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Problema e Problematica

A pesquisa parte de um problema e se inscreve em uma problematica. fi
do que trata este capitulo.

A fase de estabelecimento e de clarificagao da problematica e do
proprio problema e frequentemente considerada como a fase crucial da
pesquisa. E ela que serve para definir e guiar as operagSes posteriores,
como uma especie de piloto automatico, uma vez que tenha sido bem
planejada.

Mas o que e exatamente um problema de pesquisa? De onde vem?
Quais sao seus contornos? Como vislumbrar sua "solu?ao" na pratica?
E onde se situa precisamente a problematica em rela?ao ao problema?

0 PROBLEMA DE PESQUISA

Um problema de pesquisa e um problema! Pois a mente humana e, em
geral, bastante sabia para nao se inquietar inutilmente. Ninguem, com
razao, tem vontade de dedicar muito tempo para saber se a chuva molha,
se os homens e as mulheres sao de sexos diferentes, se as zebras sao
listradas de preto ou branco... O que mobiliza a mente humana sao proble-
mas, ou seja, a busca de um maior entendimento de questoes postas pelo
real, ou ainda a busca de solugoes para problemas nele existentes, tendo
em vista a sua modificagao para melhor. Para ai chegar, a pesquisa e um
excelente meio.

Problemas: motivagoes e escalas diversas

Podemos distinguir duas grandes categorias de pesquisa, as quais relacio-
nam-se entre si.

Uma primeira categoria tem por motivagao preencher uma lacuna
nos conhecimentos: melhor conhecer e compreender, por exemplo, os
estagios do desenvolvimento da personalidade, porque estima-se que o
conhecimento do processo de crescimento dos seres humanos seria, desse

Nas ciencias naturals,
as zebras podem, pelo
contrario, suscitar muito
interesse, como bem
mostrou Stephen Jay
Gould em Quando as
galinhas tiverem denies.
Lisboa: Gradiva, 1989.
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modo, mais complete. Trata-se entao de um tipo de pesquisa destinado,
em principle, a aumentar a soma dos saberes disponiveis, mas que pode-
rao, em algum memento, ser utilizados com a finalidade de contribuir
para a solucao de problemas postos pelo meio social. Pode-se chamar
este tipo de pesquisa de pesquisa fundamental.

A segunda categoria de pesquisa tem por motivacao principal contri-
buir para resolver um problema, um problema presente em nosso meio,
em nossa sociedade. Assim, por exemplo, uma consideravel taxa de eva-
sao escolar em nossa sociedade pode causar inquieta9§o e fazer com
que desejemos conhecer e compreender melhor, a luz de conhecimentos
ja disponiveis, as suas causas para que, em seguida, possamos proper
soh^oes. Trata-se, entao, de uma pesquisa que tendo como caracteristi-
ca principal a aplica9&o de conhecimentos ja disponiveis para a solucao
de problemas denomina.-se pesquisa aplicada. Este tipo de pesquisa pode,
no entanto, tanto contribuir para ampliar a compreensao do problema
como sugerir novas questoes a serem investigadas.

O problema de pesquisa pode ser considerado em diversas escalas.
Existe, e claro, o problema do especialista, do professor-pesquisador,
do pesquisador profissional, do estudante que prepara uma tese de douto-
rado ou de mestrado... Para esses, os objetos de pesquisa aparecem, ao
menos em parte, mais delimitados gra9as a experiencia e ao saber que
acumularam, a tradi9ao cientifica de sua area, a sua participa9ao em
uma especie de comunidade intelectual que compartilhe preocupa9oes
identicas ou semelhantes. Mais que os outros, esses pesquisadores costu-
mam se dedicar a pesquisa fundamental. Mas podem, igualmente, dedi-
car-se a pesquisas aplicadas, ou ainda a pesquisa-a9ao, desenvolvendo-
as por um longo periodo de tempo.

Existe tambem, mas em outra escala, a pesquisa dos que desejam
compreender e resolver certos problemas apresentados no seu quotidi-
ano de forma9ao profissional. Desse modo, por exemplo, um estudante
confrontado com um problema de orienta9ao escolar pode querer aborda-
lo metodicamente, servindo-se de seus conhecimentos, reunindo todos
os dados liteis, formulando hipoteses compatfveis com suas capacida-
des, suas experiencias, suas disponibilidades de tempo e de recursos,

Tema e problema
Ouve-se, por vezes, dizer que tal ou tal pesquisador estuda tal ou tal tema de pesquisa — o nacionalismo no
Quebec, o populismo no Brasil, por exemplo, ou ainda o desenvolvimento intelectual do adolescente —, ao
inves de se falar sobre o problema precise sobre o qual trabalha. E que o pesquisador profissional ja circuns-
creveu, no decorrer de sua pratica, um conjunto de problemas que se inscrevem em um mesmo tema de
pesquisa. Ele, com isso, preocupa-se de modo global, muitas vezes no quadra de um programa de pesqui-
sa, mas, quotidianamente, e sobre um problema especifico que se debruca. Desse modo, por exemplo, um
pesquisador que trabalhe com o problema ou o tema geral da evasao escolar podera estudar a cada vez
diversos problemas espedficos relatives a evasao escolar. A soma dos conhecimentos assim obtidos Ihe
permite desenvolver progressivamente um conhecimento integrado sobre o conjunto da questao; ele pode
construir um conhecimento mais geral.

Um pesquisador menos experiente vai se dedicar, por sua vez, a problemas bem delimitados e de
amplitude mais restrita.
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propondo um piano de intervengao capaz de contribuir para as mudan-
9as desejadas. Tal procedimento pode ser tao cientifico como o do espe-
cialista, na medida em que aplica, substancialmente, o mesmo metodo
de investigac. ao. Alias, nao e senao este o principal interesse da aprendiza-
gem da metodologia da pesquisa?

0 "verdadeiro" problema

Mas nem todos os problemas que encontramos sao necessariamente pro-
blemas que se prestam a pesquisa cientifica. Um problema de pesquisa
e um problema que se pode "resolver" com conhecimentos e dados ja
disponiveis ou com aqueles factfveis de serem produzidos.

Suponhamos que um pesquisador veja um problema no aumento da
taxa de divorcios. Poder-se-ia imaginar abordar o problema sob tres angu-
los diferentes:

• O casamento sendo a principal causa do divorcio, dever-se-ia
interdita-lo.

• O casamento e uma instituigao divina cujos lagos nao deveriam
jamais ser rompidos.

• O aumento da indiferen9a amorosa entre conjuges e o que causa
o divorcio.

Alem de poder parecer de uma ironia pouco seria, a primeira aborda-
gem nao leva a parte alguma. E da ordem da opiniao; nao indica dados a
serem procurados em relacao ao problema e, uma vez enunciada essa
abordagem, "fica tudo como d'antes no quartel de Abrantes".

Quanto a segunda proposifao, e uma questao de fe, de crenga religio-
sa. Acredita-se ou nao nela, nao dizendo nada sobre o fenomeno do

"Diga-me, Conrad, qual e para voce
a principal causa dos divorcios

hoje em dia?"

8ibliotecaSetorial.CEFD.UFB
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Problema vem das
palavras gregas pro (na
frente) e ballein (jogar).
Problema: jogar na
frente.

Esses modos de
constru^ao do saber
foram apresentados no
capitulo 1.

divorcio, exceto que e proibido. Contudo, se se deseja recolher, nessa
otica, informagoes em relagao ao problema subjacente, dever-se-ia
enuncia-la de outro modo. Poder-se-ia questionar, por exemplo, se os
que compartilham essa crenga nao praticam o divorcio (ou se divorciam
menos) e imaginar entao dados possfveis de serem recolhidos, assim
como um quadro teorico de referenda que os elucide.

O terceiro enunciado e o unico que aborda o problema sob um angulo
que deixa presumir uma pesquisa subseqiiente, pois permite uma busca
de dados. Pode-se, por exemplo, interrogar casais em diversos periodos
de seus casamentos: casais divorciados e nao-divorciados, casais de direi-
to ou de fato; pode-se fazer diversas observagoes para se informar sobre
o grau de atengao amorosa em relagao ao problema apresentado. Pode-
se ate imaginar, em um segundo momento, expandir a coleta de informa-
goes para outras circunstancias (economicas, sociais, historicas...), colo-
car a durabilidade do casamento em relagao a existencia de projetos
comuns, com ou sem a presenga de criangas, etc., a fim de melhor julgar
o valor do enunciado considerando-o em um contexto mais amplo.

Um problema de pesquisa nao e, portanto, um problema que se pode
"resolver" pela intuigao, pela tradigao, pelo senso comum ou ate pela
simples especulagao. Um problema de pesquisa supoe que informagoes
suplementares podem ser obtidas a fim de cerca-lo, compreende-lo,
resolve-lo ou eventualmente contribuir para a sua resolugao.

Finalmente, um problema nao merece
uma pesquisa se nao for um "verdadeiro" pro-
blema — um problema cuja compreensao for-
neca novos conhecimentos para o tratamento

, de questoes a ele relacionadas. Poder-se-ia ter
——£\" curiosidade em saber o que teria acontecido

se o Brasil tivesse sido colonizado pelos holan-
deses e nao pelos Portugueses, ou supor o fu-

W turo do mundo se, de repente, nao existissem
J mais criangas, ou calcular as economias possf-

i | ̂  J veis no sistema escolar se se retirassem os pro-
JT~ fessores e se suprimissem os exames, e para

tais problemas imaginar dados possfveis. Es-
sas questoes, poder-se-ia argumentar, serviri-
am para agugar nossa capacidade de imagina-
gao — o que nao e dispensavel a um pesquisa-
dor —, mas provavelmente pouco serviriam
para aumentar a bagagem de conhecimentos
uteis a compreensao de um dado fenomeno e
ao seu equacionamento.

Os problemas de hoje deveriam ter sido resolvidos nos
anos 50, mas nos entao resolvfamos os dos anos 20, e
nos anos 20, os de 1890...

1
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As interrogates iniciais

Mas de onde vem os problemas de pesquisa? O que nos leva a tomar
consciencia de um problema, como esta colocado no diagrama da pagi-
na pagina 84, ou a formular nossas interrogates Iniciais como outros
preferem dizer? De onde vem o fato de que alguns se interessam por tal
problema, outros por outro (e que outros nao se interessam por qualquer
problema...)? De onde vem ainda que duas pessoas se interessem pelo
mesmo problema podendo ve-lo de modo radicalmente diferente? Isso
vem de nossas experiSncias: do que somos, pois sao nossas experiencias
que nos fizeram ser o que somos. E o que acontece para todos os pesqui-
sadores.

Nossas experiencias sao, essencialmente, uma mistura de conheci-
mentos e de valores, dos quais nos dispomos, em maior ou menor quanti-
dade, com mais ou menos variedade de amplitude e de domfnio. Esses
conhecimentos e esses valores os recebemos prontos e conservados, ou
os aprendemos ou transformamos, adaptando-os; por vezes, nos mes-
mos os desenvolvemos. Vejamos isso de mais perto.

Entende-se por
Interrogators Iniciais as
primeiras percepcoes a
respeito de uma
situacao que causa
problema, e que
mereceria ser
questionada,
examinada de mais
perto. £, com
freqiiencia, um
movimento pr£-!6gico
do pensamento, da
ordem da intuicao.

Conhecimentos

Conhecem-se/ato5 brutos e,fatos construidos. Os fatos brutos sao aque-
les que, embora determinados e divulgados pelos seres humanos, nao se
constitufram ainda em objeto de sua reflexao. Desse modo, conhecem-
se fatos brutos quando se sabe, por exemplo, que a Proclamacao da
Republica data de 15 de novembro 1889, que as taxas de desemprego no
Brasil, nos ultimos sete anos, situam-se entre 5% e 10%, que a evasao
escolar atinge mais as populagoes nordestinas do que as de outras re-
gioes...

O simples conhecimento destes fatos brutos nao possibilita a com-
preensao do fenomeno do desemprego nestes mesmos anos, tampouco o
da evasao escolar, ou ainda a complexidade das relacoes entre os diferen-
tes interesses e projetos politicos e economicos que culminaram na Pro-
clama?ao da Republica naquela data, mas permite melhor se situar na
realidade social, melhor determinar o que a compoe e os elementos que
nela interagem. Em suma, mais se conhece os fatos brutos sobre uma
determinada realidade, menos essa realidade nos e estranha, estando-se
mais instrumentalizado para ve-la, examina-la, questiona-la, para even-
tualmente conscientizar-se dos problemas que ela comporta.

Mas os conhecimentos dos quais dispomos nao sao todos fatos bru-
tos, mas construidos. Sao generalizacoes, resultados do relacionamento
de diversos fatos brutos. Entre essas generalizagoes, os conceitos e as
teorias sao particularmente uteis a pesquisa; deles trataremos em separa-
do.
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Quern e a
favor de Yang

Shangkin
aqui?"

Eu, eu sou
a favor de

Zhao
Ziyang!"

verdadeiro
quebra-
cabegas
chines!!!"

Essa caricatura foi publicada em Le Soleil, jornal canadense, a proposito dos acontecimen-
tos de 1989, em Beijing (Pequim), quando os estudantes se opuseram ao governo pedindo
reformas. Ela mostra quanto o conhecimento factual e necessario a compreensao. Sem ele,
achamo-nos frente ao real social como frente a um quebra-cabegas.

As generalizagoes

As conclusoes ou interpreta?6es constituem um tipo corrente de generali-
zacao. Sao conhecimentos construidos para explicar conjuntos defatos
brutos. Assim, por exemplo, um historiador pode ao estudar a Inconfiden-
cia Mineira examinar os fatos que a caracterizam e estabelecer as rela-
9oes entre eles e, em seguida, concluir que o movimento em questao
explica-se de tal ou tal forma. Essa conclusao, fruto da interpreta9ao, e
uma generaliza?ao: e um conhecimento construfdo sobre o relaciona-
mento de diversos fatos brutos.

Numerosos conhecimentos de que dispomos, come?ando pelos ad-
quiridos na escola, sao dessa ordem: generaliza?6es. Sabemos, pois apren-
demos, que a Inconfidencia Mineira foi um conflito que expressa a crise
do sistema colonial; que a crise economica mundial dos anos 30 foi
causada pela superprodugao (ou pela especula?ao desenfreada); que a
eclosao da Segunda Grande Guerra favoreceu o desenvolvimento indus-
trial brasileiro, que o processo da urbanizagao esta vinculado ao incre-
mento da industrializa?ao, que a imigragao no Quebec poe em perigo o
equilibrio linguistico (ou constitui a chave da sobrevivencia demografi-
ca); etc.

Todos esses enunciados remetem a fatos brutos. Inutil dizer nova-
mente que quanto mais se acumulam conhecimentos interpretativos, mais
se e capaz de observar o real social, de questiona-lo e de compreende-lo.
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Os conceitos

Ler o real social, questiona-lo e conhece-lo: precisa-se de palavras para
isso. Como nomear aquilo do que se trata, distinguir uma realidade de
outra, falar dela com outros havendo mutua compreensao? Com esse
fim, dentre as palavras, desenvolveram-se as que chamamos conceitos.

Conceitos e compreensao

Imaginemos, enquanto escutamos o radio, a narragao de uma parte deste esporte cujo vocabulario compre-
ende as palavras servigo, smash, set, vantagem... Se nao conhecemos o sentido dessas palavras, o que
compreendemos? Ou nos imaginemos lendo um codigo de direitos: o que compreender se nao conhece-
mos o sentido das palavras — conceitos — liberdade, justica, lei, discriminagao, direito... Os conceitos e as
palavras que os exprimem sao indispensaveis para conhecer, compreender e explicar.

Os conceitos sao representafdes mentals de um conjunto de reali-
dades emfungdo de suas caracteristicas comuns essentials.

Tomemos a palavra "mesa", por exemplo. Poderiamos ter tres pala-
vras diferentes para designar uma mesa com tres, quatro ou cinco pes;
uma palavra tambem para cada tipo de mesa: para aquelas sobre as quais
se come, trabalha-se ou joga-se cartas; uma palavra para as mesas altas,
as mesas baixas, as mesas em madeira, em ferro... Parece que se achou
mais economico utilizar a mesma palavra, "mesa", para designar a to-
das, e hoje, quando se escuta essa palavra, representa-se para si um movel
composto por uma superficie plana colocada sobre pes e que serve para
diversos usos, inclusive o de depositar objetos. Em resumo, conhecendo
o sentido da palavra "mesa", ninguem, vendo um cachorro, seria levado
a chama-lo de "mesa".

A maioria dos conceitos uteis em pesquisa representa realidades
mais abstratas. Por exemplo, o conceito de democracia. Ele e, no entan-
to, construfdo segundo o mesmo principle, para exprimir realidades ten-
do em comum certos tipos de caracteristicas. Assim, quando se ouve a
palavra "democracia", constroi-se a representa?ao de um regime politi-
co cujos dirigentes sao eleitos pelo povo e sao responsaveis perante ele,
e no qual todos possuem os mesmos direitos, tal como o direito a livre
expressao, o acesso igualitario a justi?a, etc. Conhecer os atributos do
conceito de democracia — e assim que se nomeiam, com freqiiencia, as
realidades que o conceito recobre — permite que se pergunte se a Chi-
na, a Argentina, o governo municipal, a administra?ao da Universidade,
etc., sao democraticos. Os conceitos, para o pesquisador, sao instrumen-
tos insubstitufveis para se investigar e conhecer. Uma vez mais, quanto
mais se dispoe de conceitos, maiores serao nossas capacidades de ler,
questionar e conhecer o social.

As diversas ciencias humanas desenvolveram, ao longo dos anos,
conceitos proprios. Nao que deles tenham exclusividade, longe disso,
mas seus campos especificos de estudo dos fenomenos humanos e so-
ciais levaram-nas a utilizar certos conceitos de modo particular. Assim,

O CONCEITO e uma
categoria que
estabelece um caso
geral a partir de um
conjunto de casos
particulares
aparentados por suas
caracteristicas
essenciais.
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Conceitos e pesquisa: uma ilustracao

Einstein assim ilustrou o papel dos conceitos para conhecer o real:

O pesquisador e, as vezes, como um homem que desejaria conhecer o mecanismo de um relogio que
nao pode abrir. Apenas a partir dos elementos que ve ou escuta (as agulhas giram, o tic-tac) pode
procurar uma explica$ao elucidando, e do modo ma/s simples, numerosos fatos, inclusive, ate, invisi-
veis. Sao os conceitos de movimento, de roda, de engrenagem que perm/fern compreender, sem o ver,
o mecanismo do relogio.

Cilado em GRAWITZ, Madeleine. Methodes des sciences sociales, 8. ed., Paris: Dalloz, 1980. p. 426.

por exemplo, a economia, em relacao aos seus objetos de estudo, dispoe
de modo particular de conceitos como: recursos, produgao, trocas, pre-
905, crescimento, escassez, etc.

Todas as disciplinas possuem, assim, alguns conceitos que marcam
sua identidade e indicam seus objetos de estudo. Vejamos certos concei-
tos relacionados a algumas dessas disciplinas.

• Em sodologia e, em boa medida, em antropologia: papeis, status,
grupos, classes, normas, cultura, aculturacao, etc.

• Em ciencia politica: poder, regime politico, estado, instituicoes,
cidadania, etc.

• Em geografia: paisagem, espa90, situa?ao, relagoes, divisao es-
pacial, fronteiras, etc.

• Empsicologia: comportamento, motiva9ao, percep9ao, atitudes,
aprendizagem, desenvolvimento, adapta9ao, etc.

• Em historia, todos os conceitos relatives ao tempo ou, mais preci-
samente, a perspectiva temporal na qual sao abordados com os
objetos de estudo e dos quais as demais ciencias humanas compar-
tilham: evolu9ao, transforma9ao, mudan9a, continuidade, dura-
9§o, periodo, acontecimento, conjuntura, etc.

Frente a totalidade do real humano e social, um tal conjunto de
conceitos fornece um instrumento de base para a observa9ao, e ate o
questionamento, na medida em que cada um dos conceitos sugere pistas
para um conjunto de questoes. Pode-se, por exemplo, assim definir o
tomador de decisao em politica: o que faz, interpreta e poe em vigor as
regras do sistema politico. Esse conceito de decisor sugere questoes como:
1) Quem sao os decisores? Quais sao suas caracteristicas pessoais, seus
antecedentes sociais? 2) Quais decisores sao dirigentes politicos que
possuem o apoio de seus concidadaos? Quais nao o possuem? 3) Como
se tornar um decisor em uma sociedade? Quais regras formais e infor-
mais permitem chegar a autoridade de decisor? 4) Que se deve fazer
para se tornar e permanecer um decisor? Para quern se deve apelar?
Como faze-lo? Como permanecer no poder?

O conceito de tomada de decisoes — ou seja, o processo pelo qual
o sistema politico faz, interpreta e poe em vigor as regras — sugere, por
sua vez, questoes como: 1) Quais sao as regras formais e informais sub-
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jacentes as tomadas de decisoes? 2) Como os decisores recolhem a infor-
ma9ao? Esse modo de recolher a informa9ao influencia o processo de
decisao? 3) Como as decisoes sao postas em vigor? Como a sociedade
as aplica, uma vez tomadas? 4) Quais papeis os decisores, as institui-
9oes, os cidadaos e a cultura politica tern no processo de tomada de
decisoes?, Etc.

Esses conceitos e as questoes que levantam sao os instrumentos
privilegiados do pesquisador para conhecer, no sentido de que eles orien-
tam a observa9ao e o questionamento dos fenomenos socials, a otica
pela qual conduzir seu estudo e, em resume, seu modo de analise. Dai
por que as chamam, por vezes, de conceitos e questoes analiticas.

Outros conceitos tambem sao indispensaveis ao pesquisador no sen-
tido de que Ihe lembram e definem as opera9oes e os procedimentos
essenciais a realiza9ao da pesquisa. Sao os que se poderia nomear concei-
tos metodologicos, de problema, de questao, de hipotese, de quadro de
referenda, de teoria, de validade, de objetividade, etc., alem do proprio
conceito de conceito! Em suma, um grande numero de conceitos que se
acham neste livro.

As teorias

As teorias sao igualmente generaliza9oes da ordem das conclusoes ou
das interpreta9oes, mas de grande envergadura. Sao generaliza9oes de
generaliza9oes. Tomemos um exemplo. Nos anos 30, um historiador se
interrogou sobre as causas das revolu96es. Para tanto, estudou quatro
grandes revenues: as revolu9oes inglesa de 1640, americana de 1776,
francesa de 1789 e russa de 1917. Constatou que tais revolu9oes tinham
causas especificas diversas, mas tambem fatores comuns: assim, em to-
dos os casos, a deflagra9ao das revolu9oes havia coincidido com um
forte sentimento de insatisfa9ao popular. Uma teoria permanece valida
durante o tempo em que, dentre as situa9oes que pretende explicar, nao
surja uma outra que a contradiga ou a invalide. Nao desconsiderando, e
claro, a possibilidade da coexistencia de teorias concorrentes.

O valor de uma teoria e, primeiramente, explicative: e uma generali-
za9ao de explica9oes concordantes tiradas dos fatos que foram estuda-
dos para sua constni9ao. Mas, para o pesquisador, seu valor e sobretudo
analftico, pois ela Ihe servira para o estudo e a analise de outros fatos da
mesma ordem.

Numerosas teorias que esclarecem o pesquisador em sua aborda-
gem dos problemas sao o fruto de pesquisas ou, pelo menos, observa-
9oes metodicamente analisadas, como a que serviu de exemplo. Chame-
mo-nas de teorias cientificas.

Outras, que podem ter sido elaboradas cientificamente, tornaram-
se teorias do social ideal, das ideologias. Assim, por exemplo, a teoria
marxista: foi no decorrer de observa96es metodicas do real e da confron-
ta9§o de experiencias diversas que Karl Marx a desenvolveu. Mas suas
origens empiricas foram progressivamente se apagando para dar lugar a
uma visao do mundo segundo a qual as redoes socials seriam estabele-
cidas de modo mais igualitario para todos. A teoria marxista nao deixa

Trata-se da teoria de
Crane Brinton, que se
encontra na Anatomia
das revolufdes. Trad.
Jose Veiga. Rio de
Janeiro: Fundo de
Cultura, 1958.

TEORIA Explicate
geral de um conjunto
de fenomenos; pode ser
aplicada, em princfpio,
a todos os fenomenos
semelhantes.
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de ser, nesse sentido, um instrumento de leitura e de compreensao dos
problemas que podem ser encontrados no real. Poder-se-ia qualificar de
socials as teorias desse tipo.

Outras visoes do mundo nao derivam de uma preocupa9ao em organi-
zar globalmente o future e nao repousam sobre o estudo analitico do
real. Alguem, por exemplo, pode acreditar firmemente que os politicos
somente perseguem interesses pessoais. Essa convic9§o nao deixara de
ser, para ele, como uma teoria cientffica, propondo uma perspectiva a
leitura do real. Poder-se-ia chamar uma tal representagao de teoria espon-
tdnea. Como corre o risco de ser enganadora e de fazer com que o pesqui-
sador se perca, seria preferfvel deixa-la de lado ou, pelo menos, objetiva-
la. Mas deve-se ficar atento para sua eventual presenca e influencia em
uma operagao de conscientiza9ao e de resolufao de um problema.

ORA! VOCE NAO _
QUE SAO POBRES POR-
QUE QUEREM? USE
A CABBCA, SUA

TONTA, USE A
^-\ CABECA !

PENSE NOS BARRA-
COS ONPE ELES MO-
RAM, NAQUELAS
PORCARIAS DE
VBIS, NAS ROUPAS
caue ei.es USAM '

VOC§ NXO PERCEBE
QUE AL^M DE GAMHAREM
POUCO AINDA 7EM A
MANIA DE INVESTIR 6M
COISAS DE MA' QUALI-

DADE, que ELES
SEMPRB VAO
S6R POBRES?!

Valores

As generalizagoes, os conceitos, as teorias — fatos construfdos pelas
mentes humanas — se apresentam com as cores dos que os construfram,
depois com as dos que os empregam, isto e, com seus valores.

Os valores sao tambem representacoes mentals, representa9oes do
que e bom, desejavel, ideal, de como as coisas deveriam ser ou procurar
ser; sao preferencias, inclina96es, disposi9oes paraumestado considerado
desejavel.

Sao nossos valores, mais que nossos conhecimentos, que fazem de
nds o que somos. Pois nossos conhecimentos, quer sejam fatuais, con-
ceituais ou teoricos, ganham seu sentido atraves de nossos valores, tan-
to para nos como para o pesquisador. A validade do saber produzido e,
portanto, grandemente tributaria desses ultimos, uma vez que, de um
lado, o jogo dos valores influencia a produ9ao do saber e, de outro, a
objetividade depende da consciencia desse jogo e, de seu controle pelo
pesquisador. Examinemos essas no9oes mais de perto.
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As cores do saber

Deve-se compreender bem que, quando um pesquisador conscientiza-se
de um problema — assim que exprime suas interroga9oes iniciais —, o
faz a partir de uma observa9ao do real ou de uma leitura sobre o real e
por meio de um quadro de referenda determinado. Esse quadra de refe-
renda Ihe'fornece a grade de leitura pela qual percebe o real. E compos-
to de saberes adquiridos pelo pesquisadores — fatos brutos e fatos cons-
traidos —, mas este confere a esses saberes, devido a seus valores pes-
soais, um peso variavel. Pensemos em um mosaico: no principio, todas
as suas pe9as sao do mesmo material, mas de cores variadas; a disposi-
9§to dessas pe9as de mesmo material, mas de diferentes cores, define o
desenho especifico do mosaico. O mesmo acontece com o pesquisador e
seu quadro de referenda pessoal.

Assim, entre os conhecimentos, ha alguns para os quais o pesquisa-
dor dirige mais aten9ao. Pode, por exemplo, interessar-se mais pela escra-
vidao do que pelos movimentos de independencia, pelo exodo rural no
Brasil do que pela composi9ao etnica de sua popula9ao, pela violencia
contra as mulheres do que pelo seu acesso as profissoes nao tradicionais,
pelos fatores de exito escolar do que pelo fracasso ou pela evasao... Por-
que seus valores o fazem preferir tal ordem de fatos e nao outra.

O peso do quadro de referenda se exerce ainda mais quando se
trata de saberes construidos, em particular no que se refere as generaliza-
foes. Nos exemplos utilizados anteriormente para ilustrar as generaliza-
9oes fatuais, da ordem das interpreta9oes (pagina 90), ter-se-a, talvez,
observado que essas generaliza9oes se apresentavam na forma de bino-
mio: para cada uma, acham-se dois tipos de interpreta9§o (que, alias,
sao interpreta9oes comuns). Nao e por acaso. Com efeito, nao apenas
nao se adquirem todas as generaliza9oes desta ordem, mas, entre as encon-
tradas, ha aquelas que preferimos por melhor corresponderem a nossa
visao das coisas, aos nossos valores. O primeiro exemplo dessas genera-
Iiza9oes tratava, como foi-nos proposto, das possiveis interpreta9oes da
Inconfidencia Mineira: rebeliao de cunho socioeconomico e com parti-
cipa9§io popular contra as formas de explora9ao economica da metropo-
le, ou movimento de cunho politico-ideologico, conspira9ao das elites
inspiradas das ideias liberals. Ver um fato como a Inconfidencia, numa
perspectiva ou noutra, significa preferir — segundo nossos valores —
uma interpreta9ao a outra. Somos assim guiados por nossos valores,
como os pesquisadores que construiram essas interpreta9oes.

O mesmo acontece com os conceitos que conhecemos. No princi-
pio, muitos conceitos nSo possuem um sentido univoco: o de democra-
cia, por exemplo. A democracia da Grecia antiga (onde o conceito nas-
ceu) nao e a democracia liberal de hoje; e essa democracia liberal nao e
a democracia popular da Republica Popular da China. Nos mesmos, no
que concerne aos diversos tipos de democracia, podemos ter preferen-
cias: escolheriamos, por exemplo, a democracia direta, na qual cada um
se representa a si proprio, ou a democracia por delega9ao?

As teorias, sobretudo as teorias sociais, repousam ainda sobre valo-
res. Pensemos nessas duas grandes teorias do social — a tanto tempo em

Poder-se-ia definir o
QUADRO DE
REFERENCIA como o
conjunto de
conhecimentos e dos
valores que influenciam
nosso modo de ver as
coisas.
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disputa — que sao o marxismo e o liberalismo. O marxismo, a grosso
modo, propoe o ideal de uma sociedade sem classes, sem explorafao do
homem pelo homem, na qual todos receberiam conforme suas necessida-
des; o liberalismo supoe, de preferencia, que a melhor maneira de garantir
as necessidades de todos e deixar os individuos procurarem na concorren-
cia e sem resides seu interesse pessoal, e que do interesse pessoal dos
mais empreendedores decorreria o interesse de todos. Conforme valoriza-
mos uma ou outra dessas teorias (ou uma mais que outra), temos diferentes
leituras do real: dirigimos, com efeito, nossa atengao para fatos diferentes
em perspectivas diferentes. Vemos, cada um de nos, problemas diferen-
tes; abordamos diferentemente um mesmo problema. Ainda aqui, como
todo mundo, como os pesquisadores, ninguem escapa de seus valores.

O jogo de um conjunto de conhecimentos variavel, amplamente
definido e orientado por nossos valores, esta, portanto, na origem da
percep9§o de um problema de pesquisa.

Mas, anteriormente, ja existe um outro conjunto de elementos que
guiam o pesquisador em sua elucida9§o de um problema. Aqui ainda se
trata de valores, mas, desta vez, de valores metodologicos.

Existem numerosos
valores cuja
legitimidade um
individuo pode
reconhecer sem
compartilha-los. Mas os
valores metodologicos
forcam a aceitacao do
pesquisador: sem eles,
nao pode haver ciencia.
Sao como valores
"obrigatorios".

Os valores metodologicos

Os valores metodologicos sao os que nos fazem estimar que o saber
construido de maneira metodica, especialmente pela pesquisa, vale a
pena ser obtido, e que vale a pena seguir os meios para nele chegar. Isso
exige curiosidade e ceticismo, a confianga na razao e no procedimento
cientifico e, tambem, a aceitacao de seus limites. Sejamos mais precisos.

Que o pesquisador seja uma pessoa curiosa e cetica e evidente, pois,
pelo contrario, quern aceita cegamente que as coisas sejam como sao
nao sera jamais um bom pesquisador.

O pesquisador tern o gosto por conhecer. Nao se acomoda diante da
ausencia de um conhecimento, principalmente quando percebe um pro-
blema para cuja objetiva9ao ou resolucao a pesquisa poderia contribuir.
Sabe desconfiar do saber que Ihe e oferecido pronto, especialmente quan-
do imposto. Gosta de questionar o modo como o saber foi construido, os
valores que o fundamentam, e de se perguntar se poderia existir outro
mais satisfatorio.

Sobretudo, desconfia das explica?6es do senso comum, que devido
a sua evidencia aparente, muitas vezes, sao as mais problematicas. Ten-
de, portanto, a questiona-las, reconsidera-las, para verificar seu funda-
mento.

Mas ser curioso e cetico conduz a reconsiderafoes, a iniciar pesqui-
sas com freqiiencia. Esse procedimento exigira trabalho e esfor?o, que
somente empreenderemos se estivermos convencidos de que nos leva-
rao a um saber mais valido. Deve-se, portanto, confiar na razao e no
procedimento cientifico, acreditar que o saber assim criado e de nature-
za diversa do que provem da intui?ao, do senso comum, da autoridade
ou ainda das explicagoes miticas.

O pesquisador assim disposto aceita previamfehte, e sem se sentir
frustado, os limites do procedimento cientificd.' A6 mesmo tempo em



A CoNSTRugAo DO SABER 97

Curiosidade, ceticismo e senso comum

A historia das ciencias da natureza possui muitos relates de pesquisadores que
combatem a favor e contra todo o saber de senso comum. "E, no entanto, ela
gira!", repetia Galileu aos que se obstinavam em afirmar que era o Sol que girava
em torno da Terra, e nao o contrario.

A histqria das ciencias humanas possui igualmente sua quota de anedotas
sobre os perigos do senso comum. Desse modo, o bom senso pode nos levar a
pensar que as chances de ser socorrido na estrada sao maiores quando a circula-
cao esta intensa do que quando nao esta; que os soldados americanos do Sul se
adaptarao melhor ao clima quente do Pacffico do que os do Norte; que os jovens,
naturalmente contestadores, manifestaram-se mais contra a Guerra do Vietna do
que os mais velhos. Simples bom senso! Contudo, verificadas pela pesquisa, to-
das essas afirmacoes revelaram-se falsas: quando sao numerosos na estrada, os
motoristas nao param porque acreditam que um outro parara; o clima quente que
os soldados do Sul conhecem e muito diferente do clima do Pacffico; os jovens
foram mais cobertos pela mfdia do que as pessoas de mais idade, embora somen-
te uma minoria tenha manifestado sua oposicao. Simples bom senso, serfamos
tentados a dizer novamente, uma vez que essas explicacoes sao conhecidas!

Deve-se ser curioso e cetico para questionar semelhantes evidencias.

Cuidamo-nos
suficientemente para
nao nos deixar levar
pelos julgamentos do
senso comum?
Questionamos os
julgamentos que, as
vezes, ouvimos sobre os
refugiados
(fraudadores?), os
amerfndios
(aproveitadores?), os
baby-boomers
(egofstas?)... Quais sao
os fundamentos
racionais de tais
julgamentos? Como
poderfamos verifica-los?

que confere um grande valor aos saberes constituidos atraves desse proce-
dimento, reconhece que esses valores podem ser relatives, incompletos,
provisorios. Nem por isso preserva menos sua ambi?ao de objetividade,
mas admite os limites que pesam sobre ela e cultiva sua vontade de
domina-los (o que o conduz a Ihes conferir a considerasao critica da
qual tratara o proximo capitulo).

Em suas pesquisas, o pesquisador aceita que os dados colhidos nao
conduzam aos resultados previstos, que os fatos contradigam seus pon-
tos de vista, que suas hipoteses nao sejam verificadas... Dispoe-se entao
a se reorientar, a revisar suas perspectivas, como a tolerar que outros,
com perspectivas diferentes ou outros procedimentos, possam ter sobre
os resultados de sua pesquisa opinioes diferentes, e que possam eventual-
mente produzir, por sua vez, saberes divergentes.

Ve-se como uma
aprendizagem da
metodologia pode
ajudar a
instrumentalizar a
curiosidade e o
ceticismo, a
compreensao das
vantagens e dos limites
do metodo cientlfico
nas ciencias humanas.

A problematica sentida

A conscientizacao de um problema de pesquisa depende, portanto, do
que dispomos no fundo de nos mesmos: conhecimentos de diversas or-
dens — brutos e construidos — e entre esses conceitos e teorias; conhe-
cimentos que ganham sentido em fungao de valores ativados por outros
valores: curiosidade, ceticismo, confian§ano procedimento cientlfico e
consciencia de seus limites...

Todos esses elementos quando trazidos para nosso meio oferecem,
por sua vez, a materia sobre a qual se exercerao esses elementos: conheci-
mento, valor... Pois e nesse meio que um olhar atento observara os fatos
nos quais poderemos eventualmente entrever o problema a ser estudado.

Nessa etapa, as capacidades intuitivas ganham importancia. A per-
cepgao inicial de um problema e, muitas vezes, pouco racional. No en-
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tanto, percebendo o problema, jS. temos uma ideia do modo como pode-
riamos resolve-lo: ja temos uma hipotese (as vezes varias).

A primeira preocupagao do pesquisador e entao passar dessa per-
cepgao intuitiva do problema a set resolvido — e de sua eventual solu-
gao — para seu dominio metodico, racional. Em resumo, objetivar sua
problemdtlca.

Poder-se-ia definir a problematica simplesmente como o quadra no
qual se situa a percepcdo de urn problema.

A problematica e o conjunto dos fatores que fazem com que o pesqui-
sador conscientize-se de um determinado problema, veja-o de um modo
ou de outro, imaginando tal ou tal eventual solugao. O problema e sua
solugao em vista nao passam da ponta de um iceberg, ao passo que a
problematica e a importante parte escondida. Uma operagao essencial
do pesquisador consiste em desvenda-la.

Essa operagao de desvendamento consiste, mais precisamente, em
jogar o mais possfvel de luz sobre as origens do problema e as interroga-
goes iniciais que concernem a ele, sobre sua natureza e sobre as vanta-
gens que se teria em resolve-lo, sobre o que se pode prever como solu-
gao e sobre o modo de ai chegar.

Na saida, portanto, acha-se uma. problematica sentida, imprecisa e
vaga; na chegada, uma problematica consciente e objetivada, uma proble-
matica racional.

De uma a outra, ha o desvendamento e a consideragao critica dos
elementos da problematica, ou seja, especialmente, a visualizagao do
problema a partir dos conhecimentos dos quais ja se disp5e, conceitos e
eventualmente teorias em questao, bem como dos pontos de vista particu-
lares do pesquisador sobre o problema e sua resolugao. Esse procedimento
conduz progressivamente o pesquisador a precisar seu problema de pes-

Problema e problematica

Na linguagem corrente, confunde-se, por vezes, erroneamente, os termos problema e problematica. A
problematica, na realidade, e o quadro no qual se situa o problema e nao o proprio problema. Nao se pode
dizer "tenho uma problematica" em vez de "tenho um problema". Por outro lado, pode-se dizer "essa
situacao e problematica", utilizando entao a palavra problematica como adjetivo (especificando eventualmen-
te seu ou seus problemas, e, portanto, estabelecendo uma problematica).

Um dia, um de nossos estudantes ilustrou da seguinte maneira a relacao problema-problematica.

Minha braguilha esta aberta

Fui convidado para ir a casa dos pais de minha namorada pela primeira vez, contou ele. Foi num
domingo, para o brunch. Eu gostava muito de minha namorada e queria impressionar seus pais. Colo-
quei minha melhor roupa: calf a jeans, minha cam/seta mais bonita, tenis lavados como novos...

Toda a familia estava la.

De repente, no momento das apresentafoes, percebo que o zfper de minha calf a (minha braguilha,
dizia ele) estava aberta. O que fazer? Tinham percebido? O que vao pensar se a fecho na frente deles?
Posso fecha-lo sem que percebam? E se fingisse que nada estava acontecendo? O que poderiam entao
pensar? Sera que parecerei mais louco assim ou se tentar fecha-lo e me virem? E assim por diante.

Minha braguilha estar aberta, explicou o estudante, era o problema; o resto, a problematica!
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quisa, a circunscreve-lo, a delimita-lo — pois nao se pode tudo resolver
—, a decidir quais as questoes particulares que o revelam melhor e que
ele elaborara—pois nao se pode questionar, ao mesmo tempo, sob diver-
sos angulos —, a determinar que respostas plausfveis esperar dessas
perguntas, as hipoteses.

Essa passagem da problematica sentida a problematica racional, que
se apoia es'pecialmente sobre uma revisao da literatura, sera o objeto do
capftulo seguinte.

Alguns pesquisadores
falam de quadra de
referenda, ao inves de
problematica. Pode-se
considera-los como
sinonimos. Outros
escolhem, de
preferencia, quadro
conceitual ou quadro
epistemologico;
conforme uma ou mais
teorias, urn ou mais
conceitos ou uma
questao epistemologica
ocupam um lugar
particular em sua
problematica.

O jogo da problematica: uma ilustracao

No texto seguinte, o historiador O'Meara ilustra bem o que e uma problematica.
Sublinha, em particular, o jogo das teorias e das ideologias em uma problematica.
Nas ciencias humanas, lugar por excelencia de diversas visoes sobre o homem e
a sociedade, as teorias e as ideologias estao, de fato, particularmente presentes.
Pois o pesquisador nao e estranho a sociedade; ele participa de suas ideologias,
sofre seus efeitos. As problematicas de pesquisa, portanto, freqiientemente carre-
gam ideologias presentes em uma sociedade em um determinado momento. (Aqui,
as ideologias chamadas de empirismo e materialismo historico poderiam se tra-
duzir respectivamehte por liberalismo e marxismo.)

Notemos, sobretudo, lendo o texto, como, sobre o mesmo objeto, duas pro-
blematicas diferentes conduzem a questoes diferentes, a consideracao de fatos
diferentes, a construcao de saberes diferentes.

Todo conhecimento toma forma em um quadro tedrico, cuja natureza e es-
trutura estao implfcitas ou explfcitas. Esse quadro tedrico pode ser chamado
uma problematica. Esta e composta, de um lado, por um conjunto de postu-
lados e de conceitos e, de outro, por regras metodologicas.

E a problematica que determina as questoes que serao ou nao formuladas.
Problematicas divergentes levantam questoes diferentes. Tratam de objetos
que nao sao semelhantes e conduzem a um outro saber. Proponho-me a ilustrar essa questao opondo
o empirismo e o materialismo historico no que se refere a uma situacao historica concreta, a saber as
guerras e migracoes chamadas mfecane, que ocorreram na Africa do Sul, no seculo XIX. Segundo uma
problematica empirica (e historicista): "As guerras e migracoes ditas mfecane resultam de uma revolu-
cao sociopolftica que termina em um crescimento das comunidades e em um aumento do conforto.
Trata-se, na verdade, da genese de uma nacao". Desse modo, a historiografia empirica examina o
crescimento de diversos reinados, a extensao do poder politico, a conquista e a mudanca de escala e
produz os fatos correspondentes. Pelo contrario, para um defensor do materialismo historico, o mfecane
pode apenas ser explicado por uma transformagao dos meios de producao sob o efeito de agudas
contradicoes. A analise tern como objeto a modificacao das relacoes de producao, a evolucao das
relacoes entre classes, o desenvolvimento das forcas produtivas e a intensificafao das contradicoes;
sao esses fatos os privilegiados.

Esses dois procedimentos nao engendram duas interpretacoes do mesmo processo, mas dois saberes
distintos concernindo a dois objetos diferentes, que tern, um e outro, o nome de mfecane. O que
distingue os historiadores das duas escolas nao sao tanto as conclusoes a que chegam, mas seus
postulados de partida e as questoes que colocam, isto e, a problematica adotada.

Desse modo, formulando questoes diferentes, se e levado a considerar problematicas diferentes que
produzem fatos diferentes. Longe de provocarem a si mesmos, os fatos somente podem ser produzidos
em um quadro de uma problematica determinada. Os fatos, enquanto tais, nao possuem existenda,
independentemente das problematicas.

Retirado de O'MEARA, Dan. Problemes poses par la 'decolonisation' de I'histoire de I'Afrique. Histoire et diversity des cultures. Paris:
UNESCO, 1984. p. 241. (Editado pela UNESCO.)


