essen-
cialmente os saberes e as pesquisas relacionadas com sua questao; deles
se serve para alimentar seus conhecimentos, afinar suas perspectivas
teoricas, precisar e objetivar seu aparelho conceitual. Aproveita para
tornar ainda mais conscientes e articuladas suas intencoes e, desse modo,
vendo como outros procederam em suas pesquisas, vislumbrar sua pro-
pria maneira de faze-lo.

Nessa etapa da pesquisa, o pesquisador deve estar atento para nao
perder de vista duas coisas. Primeiro, a revisao da literatura refere-se
ao estado da questao a ser investigada pelo pesquisador. Nao se trata,
para ele, de se deixar levar por suas leituras como um cata-vento ao
vento. O pesquisador tem um centre de interesse — sua pergunta —,
que jamais devera perder de vista. Nem sempre e facil, sem a experien-
cia que vem de numerosas leituras anteriores. Sobretudo se, por essa
razao, sente necessidade de uma visao de conjunto e de um bom distan-
ciamento em rela9ao a sua pergunta, o que e normal. Sugerimos entao
proceder como com um zoom, partir de uma tomada ampla de siia pergun-
ta, sobre um espa?o documental que a ultrapasse grandemente, mas sem
dele desviar os olhos e, assim que possivel, fechar progressivamente o
angulo da objetiva sobre ela.

Depois, segundo elemento que nao se deve esquecer: a revisao da
literatura nao e uma caminhada pelo campo onde se faz um buque com
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todas as flores que se encontra, E um percurso critico, relacionando-se
intimamente com a pergunta a qual se quer responder, sem esquecer de
que todos os trabalhos nao despertam igual interesse, nem sao igualmente
bons, nem tampouco contribuem da mesma forma. Deve-se fazer conside-
rafSes, interpreta9oes e escolhas, explicar e justificar suas escolhas.

Uma outra coisa que se deve considerar: quando come?ar a fazer a
revisao da literatura? Nao antes de ter delimitado bem a pergunta. Se-
nao, corre-se o risco de se deixar levar e, ate, de se perder na enorme e
sempre crescente soma das fontes de pesquisa. Aquele que deseja progre-
dir com eficacia na compreensao de seu problema de pesquisa tem interes-
se em saber bem o que procura exatamente, antes de iniciar sua revisao
da literatura. Isso nao impedira, de qualquer modo, reorientacoes duran-
te o percurso, se necessario.

Uma ultima considera9&o: raros sao os problemas sobre os quais
ninguem se tenha jamais debru§ado, raras sao as perguntas que ninguem
jamais se fez. A natureza humana nao e, nesse ponto, diferente de um
individuo para outro; em uma mesma civilizagao, as interroga§6es e os
questionamentos se encontram, mesmo que as perspectivas possam di-
ferir. E raro que a respeito de um assunto de pesquisa nao se possa achar
em outros qualquer coisa de util, mas se devera, por vezes, seguir a
informagao como um detetive procura pistas: com imaginac. ao e obstina-
9ao. E, alias, esse aspecto do trabalho, agir como um detetive, que, com
freqiiencia, torna prazerosa a realiza9ao da revisao da literatura.

Guias bibliograficos

A documenta9ao do pesquisador consiste principalmente em livros e
artigos; mas tambem pode ser de relatdrios de pesquisa nao publicados,
teses, enciclopedias e dicionarios especializados, resenhas de obras, in-
ventarios de diversas naturezas... Numerosos instrumentos bibliografi-
cos existem para guiar o pesquisador por essa documenta9ao. Vejamos
quais sao eles, partindo do geral ao particular.

Bibliografias gerais de referenda

As bibliografias gerais recobrem amplos conjuntos de disciplinas e de
areas do saber. Dao aten9§o particular aos instrumentos de referenda,
isto e, as obras que, em um determinado campo, podem fornecer indica-
9oes de fontes especfficas. O Guide to Reference Books de Sheehy, que
compreende se96es gerais e 869068 por disciplina ou campo disciplinar,
e um exemplo.

Bibliografias gerais em ciencias humanas

Construidas no mesmo espirito que as precedentes, essas bibliografias
recobrem conjuntos menos vastos de campos disciplinares, aprofundan-
do-se mais nos campos disciplinares especificos, sempre enfatizando as
obras de referenda, como no Social Sciences Reference Sources de Li.
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Advertencia...

"Advertencia" e uma palavra que se escreve, as vezes, no comego de um texto cientffico para advertir o
leitor sobre fatos uteis a sua boa compreensao. E esta a intengao das consideragoes que se seguem.

Uma volta completa. Quando faz sua revisao da literatura, o pesquisador experiente rapidamente seleciona
os trabalhos pertinentes, sobretudo se trabalha com um problema que ja pertence ao seu campo geral de
pesquisa. Conhece, de fato, um certo numero de fontes proprias a seu domfnio e sabe onde encontrar
outras. O que possui pouca experiencia deve circunscrever as fontes relativas ao seu problema de pesquisa,
partindo do mais longe e ultrapassando amplamente o domfnio precise de sua pergunta. E bom proceder
como se fosse um funil, indo de fontes gerais a fontes proprias ao domfnio da revisao da literatura, que, por
sua vez, sugerem fontes ainda mais estreitamente relacionadas a area do estudo; o processo se desenrola
um pouco como uma reacao em cadeia.

Esse encaminhamento um pouco longo (sobretudo na primeira vez) tern, entretanto, uma vantagem, a
de divulgar a variedade das fontes de informacao e dos instrumentos que servem para localiza-las: e uma
aprendizagem que se faz uma vez e que, como andar de bicicleta, nunca mais se esquece. O estudante que
seguira seus estudos tera multiplas ocasioes de se servir dessa aprendizagem.

As bibliotecas. As bibliotecas nao sao igualmente equipadas. Pode acontecer, portanto, que nao dispo-
nham de certos instrumentos documentais e de services dos quais trataremos mais adiante. Contudo, nos os
inclufmos em nosso inventario para melhor garantir o conjunto das aprendizagens de base, sabendo que,
posteriormente e em outras circunstancias, oportunidades de consulta-los irao se apresentar, especialmente
na continuidade dos estudos.

Em varias regioes do pafs e possfvel freqiientar bibliotecas universitarias e ter acesso ao seu acervo,
sobretudo as obras de referenda, mesmo sem ser um usuario inscrito. Nao se deve, por outro lado, negli-
genciar o recurso a certas grandes bibliotecas publicas.

O ingles. A Ifngua inglesa e hoje a lingua franca da pesquisa. Deve-se acostumar LfNGUA FRANCA
com a ideia de usar muito a Ifngua inglesa, caso se deseje fazer com seriedade a Lfngua auxiliar que
revisao da literatura. No entanto nao se pode negligenciar o esforco que tern sido serve para
feito para traduzir as obras de maior importancia nos diferentes campos do co- comunica?ao de
nhecimento, facilitando assim aos pesquisadores o acesso ao que ha de novo no pessoas de linguas
saber alem de nossas fronteiras. dlferentes-

O saber previo. Fazer uma revisao da literatura pressupoe um saber tecnico que e, de um modo ou de
outro, anterior a aprendizagem, mas indispensavel. Tem-se, por exemplo, o uso da ficha. Para lembrar
dessas tecnicas, usaremos, se necessario, uma obra sobre os metodos do trabalho intelectual como a de
Severino, Antonio Joaquim Severino, Metodologia do trabalho cientifico (Sao Paulo: Cortez, 1994).

O bom conhecimento da organizagao e do uso de uma biblioteca e igualmente indispensavel (essa
aprendizagem tambem se faz uma so vez: as bibliotecas sao organizadas semelhantemente). Assegurar-se-
a de bem conhecer: 1) o sistema de recuperacao da informacao, o modo de acesso ao catalogo publico (por
meio de fichas, microfichas, terminal de computador), e especialmente o acesso por nome de autor, tftulo
e assunto (e o mfnimo que os sistemas de recuperacao oferecem ); 2) a composicao do acervo, em colegoes,
ou seja, colecao de livros, teses e periodicos; 3) os servigos oferecidos: os servigos de apoio e orientacao
aos usuarios (entre outros as visitas orientadas), os services de divulgacao das novas aquisicoes (estantes de
exposicao, por exemplo) e os de circulacao de documentos (principalmente se dispoem de emprestimos
entre bibliotecas). Enfim, buscar conhecer todos os servigos e recursos disponfveis e os instrumentos que os
regulamentam e definem, entre outros, o acesso, o pagamento e/ou a gratuidade, e as punigoes disciplina-
res.

Manuals, como o de Antonio Joaquim Severino, compreendem geralmente um capftulo sobre a pes-
quisa documental.

OapendiceA, "Fontes documentais em ciencias humanas". Este livrotraz nesse apendice uma longa lista
das principals fontes de informagao em ciencias humanas. A ele nos referiremos conforme a necessidade,
pois, logo em seguida, serao dados alguns exemplos dos tipos de fontes, sem descreve-los em detalhes,
porem apresentando, por tipo, as fontes de informagoes mais relevantes em nfvel nacional e internacional.
Apontam-se tambem as limitagoes referentes a produgao brasileira de obras de referenda.
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Bibliografias gerais por disciplina

Construidas no mesmo espfrito, essas bibliografias centram-se em uma
disciplina ou um campo disciplinar e nele se aprofundam ainda mais;
em varias, os artigos juntam-se aos livros. Eis aqui dois exemplos: o
Guia prelfminar de fontes para a historia da educacao brasileira, do
INEP, e A Geographical Bibliography for American Librairies. Muitas
vezes tais guias, dentro de uma perspectiva interdisciplinar, consideram
as fontes que se aproximam de seu campo principal de preocupa?ao.

Bibliografias temdticas

Designamos assim uma bibliografia que se relacione a um tema ou a
uma determinada questao. Fazer uma lista exaustiva dessas bibliografi-
as e praticamente impossivel. Mas existem composes, como a Mu-
Iher brasileira: bibliografia anotada, publicada em 1979, pela Funda-
9ao Carlos Chagas.

Tambem com
frequencia, pode-se
localizar tais
bibliografias
procurando a
subdivisao
"bibliografia" na
categoria "assunto" dos
catalogos de biblioteca.
Exemplo: Evasao
escolar — Bibliografia.
O mesmo vale para os
dicionarios, as
enciclopedias, os index,
os inventarios.

Dicionarios e enciclopedias

Nao se trata aqui de dicionarios de linguas, mesmo se estes permanecem
indispensaveis ao pesquisador, nem de enciclopedias gerais, como a
Encyclopaedia Universalis ou a Encyclopedia Britannica, que tampouco
devem ser colocadas de lado, mas de enciclopedias especializadas consa-
gradas a uma disciplina ou a uma determinada area do saber, como o
Diciondrio de ciencias socials, da Funda£ao Getulio Vargas, ou a Inter-
national Encyclopedia of the Social Sciences. Tais obras apresentam
artigos substanciais (de varias paginas as vezes) que fazem a revisao da
literatura sobre uma determinada materia (conceitos, teorias, objetos de
estudo...). Esses artigos sao acompanhados por referencias bibliografi-
cas selecionadas e indicam outros artigos sobre temas afins, que teriam
igualmente interesse para o pesquisador. Tambem existem lexicos ou
glossaries especializados que oferecem curtas definigoes dos termos em
campos cientificos mais ou menos vastos, tal como o Glossdrio de tec-
nologia educativa, de Clifton Chadwick, ou o Diciondrio terminologico
de Jean Piaget, de Antonio M. Battro, e ainda Le Lexique de Sciences
Sociales, de Grawitz. Todos esses instrumentos sao de primeira utilida-
de na objetivagao de uma pesquisa, especialmente no que se refere aos
conceitos que a ela se relacionam.

Index e inventarios

Localizam-se facilmente os livros no catalogo de uma biblioteca. O mes-
mo nao acontece com os artigos de re vistas: os nomes de revistas apare-
cem no catalogo, mas nao o titulo dos artigos. Ora, os artigos sao de
suma importancia para a pesquisa, pois tratam dos trabalhos mais recen-
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tes. Daf a utilidade dos index, (por vezes denomina-
dos indices) e dos inventories, tambem conhecidos
por repertories, que deles fazem um levantamento e
os divulgam atraves de longas listas de referencias
bibliograficas.

Os index e os inventories que reunem os artigos
de revistas tambem fazem, frequentemente, o levanta-
mento dos livros, dos relatorios de pesquisa, das te-
ses, por vezes ate das comunica5oes cientificas; ou-
tros se dedicam as resenhas de obras, as teses e as
monografias, aos artigos de jornais, aos documentos
governamentais, as estatisticas, etc., em resume, a
quase tudo pelo qual o pesquisador pode se interes-
sar ou do qual pode ter necessidade.

Os index e os inventories sao publicacoes perio-
dicas: mensais, trimestrais, anuais, bianuais as ve-
zes ou ainda mais espagadas conforme a natureza da
informagao tratada. Suas listas de referencias biblio-
graficas sao classificadas de acordo comuma hierar-
quia, por vezes complexa, de categorias e de subca-
tegorias. Mas todos fornecem, geralmente na apresen-
ta9ao, seu princfpio de classifica§ao e seu modo de
utiliza9ao. Quanto as men9oes bibliograficas apre-

sentadas, elas podem ser mmimas (autor, titulo, nome da revista, data)
ou muito elaboradas, com entao um resume da publica?ao (com
freqiiencia chamado de abstract, em ingles), indica9oes que permitem a
procura das publica9oes afins com o auxilio de palavras-chave, etc.

Acrescentemos que a maior parte dos index e inventories e em lin-
gua inglesa — o que, todavia, nao os impede de listar revistas escritas
em outras linguas —, e que, para neles se achar, e melhor "pensar" em
ingles, sobretudo no que se refere as palavras servindo para classificar
os artigos pelo assunto.

Artigos

Existem index e inventories de artigos de revista em quase todos os
dominios das ciencias humanas e socials. Alguns listam tambem as te-
ses, os relatorios de pesquisa, as comunica96es, se o texto encontra-se
disponivel. Certos index interessam pelo conjunto das ciencias huma-
nas e sociais, tal como o Social Science Index, ou por uma ou outra
dentre elas, como o Psychological Abstracts; muitas vezes entao, dentro
de um espirito de interdisciplinaridade, apresentam tambem memoes
bibliograficas relativas a disciplinas afins. E outros, enfim, especializam-
se em um determinado genero, como o Women's Studies Abstracts.

Resenhas

Antes de ler um livro de 400 paginas, muitas vezes se gostaria de saber
o que contem e ter uma opiniao esclarecida a seu respeito. Para respon-
der a essa necessidade, as revistas cientificas publicam resenhas. Re-
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Child psychotherapy
See also
Play therapy
Princess of wails [profile of C.
Batmanghelidjih, in Innovative
therapist in Great Britain] W.
Wallace. II for 7/mes Educ Suppl
n°4195 psuppS N22'96

Child sexual abuse

See also
Child sexual abuse survivors

Accused of sexual abuse: a po-
tencial dilemma for physical
Educators. J. H. Huber. J Phys
Educ Recreat Dance v67 p6-7 N/
D'96

Gender-specific outcomes for
sexually abused Adolescents. J.
M. Chandy and others. Bibl
Child Abuse Neglect v20
p1219-31 D'96

A laureate accused. T. Cornwell. II
por Times Higler Educ Suppl
n°1253[i.e., n°1254] p17 N 15
'96

Investigation Investigative
interviews of alleged sexual abu-
se victims with and without
anatomical dolls. M. E. Lamb
and other, bibl Child Abuse
Neglect v20 p1251-9 D '96

Suits and claims C.P. v. Township of
Piscataway Board of Education
(681 A. 2d 105). West's Educ
Law Rep v112 p293-302 O 31
'96

Confidential agreement in Berkeley
sex-abuse case sparks Criticism
[case of R. Baugh] M. Walsh.
Educ Week v16 p9 N 27 '96

Child sexual abuse survivors

Physical and sexual abuse and their
relation to psychiatric disorder

and suicidal behavior among
adolescents who are
psychiatrically hospitalized. Y.
Cohen and others, bibl J Child
Psychol Psychiatry Allied Discip
v37 p989-93 N '96

Psychology

Cycle of abuse and
psychopathology in cleric and
noncleric molesters of children
and adolescents. T. W.
Haywood and others, bibl J
Child Psychol Psychiatry Allied
Discip v37 pi 233-43 N '96

Impact of childhood abuse history
on psychological symptoms
among male and female soldiers
in the U.S.Army. L. N. Rosen and
L. Martin, bibl Child Abuse
Neglect v20 pi 149-60 D '96

Child study

See also
Child development
Parent-child relationship
Play
Methodology
Observation
Characteristics of infant child care:

factors contributing to
positive caregiving. bibl Early
Child Res Q v11 n°3
p269-306 '96

Child suppor See Support
(Domestic relations)

Child training

See also
Moral education
Parent-child relationship

Este e um exempio de index retirado do Education Index, publicado pela The H. W. Wilson Company, Nova
lorque.

cherches sociogmphiques, por exempio, oferece uma grande variedade
por numero. Outras revistas sao especializadas em resenhas, como
Contemporary Sociology: a Journal of Reviews. Existem igualmente
outras publicises tais como o Jornal de Resenhas, do Jornal do Brasil.
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Teses

As teses sao, com freqiiencia, consideradas como os trabalhos de pesquisa
por excelencia. Ao pesquisador que invariavelmente se utilizara delas
vale ressaltar que e facil localiza-las e ate mesmo obte-Ias atraves de
emprestimos ou ainda de microfilmagens, como e freqiiente na America
do Norte. Catalogos de teses sao editados por diversos programas de
pos-graduacao, por instituigoes e por entidades cientificas, trazendo a
referenda e, normalmente, um resume (um exemplo e o CD-Anped que
apresenta as teses defendidas nos programas de p6s-gradua?ao em educa-
?ao). O Catalogo do banco de teses do Ministerio da Educagao e Cultura
do Brasil foi publicado ate o inicio da decada de 1980.

Jornais

Os index de artigos de jornais sao instrumentos ideais de serem achados
na atualidade. No que concerne a atualidade internacional, pode-se usar
o New York Times Index ou o index do jornal Le Monde; a menos que se
prefira Facts on File, que lista semanalmente a atualidade internacio-
nal, a partir de 77 jornais (index cumulativos mensais, trimestrais, anu-
ais). Os jornais brasileiros e as revistas de atualidades tambem possuem
seus indices que estao sendo editados em CD-ROM ou estao dispom-
veis via Internet.

Outros index e inventdrios

Muitos outros index e inventories existentes poderiam ser uteis ao pesqui-
sador. Assim, os pesquisadores apressados poderiam apelar para Current
Contents: publicac. oes que reproduzem semanalmente os indices de cente-
nas de revistas recentes ou ainda ineditas. Existe um Current Contents:
Social and Behavioral Sciences para as ciencias humanas.

Tambem existem index de cita9oes, como o Social Sciences Citation
Index, que contem o numero de vezes que um autor foi citado por outros
autores nas revistas cientificas (essencialmente de lingua inglesa), o que
permite se ter uma visao de conjunto das tendencias que influenciam a
pesquisa.

Encontram-se igualmente inventarios de publicagoes governamen-
tais, como a Bibllografia de publicacoes oflciais brasilelras; de biogra-
fias, como os Who's Who existentes em numerosos pafses, inclusive o
Brasil (Quern e quern no Brasil); de index de mapas geograficos, de
documentos audiovisuais, de inventarios de testes, de organismos... Em
resume, a soma de index e de inventarios dos quais dispoem os pesquisa-
dores e mais que substancial.

Bancos de dados informatizados

Muitos desses index e inventarios estao agora reunidos em bancos de
dados. Pode-se consultar esses bancos nas bibliotecas a partir de um
terminal de computador (pagando, as vezes, algumas taxas) ou, cada
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vez mais, gra?as as copias em CD-ROM; pode-se ate, agora, consulta-
los em casa tendo um computador equipado com urn modem e acesso a
uma rede de comunica9ao informatica, como a Internet. A facilidade de
acesso a tais bancos e a soma de informagoes disponiveis simultaneamen-
te — acham-se reunidas nesses bancos, ao mesmo tempo, as informa-
goes de varies anos — fizeram desses bancos instrumentos de pesquisa
muito apreciados pelos pesquisadores.

Pesquisa-se neles com a ajuda A& palavras-chaves — tambem chama-
das de descritores — que sao escolhidas visando a cobrir o campo de
pesquisa desejado. Essas palavras-chaves podem ser as da lingua corrente;
fala-se entao de vocabulario livre. Ou sao palavras escolhidas previa-
mente, cujas listas sao fornecidas por longos tesauros que acompanham
os bancos; tambem se encontram nos programas de ajuda, em forma de
dicionario que se faz igualmente acompanhar dos procedimentos a serem
seguidos.

A arte do pesquisador esta entao em associar essas palavras ate que
conduzam as informasoes desejadas. Suponhamos, por exemplo, que
nosso pesquisador se interesse pela evasao escolar. Antes de procurar
informa5oes nos bancos, ja tera especificado um pouco o assunto: a
evasao escolar dos meninos no ensino secundario. Trata-se apenas de
associar os elementos (conceitos) de seu problema gra9as a conjungao
(por vezes chamados de operadores) "and" ou "e": evasao escolar e me-
nino e secundario. Obtera, dessa forma, todos os titulos contendo essas
palavras ou os artigos para os quais serviram de palavras-chaves.

Surgidos apenas ha
poucos anos, os bancos
de dados e as redes
informaticas
desenvolvem-se tao
rapidamente que, desde
ja, fica diffcil imaginar
fazer uma pesquisa ou
estudos superiores sem
deles se servir.

TESAURO Lista de
palavras selecionadas
para analisar e
classificar documentos.

"Por que voce nao procura no banco de dados local?"
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O diagrama seguinte ilustra essa interrogagao. Em cada um dos cir-
culos, ve-se o numero de referencias as quais a palavra-chave conduz
quando utilizada isoladamente. Em sua interse§ao, tem-se o numero de
referencias conservadas quando os tres elementos sao associados, ou
seja, referencias que contem todos os tres (os numeros sao arbitrarios).

Na intersecao dos tres: 46 referencias.

O operador "and" ou "e" e, portanto, essencial para interrogar os
bancos informatizados. Mas no banco pesquisado, o fenomeno da eva-
sao escolar tambem poderia estar gravado com as palavras "abandono
de estudos"; igualmente se poderia utilizar as seguintes palavras: estudan-
te, aluno, adolescente; e para ensino medio: grau escolar, nivel medio.
Deve-se isso prever e pensar em integrar, agora com o operador "or" ou
"ou", os sinonimos mais plausiveis das palavras-chaves usadas no prin-
cfpio. A primeira interrogagao poderia entao se tornar: [evasao escolar
ou abandono de estudos] and [menino or estudante or aluno or adoles-
cente] and [medio or nivel medio or ensino medio] — o que daria me-
Ihores chances de se aproveitar todos os recursos do banco.

Alem disso, sobre a questao da evasao escolar, o pesquisador pode-
ria desejar deixar de lado os estudos sobre a evasao nas escolas particula-
res: poderia entao exclui-los acrescentando "exceto setor privado" a sua
interrogasao. Poder-se-ia entao retomar a interrogagao precedente, mas
a ela acrescentando not: not (setor privado), not escola particular, not
colegio particular, por exemplo, para dar conta dessa reserva.

Os operadores "and", "or" e "not" (em portugues: "e", "ou" e "nao")
e a capacidade do pesquisador de imaginar ou de achar as palavras-
chaves que conduzem a informacao desejada sao, portanto, os instru-
mentos essenciais para a eficaz pesquisanos bancos de dados. Instrumen-
tos aos quais se deve acrescentar o conhecimento do vocabulario ingles,
pois a maioria dos bancos disponiveis comercialmente ou via Internet
sao em ingles.

As referencias obtidas variam conforme os bancos. Alguns forne-
cem apenas uma referenda minima: os dados essenciais de Iocaliza9ao
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(autor, tftulo, revista, data); outros apresentam ainda resumes de tama-
nho variavel, as vezes passagens do artigo ou do texto em questao; as
vezes ate permitem imediatamente o recebimento de longas listas, resu-
mes ou textos completes atraves da impressora, de gravacao em disquete
ou dos correios.

No. Records Request
* i 1274 explode "RACIAL-DISCRIMINATION"

Record 1 of 1 - ERIC 1992-3/98
AN: EJ551486
CHN: UD520204
AU: Pang,-Valerie-Ooka; Strom,-David; Young,-Russell-L.
TI: The Challenge of Affirmative Action.
PY: 1997
JN: Multicultural-Education; v4 n4 p4-8 Sum 1997
DT: Journal Articles (080); Reports - Evaluative (142)
LA: English
DE: Disadvantaged-Youth; Educational-objectives; High-Schools; Racial-Composition; Resource-

Allocation; Urban-Schools; urban-Youth
DE: *Affirmative-Action; *Equal-Education; *High-School-Students; *Minority-Groups; *Raeial-

Di3crimination
ID: California-San-Francisco
IS: CIJFEB98
AB: Explores the challenges of using affirmative action programs when competing groups of

underrepresented people vie for limited school resources. The case study of a San
Francisco (California) high school illustrates the difficulties of balancing competing
goals when affirming diversity and addressing patterns of discrimination conflict with
equal treatment of each individual. (SLD)

CH: UD
FI: EJ
DTK: 080; 142

Urn exemplo de resultado de uma interrogagao no ERIC

Mas se deve ter muita atengao em rela9ao a esses sistemas de locali-
za9ao da informagao cientifica. Alguns bancos podem fornecer muitfssi-
mas informagoes: tudo o que esta disponfvel torna-se acessfvel, sem
grande discriminagao. Pode-se entao chegar a trabalhos (muito) secunda-
rios, artigos somente esbo9ados, comunicagoes destinadas a explorar o
terreno..., correndo-se o risco de se afogar em uma massa de documen-
tos inutilmente numerosos porque pouco selecionados! Na realidade,
deve-se lembrar, o artigo que mais interessa e o que o pesquisador, no
final de sua pesquisa, tera conseguido publicar em uma revista de reno-
me. Este artigo encontra-se no banco com os outros, mas pode nele se
perder entre outros de menor interesse.

Acrescentemos finalmente que em semelhantes discos compactos
(CD-ROM), tambem se acham conjuntos de dados estatisticos, como
Unesco Database, enciclopedias ou dicionarios, tais como o Grand
Robert Electronique, etc.

Periodicos

Os periodicos sao publica9oes editadas com freqiiencia regular. Entre
estes destacam-se as revistas cientificas, certos balan9os de pesquisa,
anuarios, entre outros.
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Revistas

As revistas cientfficas sao essenciais a pesquisa. O pesquisador sabe
que nelas encontrara, cuidadosamente selecionados por especialistas,
os artigos que se relacionam com as pesquisas mais recentes. Ve-se ne-
las habitualmente os problemas de pesquisa considerados, as problemati-
cas adotadas, os metodos empregados, as conclus5es tiradas. As referen-
cias bibliograficas e as notas que acompanham os artigos tambem sao
ricas fontes de informagoes; e bom, alias, chegar as publicagoes mais
antigas atraves das mais recentes, para assim determinar a filiacao das
ideias, o fervilhar da pesquisa feita de trocas, de divisao, bem como de
debates.

O pesquisador conhece, em geral, as revistas importantes em sua
area de interesse e acompanha regularmente sua publicagao. Os index e
inventories o auxiliam a ampliar suas investigagoes, se for o caso. Este
livro apresenta, no apendice, uma selegao de revistas comuns em cien-
cias humanas. Mas para conhecer a todas — sao alguns milhares —
teria que se consultar um index como o Ulrich 's International Periodicals
Directory e seus suplementos.

Balangos de pesquisas e anudrios

Existem revistas especializadas nos balangos de pesquisas. Sao, em sua
maioria, americanas. Quase todas as ciencias humanas os possuem: o
Annual Review of Anthropology e o Annual Review of Psychology, por
exemplo. Habitualmente essas revistas sao publicadas anualmente (como
os titulos das precedentes indicam). Sao dirigidas por uma equipe de
redacao encarregada de convidar especialistas renomados para prepara-
rem artigos que fagam um balango de alguns aspectos da pesquisa em
seu campo. Esses artigos sao geralmente acompanhados por referencias
bibliograficas muito uteis.

Certos Handbooks publicados pelas associagoes profissionais de
pesquisadores sao feitos com o mesmo espirito: trata-se sempre de fa-
zer, atraves de uma serie de artigos, balangos de pesquisas sobre determi-
nadas questoes. Sao publicados, muito regularmente, de cinco em cinco
ou de dez em dez anos. Tambem e o caso, por vezes, dos Yearbooks
produzidos com os mesmos objetivos e nas mesmas condigoes, que,
apesar de seu nome, normalmente nao sao publicados anualmente.

Ha anuarios de todos os tipos. Comegando por esses instrumentos
importantes de informagao que sao os grandes anuarios nacionais, como
o Anudrio estatistico do Brasil, publicado pelo IBGE. De acesso facil,
esses anuarios contem um mar de dados, estatisticas e outros, sobre os
multiples aspectos da vida em seu respective campo. Em materia de
publicagoes internacionais, consultar-se-a o Anudrio estatistico da

•»-• Unesco.
O pesquisador dispoe enfim de numerosos inventories de organis-

mos, cuja publicagao pode ser anual ou mais espagada, que podem Ihe
apresentar multiplas facetas das realidades humanas. Citemos, a tftulo
de exemplo, o Directorio de centres de investigacion cientifica y
tecnologia en America Latina y el Caribe, Espana y Portugal, da Unesco,



A CoNSTRugAo DO SABER 123

e o Catalogo das universidades brasileiras, do Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras.

A PROBLEMATICA RACIONAL

Uma vez realizada a revisao da literatura, o pesquisador chega ao fim do
primeiro dos dois movimentos principals de urn itinerario de pesquisa, o
que conduz das interrogacoes iniciais a uma hipotese. Com efeito, ja 1)
conscientizou-se de urn problema e o traduziu em forma de pergunta; 2)
fez uma revisao da literatura para melhor considera-la: resta-lhe, agora,
tirar as consequencias de seu procedimento inicial: clarificar, precisar e
reformular, ainda se necessario, seu problema e sua questao, depois o
que antecipa como eventual compreensao e explicacao do problema no
final da pesquisa, ou seja, sua hipotese.

Para ele mesmo entao, mas sobretudo para os outros que gostariam
de conhecer o sentido de seu procedimento, o pesquisador o explica,
bem como o faz com seus resultados: enuncia sua problematica — a
partir de agora racional no final da operagao de objetivagao que foi con-
duzida — e o que dela resulta como hipotese.

A problematica racional enunciada

Vejamos o esquema seguinte. A problematica racional e a elaborada no
movimento que vai em diregao da janela da direita, onde esta se enuncia.

PROBLEMATICA SENTIDA PROBLEMATICA ENUNCIADA

Fatos

Teorias

Conceitos

Valores

\

\
\PROBLEMA
/PERCEBIDO

1

PROBLEMATICA RACIONAL

OBJETIVACAO

Problema e
pergunta:

• clarificados
• precisados

HIP6TESE

No inicio da janela da esquerda havia o conjunto dos fatores espar-
sos — os conhecimentos brutos e construidos, os conceitos, as teorias,
diversos valores os animando — que, em fun?ao de circunstancias que
se apresentam em seu meio, fazem com que o pesquisador perceba um
problema sobre o qual Valeria a pena se debru?ar.

Esses elementos esparsos, mas em interagao, formam seu quadro
de referenda para a apreensao do problema, sugerindo-lhe um modo de
ve-lo — uma problematica sentida —, o pesquisador tentou deles obter
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uma visao mais objetiva: examinou-os para melhor estabelecer sua natu-
reza e seu jogo, a fim de aprender mais precisamente e mais profundamen-
te seu problema e as questoes de pesquisa que dele resultam. E a longa
operacao de objetiva§ao que conduz da janela da esquerda a da direita,
opera?ao durante a qual o pesquisador analisa as multiplas facetas (fac-
tuais, conceituais, teoricas) de seu problema, tendo como auxflio a revi-
sao da literatura.

A problematica, finalmente, quando se encontra na janela do meio,
evoluiu, talvez tenha se transformado, com certeza, objetivou-se. O pro-
blema esta agora bem delimitado, seus limites e suas implicates clara-
mente estabelecidos; o pesquisador ve como retornar ao real para verifi-
car se a resposta antecipada (a explicasao, a compreensao), sua hip6te-
se, tern fundamento.

Em seu relatorio de pesquisa e o conteudo dessa segunda janela que
o pesquisador divulgara; explicara como nele chegou e o que isso impli-
ca. Ou seja, enunciara sua problematica racional.

A hipotese

A hipotese, como dissemos, e o ponto de chegada de todo o primeiro
movimento de um itinerario de pesquisa. Torna-se, em seguida, o ponto
de partida do segundo movimento, indicando a dire9ao a seguir para que
se possa resolver o problema de partida, verificar sua solugao antecipada.

O procedimento hipotetico-dedutivo

Casualmente, e o papel central da hipotese, essa especie de elo entre as duas vias de um encaminhamento
de pesquisa, que faz com que o procedimento de pesquisa em ciencias humanas seja denominado hipote-
tico-dedutivo: "hipotetico", no adjetivo composto, salienta esse papel central da hipotese.

Na realidade, contudo, a via que conduz de fatos pontuais a essa generaliza^ao, que e a hipotese,
poderia ser chamada de modo mais preciso; e o encaminhamento logico da outra via nao iria necessitar,
para ser descrito, dos dois termos do adjetivo composto "hipotetico-dedutivo". Inspirando-nos no quadro
da pagina 22, como se poderia chamar o tipo de encaminhamento empregado para uma e para outra?

Retomemos o exemplo do pesquisador que se preocupa com a eva-
sao escolar. Seu encaminhamento ate aqui o fez ver claramente o proble-
ma, delimita-lo, privilegiar um determinado aspecto atraves de sua pergun-
ta. Imaginemos duas perguntas possfveis as quais poderia ter chegado:

• Poderiamos reduzir a evasao escolar suprimindo o trabalho para-
escolar remunerado?

• O fator economico e preponderante entre os fatores que levaram
ao aumento da evasao escolar nos ultimos dez anos?

Ve-se que uma das perguntas conduz mais a uma pesquisa aplicada,
e a outra mais a uma pesquisa fundamental, mas nosso interesse nao e
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dessa ordem. O que nos interessa e que, implicitamente, uma e outra
contem uma suposigao sobre a solugao do problema: a primeira, que a
supressao do trabalho remunerado paraescolar reduziria a evasao; a se-
gunda, que a medida dos fatores economicos e outros relatives a evasao
auxiliara a compreensao do fenSmeno. Essas suposigoes implfcitas sao
as hipoteses do pesquisador, e suas hipoteses sao os elos sobre os quais
se articula a seguinte etapa da pesquisa.

A etapa seguinte da pesquisa consiste essencialmente em procurar
informagoes novas, alem das que serviram, ate o momento, para a defini-
gao do problema, para que a hipotese seja verificada. Serao diferentes
conforme a hipotese formulada e o objetivo visado atraves dela.

Efetivamente, a primeira hipotese propoe que seja suprimido o traba-
lho paraescolar remunerado e que se avalie os efeitos dessa supressao
sobre a evasao. A segunda conduz a procura de informagoes sobre fato-
res economicos e outros, hoje em dia e ha dez anos, para que se julgue
seu respective peso sobre a evasao.

Mas o que se entende exatamente por "trabalho paraescolar remune-
rado"? Cinco horas e vinte horas por semana equivalem? Trabalhar em
sua area de estudo ou nao?... Quanto aos fatores economicos, quais sao
eles? E os outros fatores? Como perceber os sinais de sua influencia?...
Ainda aqui, como para a pergunta de pesquisa, para tornar uma hipotese
de pesquisa operacional em fungao de sua continuidade, faltam algumas
precisoes a fazer. Isso supoe uma outra operacao de clarificacao dos
'conceitos sobre os quais a pesquisa se fundamenta, do que sera tratado
na terceira parte do manual.

Portanto, o pesquisador enuncia sua hipotese. Para as que nos servi-
ram de exemplo, as formulagoes seriam certamente diferentes. Desse
modo:

• Para a primeira, suprimindo-se o trabalho paraescolar remune-
rado, o fndice de evasao diminuira.

• Para a segunda, o fator economico pesa mais que outros fatores
na evasao escolar.

Mas formulagoes um pouco secas como essas nem sempre propi-
ciam uma compreensao plena e nuangada do que se trata. Na segunda,
por exemplo, os fatores economicos e os outros fatores em questao po-
dem ser encarados de inumeras maneiras, tanto no que se refere a sua
natureza quanto ao seu jogo. Com freqiiencia, em um caso semelhante
em ciencias humanas, julga-se insuficiente a hipotese simples, construida
associando-se dois ou um pequeno numero de fatores, e se prefere combi-
nar a hipotese com mais explicacoes, aborda-las de modo mais aprofun-
dado. A hipotese pode entao tomar a forma de um texto com varies
paragrafos. Assim, para a segunda, o pesquisador poderia querer relem-
brar a variedade dos fatores possiveis, sublinhar suas inter-relagoes, preci-
sar em que o fator economico Ihe parece oferecer mais possibilidades de
explicagao do que outros, e indicar como, conseqijentemente, isso deve-
ria se manifestar. Pois, qualquer que seja a forma dada a expressao da
hipotese seu espfrito permanecera, o que se pode resumir nas palavras
se — entao: se tal suposigao esta correta, entao se deveria encontrar...
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Qualquer que seja o modo de formulae, a hipotese sempre serd
necessaria para direcionar a continuidade da pesquisa; como afirmou
um brincalhao, so se acha o que se procura!

P R A T I C A

PRIMEIRA ETAPA DO TRABALHO DE PESQUISA (II):
A PROBLEMATICA RACIONAL E A HIPOTESE

Eis agora o momento de finalizar a primeira etapa do trabalho de pes-
quisa.

Voce j a escolheu, ap6s o ultimo capitulo, um problema de pesquisa.
Assegurou-se de que se trata de um problema que merece ser estudado,
ou seja, que a solucao que eventualmente Ihe serd dada, em materia de
conhecimentos lacunares ou de capacidades de intervengao, melhoraria
a situa9ao de partida.

Voce vislumbra uma possivel solu§ao para esse problema? E nessa
diregao que nos dirigimos agora: proper uma solu?ao possivel, a hipote-
se, cuja validade sera verificada em seguida.

Trata-se, portanto, de, nessa etapa, retomar seu problema e, objeti-
vando-o melhor, preparar o enunciado da possivel solucao. Provavelmen-
te, sem demora, voce achara comodo reformular o problema em forma
de pergunta. Uma pergunta, com efeito, e mais dinamica, pede mais
claramente uma pesquisa, uma ou mais respostas, do que o simples enun-
ciado de um problema.

Sua pergunta, uma vez formulada, e bem clara? Voce domina bem
as realidades subjacentes aos termos utilizados? Esses termos seriam
dominados por todos como por voce? Sua pergunta questiona opinioes,
preferencias, teorias, ideologias? Foi tomada emprestado? Sua pergun-
ta, outros ja poderiam te-la feito, de seu modo ou diferentemente? Fo-
ram feitas perguntas semelhantes, ou simplesmente ja se debru§aram
sobre perguntas que, sendo afins com a sua, poderiam esclarece-la?...

Como se ve, e chegado o momento de realizar a revisao da literatu-
ra relativa a sua pergunta, encontrar e consultar trabalhos capazes de
ilumina-la no que concerne ao saber disponivel, conceitos e teorias, me-
todos de pesquisa... Seria, alias, bom, antes de iniciar essas pesquisas e
leituras, elaborar uma lista dos saberes suplementares que voce gostaria
de considerar.

Nao esqueca, por outro lado, de que voce nao le pelo simples praze:
de ler; nao consulta pelo simples prazer de consultar, mas para esclare-
cer seu problema, sua pergunta, para melhor defini-la a fim de dar segui-
mento a sua pesquisa: nao perca de vista sua pergunta!


