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PREFÁCIO

Desde a filosofia antiga, os objetos do mundo real são definidos
por matéria e forma. Para os filósofos Platão e Aristóteles, a forma
de um objeto era avaliada como mais importante do que a matéria,
considerada incompleta sem a sua forma. A matéria informe não foi
vista como um objeto não-real, mas sim como uma potencialidade
com várias opções de se realizar. Na filosofia moderna, a matéria
é mais prestigiada; às vezes considerada até como elemento
único e exclusivo do objeto real. Não compete a nós resolver,
definitivamente, essa questão filosófica, se a matéria ou se a forma
tem maior importância num objeto real, basta, porém, assinalar que
os dois elementos juntos constituem a realidade qualitativa de um
objeto.
Matéria e forma, ou seja, conteúdo e forma, determinam também
a qualidade real de uma pesquisa científica. Enquanto matéria e
conteúdo de uma pesquisa variam bastante, dependendo das áreas e
das Ciências, são os elementos formais, os quais atribuem a qualquer
trabalho científico, seja tese ou dissertação, seja artigo científico ou
trabalho de exame final, a sua qualidade específica. Essa averiguação
se refere a textos científicos, sobretudo a esses que são produzidos
nas Ciências Humanas, nas quais a clareza da linguagem e a lógica
da estrutura textual são os fundamentos imprescindíveis, sobre os
quais pode ser construída a casa de ideias e fatos que constituem
o conteúdo de uma pesquisa científica, ou seja, a respectiva casa
intelectual – cada uma delas com um número diferente de andares,
salas, janelas e portas, cada uma delas construídas com material
diferente, cada uma delas de tamanho diferente, quer dizer, de
cabana pequena até arranha-céus capazes de abrigar milhares de
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pessoas e cada uma delas com fachadas diferentes quanto ao arranjo
de janelas e portas – sejam bastante simples e funcionais, sejam
bastante elaboradas e bem plasmadas, orientadas especialmente
em questões artísticas e estéticas. O modo de construir uma casa é
relacionado com o local, onde ela será construída, com seu entorno e
com o fato, da casa fazer parte de um conjunto ou ser solitária, varia
também de região para região, de estado para estado e de continente
a continente, dependendo de tradições e costumes locais e regionais,
e também do respectivo objetivo para o qual um edifício serve.
Todos estes tipos de casa necessitam, apesar de toda a variedade, de
fundamentos firmes e sólidos no subsolo e que, portanto, não podem
ser vistos.
A metáfora da casa e dos seus fundamentos se refere, obviamente,
às pesquisas científicas; enquanto as casas representam os diferentes
conteúdos e as matérias variadas, os fundamentos representam o
conjunto de métodos científicos e técnicas de pesquisa que formam
a base de qualquer pesquisa científica – e, exatamente, dessas
questões está tratando o livro presente intitulado Metodologia e
Técnicas de Pesquisa na área de Ciências Humanas, organizado
pelo Professor Dr. Cézar de Alencar Arnaut de Toledo e a Professora
Maria Teresa Claro Gonzaga, ambos da Universidade Estadual de
Maringá (UEM).
Ao todo 12 autores, alunos e colegas dos organizadores e
inclusive eles mesmos – se ocupam em sete capítulos a grande
maioria deles escritos em coautoria de duas ou três pessoas – com
aspectos diferentes da metodologia e das técnicas de pesquisa a serem
aplicadas no decorrer de uma investigação científica. Cada trabalho
científico se inicia, como se sabe, muito antes de se escrever a primeira
palavra de um texto: Após ter compreendido, de maneira correta, o
respectivo tema, o pesquisador deve delimitá-lo inequivocamente,
e fazer um recorte claramente definido. Além disso, é necessário,
para poder investigar, com êxito, a temática focalizada, discutindo
e analisando todos os aspectos do recorte, definir a base das fontes,
8
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sejam estas documentais, sejam estatísticas ou orais ou literárias. O
tema escolhido deve ser estruturado de modo racional e lógico. É
assim que nasce uma série concludente de capítulos e subcapítulos
relacionados entre si e que apresentam os fatos e argumentos
pertencentes ao tema, de modo compreensível e convincente, por
meio de uma linguagem e terminologia especializada e técnica.
Todos os artigos contidos neste livro refletem as experiências
múltiplas dos autores, feitas a partir das suas pesquisas realizadas
durante a sua carreira acadêmica. Não se trata, portanto, de
conhecimentos teóricos e distantes da realidade da pesquisa, mas sim,
de informações e reflexões, as quais provêm da prática cotidiana de
pesquisadores atuantes no presente do século XXI, mas, percorrendo
sempre o mesmo caminho de pesquisa – saindo de um problema
como ponto de partida, colocando uma questão condutora claramente
definida no centro da investigação e tentando explicá-la ou resolvêla por meio de um procedimento racional, refletido e examinável
posteriormente, assim como de uma metodologia adequada sob a
direção geral da razão crítica. Os sete capítulos deste livro elucidam
todo este caminho, o qual deve ser percorrido por um pesquisador
sempre novamente na realização de uma pesquisa científica. Por
isso, a leitura desta coletânea será muito proveitosa tanto a todos
os principiantes nas Ciências, especialmente nas Ciências Humanas
como àqueles, já iniciados nelas e que estão no caminho de uma
pesquisa científica.
Prof. Dr. Peter Johann Mainka
Instituto de História da Universidade de Würzburg/Alemanha

9
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DE APRESENTAÇÃO)

Os organizadores do livro que ora se apresenta, Cézar de Alencar
Arnaut de Toledo e Maria Teresa Claro Gonzaga, pesquisadores e
professores, respectivamente, do Departamento de Fundamentos
da Educação e do Departamento de Psicologia da Universidade
Estadual de Maringá, foram muito felizes em oferecer ao público
uma coletânea de variados e preciosos capítulos que tem por eixo
articulador a pesquisa na área de Ciências Humanas e Sociais.
A pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, inclusive a área
de Saúde, trata de nós mesmos, da sociedade, da humanidade, de
nossos espíritos, dos vivos e dos mortos. Dois epidemiologistas
ingleses, Richard Wilkinson e Kate Pickett, em recente obra, The
Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone1, com humor e
perspicácia, lembram que nas ciências naturais seus pesquisadores
não precisam convencer os átomos ou as células de que a sua teoria
é a correta. Já nas Ciências Humanas, de modo geral, inclusive nas
análises sobre as políticas públicas para a saúde, os cientistas devem
começar por convencer seus pares e os atores sociais (incluídos
aqueles que são parte de seu objeto de estudo) que o seu método
de análise é adequado e epistemologicamente coerente. Como já
diziam os antigos latinos, De te Fabula Narratur, isto é, a história
(ou a pesquisa em Ciências Humanas) trata sobre você mesmo.
Mas as Ciências Humanas e Sociais não podem se escudar em
possíveis vitimizações. Estas primeiras palavras são para lembrar
1

WILKINSON, Richard; PICKETT, Kate. The Spirit Level: Why equality is better for
everyone. 2ª. ed. London: Penguin Books, 2010.

METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS

da complexidade e, mesmo, da responsabilidade em produzir
cientificamente nas humanidades, sem menosprezar quaisquer outras
áreas de pesquisa. Afinal, a humanidade precisa de todas as áreas
do conhecimento. Não é redundante lembrar que somente a ousadia
científica e a firme aplicação nos estudos podem produzir figuras de
relevo como Newton, Copérnico, Beethoven, Galileu, Shakespeare,
Bacon, Dante, Marx, Sartre, Einstein, Sócrates, Pitágoras, Pasteur,
Platão, Swift, Gramsci, Dickens, Erasmo, Descartes e tantos outros
pensadores e cientistas.
A pesquisa em Ciências Humanas e Sociais não prescinde de
outras áreas do conhecimento2. Todos os pesquisadores estão, como
em uma de aventura, juntos no périplo da ciência. Para ilustrar a
ideia, imagine-se que, nessa viagem em busca da construção do
saber, poucas ferramentas poderiam ser portadas. No complexo
trânsito dos caminhos da ciência, sem dúvida, são fundamentais a
régua e a alavanca3.
A alavanca, nessa alegórica viagem, tem uma função ativa, pois,
tendo o cientista o devido ponto de apoio e imprimindo-se a força
adequada, podem ser movidos e levantados objetos mais pesados
que o próprio sujeito em atividade. Por isso, a alavanca representa
a capacidade da inteligência, recurso essencial na regulação e no
domínio em qualquer área e matéria. Sua operação, por consequência,
é motorizada por duas faculdades humanas: vontade e pensamento.
A régua é o símbolo da retidão e guia, pelo equilíbrio, o uso
da alavanca da criatividade. Do mesmo modo, as regras da vida em
sociedade e a conduta ética devem ser a baliza do desenvolvimento
da ciência e da aplicação da inteligência. Assim, a ética e a ciência
devem caminhar juntas. O uso da alavanca seria inútil se não
existisse a firmeza de vontade. Da mesma forma, o pensamento e
2

Que ciência não é humana?

3

Essa alegoria fez parte da saudação como paraninfo aos graduados da Universidade
Estadual de Maringá, em 27 Jan. 2011.
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a inteligência sem os melhores propósitos e sem a capacidade do
discernimento perdem-se em considerações errôneas, interesses
mesquinhos e falsas crenças. O cientista, ao utilizar a alavanca (o
espírito da descoberta), sem dúvida, jamais pode distanciar-se da
régua, seria como dispensar a ética e a reta conduta no exercício das
descobertas e da criação do novo.
Para encerrar essa alegórica viagem ao mundo das ciências,
o pesquisador deve portar o nível em sua valise de trabalho
intelectual. Esta ferramenta é o signo da igualdade, pois é pacífico
e consensual que os homens são iguais, perante as leis naturais e
sociais. Assim, conforme Nicholas Kristof, articulista do New
York Times, ao comentar a respeito do livro The Spirit Level4,
anteriormente referenciado, aponta a extrema desigualdade, entre
outras consequências, que enfraquece a sociedade, faz aparecer
doenças, aumenta a mortalidade infantil, alastra a obesidade, derruba
os níveis educacionais, gera mais gravidez precoce, origina mais
mortes trágicas entre os jovens e aumenta as taxas de homicídios5.
Por essas razões, o nível, a ferramenta do equilíbrio e da igualdade,
lembra que a ciência deve encetar a sustentabilidade ambiental, a
emancipação espiritual e material dos seres humanos e a melhoria
das condições de vida de todos. Pois, a serenidade, a tolerância, a
justiça, a igualdade, a fraternidade, a liberdade e a imparcialidade
devem ser constantes na sociedade.
Assim, os autores, na presente coletânea, sucedem-se nos
capítulos apresentando discussões, análises e esclarecimentos sobre
a pesquisa na área de Ciências Humanas e Sociais. De modo que,
no Capítulo 1, Roteiro para Elaboração de Projeto de Pesquisa,
de Cézar de Alencar Arnaut de Toledo e Paulo Henrique Vieira,
apresentam, com pertinentes discussões, os principais elementos de
4

Conheci o livro a partir do artigo de Nicholas Kristof, cuja leitura foi sugerida pelo
amigo Paulo Reimann.

5

KRISTOF, N. D. Equality, a True Soul Food. New York Times, 2011. Acesso em: 1 jan,
2011.
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um projeto de pesquisa na área de Ciências Humanas e as etapas
do planejamento da pesquisa, com o intuito de auxiliar alunos,
professores e pesquisadores na programação e elaboração de suas
pesquisas.
O segundo capítulo, Sobre a Elaboração de Artigo Científico,
de Carmen Torresan, apresenta os procedimentos metodológicos
para o planejamento, estruturação e comunicação de um artigo
científico e traz exemplos comparativos das normas mais usadas na
apresentação de textos acadêmicos (artigos) para publicação.
Já o capítulo 3, Pesquisa Bibliográfica: entre conceitos e
fazeres, de Alessandro Santos da Rocha e Débora Giselli Bernardo,
traz análises a respeito dos conceitos e práticas nas pesquisas
bibliográficas, desde a escolha do tema, levantamento bibliográfico,
formulação do problema, elaboração do plano provisório, busca
de fontes, leitura do material, fichamento, organização lógica do
trabalho e redação do texto final.
Flávio Massami Martins Ruckstadter e Vanessa Campos
Mariano Ruckstadter, no quarto capítulo, Pesquisa com Fontes
Documentais: levantamento, seleção e análise, analisam as
pesquisas com fontes documentais, tendo por base uma abordagem
histórica; apresentam procedimentos e técnicas específicas para a
utilização de documentos e arquivos em pesquisas científicas.
No Capítulo 5, Pesquisa Qualitativa: apontamentos, conceitos
e tipologias, Ângela Mara de Barros Lara e Adão Aparecido Molina
apresentam diferentes abordagens sobre pesquisa qualitativa nas
Ciências Humanas. Esse capítulo apresenta as questões teóricas e
os fundamentos que possibilitam uma discussão sobre a pesquisa
qualitativa na atualidade.
O capítulo 6, Técnicas de Entrevista e sua aplicação em
Pesquisas Científicas, de Oriomar Skalinski Júnior, discorre sobre
as pesquisas que utilizam a entrevista como instrumento de coleta
de dados, Skalinski ressalta nesse capítulo que a entrevista como
14
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técnica da pesquisa científica requer procedimentos claros, precisos
e confiáveis.
No sétimo capítulo, A Ética na Pesquisa Acadêmica
Envolvendo Seres Humanos, Cézar de Alencar Arnaut de Toledo,
Maria Teresa Claro Gonzaga e Marcos Ayres Barboza alertam os
profissionais e pesquisadores acerca da necessária observância das
normas legais e metodológicas que definem a ética em pesquisas
envolvendo seres humanos e descrevem os procedimentos
necessários à pesquisa.
Enfim, trata-se de uma instigante coletânea, publicada pela
Editora da Universidade Estadual de Maringá, que certamente
será muito bem acolhida por estudantes, profissionais das
ciências, pesquisadores e professores, pois os autores fizeram,
desprendidamente, todos os esforços para tornar acessível a
linguagem, os conceitos e os métodos das ciências, inspirados na
ideia de que, como poderia dizer Habermas, tomando por referência
Rousseau, “Ninguém tem um interesse em tornar ‘algo’ difícil para
os outros”6.
Prof. Dr. Mário Luiz Neves de Azevedo
Universidade Estadual de Maringá

6

“No one has an interest in making it difficult for others” (HABERMAS, J.
Communication and the Evolution of Society. Boston: Beacon Press, 1979, p. 185)
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A realização de pesquisa na universidade é necessária ao
aprimoramento dos conhecimentos teóricos e técnicos e contribui
para instrumentalizar e aperfeiçoar a prática acadêmica e profissional;
porém, essa finalidade requer do pesquisador o conhecimento
das normas e técnicas de elaboração de trabalhos científicos,
condição necessária para o estabelecimento e também do avanço do
conhecimento.
O desenvolvimento de pesquisas é uma exigência acadêmica na
graduação e na pós-graduação; contudo, o domínio dos instrumentos
técnicos necessários para tal desenvolvimento, para o pesquisador
iniciante, é penoso e de difícil acesso.
A pesquisa é resultado de um processo de sistematização, tendo
como uma de suas principais características, a verificabilidade. A
divulgação da produção acadêmica exige cuidados, especialmente
entre os iniciantes, visto que a produção de um texto de caráter
científico é mais que a simples justaposição de informações ou
fragmentos de textos diversos.
O objetivo de uma pesquisa é responder a perguntas por
meio de procedimentos formais e sistemáticos. Neste sentido, a
problematização do objeto de pesquisa é uma necessidade, visto que
a finalidade da pesquisa é o progresso da ciência. Uma pesquisa que
carece de um planejamento sistemático para a sua realização não
pode ser denominada de científica; além disso, em nada contribui
para o desenvolvimento da ciência. Um trabalho acadêmico,
científico, somente pode ser considerado como tal, na medida em
que obedece ao rigor em seu planejamento e em sua execução.
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A prática da repetição de ideias e os seus resultados nas pesquisas
têm ganho expressividade no meio acadêmico. Caracteriza-se como
um procedimento fundamentado no senso comum, já que não cumpre
as exigências da reflexão filosófica rigorosa: analisar, verificar,
comparar, medir. Para que um problema apresente uma reflexão
filosófica, requer três requisitos básicos: a radicalidade, o rigor e a
globalidade. Essas pesquisas não produzem conhecimentos novos,
não experimentam novos procedimentos e acabam se enredando
nelas mesmas porque em nada contribuem para a ciência. A pesquisa
científica caracteriza-se por meio de uma análise que se traduz no
aprofundamento da consciência do problema formulado e expressa
um resultado qualitativo superior ao existente anteriormente.
Este livro é resultado de pesquisas acadêmicas desenvolvidas
pelos pesquisadores em suas respectivas áreas de atuação nas Ciências
Humanas e, especialmente, do trabalho na disciplina de Metodologia
e Técnicas de Pesquisas no Curso de Especialização em “Saúde
Mental e Intervenção Psicológica”, oferecido pelo Departamento
de Psicologia, da Universidade Estadual de Maringá (UEM). O
propósito é oferecer aos pesquisadores iniciantes um instrumental à
iniciação aos procedimentos acadêmicos da pesquisa.
No capítulo Roteiro para Elaboração de Projeto de Pesquisa
são apresentados os principais componentes de um projeto na área
de Ciências Humanas e visa auxiliar aos alunos, professores e
pesquisadores na programação e elaboração de suas pesquisas.
No capítulo Sobre a Elaboração de Artigos Científicos são
discutidas as informações necessárias para a elaboração de um artigo
científico, de acordo com as normas e padrões de comunicação do
conhecimento, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e os padrões de publicação internacionais envolvendo o
estilo da American Psychlogical Association (APA) e Vancouver.
No capítulo Pesquisa Bibliográfica: entre conceitos e fazeres
é abordado o planejamento das etapas de uma pesquisa bibliográfica
e sua execução. Trata-se de um tipo de pesquisa que visa apresentar
18
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novas temáticas, fortalecer o debate acadêmico e suscitar novas
pesquisas.
No capítulo Pesquisa com Fontes Documentais:
Levantamento, Seleção e Análise são apresentados os principais
encaminhamentos para a realização de uma pesquisa documental.
São discutidos os procedimentos e técnicas específicos para o uso de
documentos em pesquisas científicas.
No capítulo Pesquisa Qualitativa: Apontamentos, Conceitos
e Tipologias é analisado o que é uma pesquisa qualitativa e suas
variações nas Ciências Humanas, visando possibilitar a discussão
mais ampla entre pesquisadores e os seus orientadores.
No capítulo Técnicas de Entrevista e sua Aplicação em
Pesquisas Científicas é discutido o emprego de entrevistas visando
ao levantamento de informações para o desenvolvimento da pesquisa
científica.
E, por último, no capítulo A Ética na Pesquisa Acadêmica
Envolvendo Seres Humanos é abordado o tema da Ética na
Pesquisa com Seres Humanos, visando apresentar aos profissionais
e pesquisadores das áreas de Ciências Humanas as normas legais
e metodológicas que definem as investigações envolvendo seres
humanos e preencher uma lacuna na área.
Cézar de Alencar Arnaut de Toledo
Maria Teresa Claro Gonzaga
(Organizadores)
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CA P Í T U L O 1

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
PESQUISA
Cézar de Alencar Arnaut de Toledo
Paulo Henrique Vieira

Projeto de Pesquisa

Este texto tem como objetivo apresentar os principais
componentes de um projeto de pesquisa na área de Ciências
Humanas, para auxiliar alunos, professores e pesquisadores na
programação e elaboração de suas pesquisas. A necessidade
do rigor científico para o bom encaminhamento da pesquisa
acadêmica requer, por parte do pesquisador, um método adequado
para a elaboração teórica e prática de um projeto que possibilite
a execução das diversas etapas que uma pesquisa comporta.
A formulação e a delimitação do problema, a justificativa
da pesquisa, o objetivo, os métodos utilizados bem como o
cronograma de execução servem, dentre outros elementos, para
orientar e otimizar o trabalho do pesquisador. Sem um projeto
de pesquisa que organize as etapas a serem seguidas, evitando
desperdício de tempo e recursos, o sucesso da pesquisa, pode
ficar comprometido.
O projeto de pesquisa requer por parte do estudioso o
conhecimento básico prévio do assunto a ser pesquisado, para
que, ao formular o problema, ele apresente questionamentos que
se justifiquem ante o estado atual do conhecimento sobre o tema,
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também denominado de “estado da arte”. É necessário que ele
tenha claro o que foi produzido até o momento e o que pode ou
deve ser pesquisado ou aprofundado no seu objeto de estudo. A
função do projeto de pesquisa é então, apresentar o conhecimento
do pesquisador na área e a sua proposta de pesquisa de forma que
possibilite a ampliação do conhecimento acumulado sobre o objeto.
Todo projeto de pesquisa deve responder às seguintes perguntas: o
quê? por quê? para quê e para quem? como? e quando? Não existe
um único modelo de projeto de pesquisa, o que apresentaremos aqui
é apenas uma sugestão dentre outras possíveis. Os itens que farão
parte desse roteiro são:
1. Introdução: caracterização da área temática e/ou contexto
em que o objeto de pesquisa está situado, o recorte que
se pretende fazer (objeto e abordagem), formulação do
problema, hipóteses norteadoras;
2. Justificativas: interesse, viabilidade e relevância do tema;
3. Objetivos: geral e específico;
4. Revisão da literatura e fundamentação teórica;
5. Descrição e fundamentação da metodologia a ser usada;
6. Cronograma de execução;
7. Referências.
Um projeto bem elaborado atende a alguns propósitos como
define o Professor Antonio Joaquim Severino:
• o projeto serve para orientar o próprio pesquisador no
desenvolvimento de seu trabalho, deixando claras as etapas
a serem cumpridas, os métodos e as ferramentas utilizados
para a conclusão do trabalho. Ele serve também para ajudar
o pesquisador a organizar o tempo e cumprir os prazos
requeridos.
• é utilizado por professores para a averiguação dos estudos
realizados por seus alunos e colegas.
22

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA

• auxilia o orientador no acompanhamento dos trabalhos,
bem como nas discussões com seus orientadores sobre
suas possibilidades, expectativas e possíveis mudanças no
decorrer da pesquisa.
• permite a discussão por parte de banca examinadora das
capacidades dos orientandos por conta da elaboração de sua
pesquisa no momento de sua qualificação.
• serve de elemento básico para o pedido de bolsa ou de
financiamento por parte de agentes financiadores à pesquisa
e à pós-graduação.
• orienta os cursos de pós-graduação na decisão do
ingresso ou não do candidato aos seus quadros discentes,
sobretudo nos cursos de doutorado (SEVERINO, 2005, p.
159-160).
Na apresentação do projeto deve aparecer em primeiro lugar
o título da pesquisa, o nome do autor, ou dos autores, um resumo
de até dez linhas e as palavras-chave. Nessa apresentação,
responde-se à pergunta quem? quem será ou, quem serão os
responsáveis pela pesquisa. No resumo, é apresentada uma
síntese do que se pretende realizar. Além de informar do que se
trata a pesquisa, o resumo deve indicar também o caminho a ser
percorrido e os resultados a serem alcançados pelo pesquisador.
Sua linguagem deve ser objetiva, com frases curtas e diretas
transmitindo as informações de forma clara e eficaz. Devem-se
usar frases afirmativas. Recomenda-se também a elaboração do
resumo em parágrafo único. Deve ser elaborado levando-se em
consideração a norma da ABNT/NBR-6028. Logo após o resumo
deve constar as palavras-chave, separadas entre si por ponto
e finalizadas também por ponto, recomenda-se o limite de até
quatro palavras-chave.
O projeto de pesquisa é parte essencial dentre as atividades
que o estudante ou pesquisador deve desenvolver, para obter
recursos, bolsas ou participar de processos seletivos para
23
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programas de pós-graduação. O projeto de pesquisa é a carta
de intenções que definirá o objeto, o método, a viabilidade e os
prazos que serão analisados pelas instituições interessadas na
pesquisa. Daí a necessidade do rigor metodológico na elaboração
do projeto.
Antes de iniciar qualquer projeto de pesquisa é necessário
fazer um levantamento bibliográfico inicial para reunir as principais
obras disponíveis sobre o tema da pesquisa. Não é ainda uma
bibliografia definitiva, pois poderá ser ampliada ou revista à medida
que os dados são coletados e os materiais são analisados. Nesta
primeira fase, podem-se usar obras de referência como dicionários
e enciclopédias, observando a bibliografia ou outras fontes sobre
o assunto pesquisado. Este levantamento preliminar tem como
finalidade garantir que a pesquisa seja realizada por meio de uma
abordagem nova, exceto nos casos de verificação ou confirmação, e
possibilitar uma visão geral e crítica sobre o tema, os problemas e as
hipóteses de pesquisa (PÁDUA, 2005).
A Associação Brasileira de Normas Técnicas publicou
no ano de 2011 uma norma técnica para a área de informação
e documentação com vistas ao estabelecimento de diretrizes
para a apresentação de projeto de pesquisa. Trata-se da NBR
15287, que traz definições das partes constantes de um projeto.
Fazem parte da indicação os seguintes tópicos: tema, problema,
hipótese, objetivo (quando couber), justificativa, referencial
teórico, metodologia, recursos e cronograma (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011). Ocorre que a
apresentação de projetos deve seguir a diretriz da instituição à
qual se dirige. Cada instituição ou agência financiadora tem seu
próprio modelo. As variações são muitas e se devem à diversidade
de fins e de meios de execução. Assim, é impossível que haja
um único modelo ou diretriz para a elaboração e apresentação de
projetos.
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A redação

A redação de um projeto de pesquisa é uma questão importante
e que deve ser observada pelos autores. Com base em Gil (2007),
apresentamos alguns pontos importantes no que se refere à escrita
de um projeto. O projeto deve ser redigido de maneira impessoal
evitando-se expressões como: meu projeto, meu trabalho, minha
pesquisa. Ao invés disso, prefira termos como, por exemplo: este
projeto, este trabalho ou a presente pesquisa. O texto deve ser objetivo
e evitar o comprometimento da redação com detalhes irrelevantes.
Deve ser apoiado numa argumentação com base em dados e provas e
não em argumentos pessoais. De forma clara, o texto deve apresentar
as ideias para que não possibilite várias interpretações a respeito
delas, com um vocabulário adequado, evitando repetições, gírias e
palavras supérfluas.
Outro aspecto importante para uma redação de projeto
é a questão da precisão no uso das palavras. Cada palavra ou
expressão deve delinear claramente o que se pretende transmitir.
Cada área da ciência possui uma nomenclatura própria que o
autor deve conhecer e utilizar na elaboração de seu projeto de
pesquisa, demonstrando seu conhecimento nesse arcabouço
teórico, inerente a toda ciência. Ainda em relação à precisão,
é necessário evitar o uso de palavras que não dão a dimensão
exata da proporção dos objetos como: pequeno, médio, grande,
quase todos, alguns. Também se deve evitar o uso de advérbios
de tempo, modo e lugar que não são precisos como: antigamente,
lentamente e alhures.
A redação de um projeto de pesquisa deve ser coerente, ou seja,
deve ser elaborada numa sequência lógica e harmoniosa, em que
as diversas partes do trabalho não estejam em desconexão com as
demais. Um texto coerente é aquele em que o autor dá sentido às suas
ideias por meio de frases e parágrafos bem como de instrumentos
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linguísticos como o vocabulário. Cada parágrafo deve se referir a
um único assunto e estar em sintonia com aquele que o antecede e
o que o sucede para dar continuidade e sentido à ideia que se quer
transmitir.
A concisão num texto, sobretudo de projeto de pesquisa, é
elemento de grande importância, já que seu formato geralmente
não é muito extenso. Evitar períodos muito longos favorece a
compreensão do texto, tornando sua leitura mais fácil. Um texto
conciso é aquele que consegue transmitir o máximo de ideias com o
mínimo de palavras.
A simplicidade na escrita é muito difícil, ao contrário do que
parece.
A simplicidade, paradoxalmente, constitui uma das
qualidades mais difíceis de serem alcançadas na
redação de um relatório ou monografia. É comum as
pessoas escreverem mais para impressionar do que
para expressar. Também há os que julgam indesejável
empregar linguagem familiar num trabalho científico
(GIL, 2007, p. 165).

É preciso usar as palavras necessárias e não carregar o texto de
sinônimos que em nada acrescentam à ideia que se quer transmitir.
Um texto prolixo e repetitivo cansa o leitor e pode pretender esconder
a falta de argumentos do autor.
1 Introdução

É importante pensar a introdução como um resumo do projeto
que pode ser feito em duas ou três páginas. O pesquisador ou
estudante precisa entender que a disputa cada vez mais acirrada
por bolsas, recursos ou titulação acadêmica, dificulta a leitura do
projeto como um todo por parte dos avaliadores, que consideram
ter um tempo muito escasso para tal empreendimento. Por isso,
é na introdução que o autor do projeto deve deixar claras e de
forma resumida suas ideias e sua pesquisa. Para Barros (2005, p.
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23), entretanto, existem dois tipos de introdução. A introdução
apresentada como síntese, deve ser feita, caso o projeto tenha
estabelecido um capítulo especial para a delimitação do problema.
Para os projetos em que não há espaço próprio para a delimitação
do tema, então, é importante que na introdução o pesquisador
discorra sobre seu tema e exponha os problemas de sua pesquisa
seguidos das hipóteses levantadas.
É na introdução que o pesquisador irá abordar os antecedentes
da pesquisa, seus objetivos e sua metodologia, buscando delinear
os limites temporais e espaciais dentro dos quais o objeto será
analisado. É importante salientar o contexto político, econômico,
social e cultural em que o objeto está inserido e por isso mesmo,
suas relações sociais e seus antecedentes históricos, para conectálo ao presente e aos problemas que atingem a sociedade em que
vivemos.
Na introdução, o autor fará a indicação do tema, que é o
momento em que se deixa claro o que se pretende estudar. Fazer
a escolha do tema é a primeira parte no processo de elaboração de
um projeto de pesquisa. Escolher um tema é especificar, ou seja,
deixar claro que dentre vários objetos possíveis de investigação
prefere-se um dentre muitos outros possíveis. Escolher um tema
significa:
a) preferir de acordo com as próprias inclinações e
possibilidades uma questão em meio a tantas que surgem
no âmbito de cada objeto científico;
b) descobrir um problema relevante que mereça ser
investigado cientificamente e tenha condições de ser
formulado e delimitado tecnicamente em função da pesquisa
(SALOMON, 2004, p. 273).

A escolha do tema é um problema sério para os iniciantes na
pesquisa acadêmica, porque requer um ponto de partida já imerso no
assunto a ser estudado. O iniciante deve ter conhecimento prévio dos
aspectos gerais de seu possível objeto, para propor então, avanço,
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nova abordagem, nova metodologia de análise ou revisão crítica do
que já foi produzido sobre o tema.
É comum entre os pesquisadores em formação, o questionamento
sobre a “importância do tema”. Na verdade, é um falso dilema,
tendo em vista que não existe um tema mais importante do que
outro. Existem temas de pesquisa bem definidos e temas obscuros.
É a indicação da familiaridade ou não do pesquisador com aquilo
que propõe investigar que mostra a qualidade de um projeto.
O assunto a ser pesquisado deve ser algo que interessa ao
pesquisador, que o motive e o leve a dedicar-se com afinco e sem
exaustão no esgotamento de sua análise. Por isso é algo pessoal e dessa
escolha depende o sucesso, ou o fracasso da pesquisa científica. “[...]
só se pode esperar êxito quando o assunto é escolhido ou marcado
de acordo com as tendências e aptidões do aluno” (SALOMON,
2004, p. 275).
O tema, além de interessar ao próprio pesquisador deve também
ser relevante para a sociedade. Entretanto, essa importância está
condicionada a cada época que “elege” suas prioridades e interesses
de pesquisa. Nesse contexto mais amplo, que escapa ao controle do
pesquisador é que ele recebe influências nem sempre conscientes,
sobre seu tema de pesquisa.
O pesquisador deve estar ciente de que influências políticas,
econômicas ou sociais, poderão e estarão presentes em seu trabalho
e que, portanto, não produz nada “neutro”. A pesquisa é o resultado
da soma entre influências pessoais, imediatas, objetivas com
interferências sociais, mediatas e subjetivas. Um bom exemplo
dessas influências sociais é o tempo disponível nos Programas de
Pós-graduação no Brasil para a elaboração de dissertações (2 anos)
e teses (4 anos), que certamente deverão ser consideradas pelo
pesquisador.
Os projetos mais ambiciosos devem ceder lugar às propostas
mais exequíveis, e é preciso neste momento lidar com a
perda: abandonar (ou adiar) a utopia do conhecimento
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que desejaríamos produzir em favor da concretude do
conhecimento que pode ser efetivamente produzido. Os
recortes, agora menos por razões científicas do que por
razões práticas, novamente se impõem [...] (BARROS,
2005, p. 47).

O tema em si não é o objeto da pesquisa, ele precisa ser
problematizado, ou seja, deve ser transformado em questões que
poderão ser solucionadas por meio do método científico. É essencial
que o pesquisador formule de maneira clara e objetiva o problema
a ser resolvido, porque é daí que surge a pesquisa. É indispensável
que o pesquisador faça um levantamento bibliográfico preliminar
para conhecer a área de estudo em que seu tema está inserido e se
familiarize com a produção sobre ele. Somente após conhecer as
principais obras sobre o tema é que o estudante poderá problematizar
seu tema de maneira clara, objetiva e de tal forma que possa ser
equacionado por meio do método proposto.
Sabe-se, no entanto, que nem todo problema é um problema
científico, para isso, requer que possibilite uma investigação que seja
crítica, empírica, controlada e sistemática (LAKATOS; MARCONI,
1983). Problemas que não podem ser resolvidos por esses meios, não
podem ser considerados problemas científicos, logo, formular um
problema científico não é uma tarefa fácil. Requer que o pesquisador
tenha claros os limites e os pontos frágeis das soluções até então
apresentadas e proporcione novas soluções que sejam satisfatórias.
“Todo problema caracteriza-se por uma dificuldade, uma dúvida ou
um desconhecimento e exige tratamento no campo conceitual, para
vir a se constituir em real problema de pesquisa” (COUTINHO;
CUNHA, 2004, p. 54). Questões que envolvem julgamento de valor,
não podem ser consideradas científicas, pois não podem ser provadas
pelo pesquisador. Ex: O calvinismo proporciona mais subsídios para
a fé e a prática de boas ações do que o luteranismo?
A escolha do tema é o primeiro passo para a pesquisa, mas
é necessário delimitá-la e depois problematizá-la. Para o tema:
29

METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS

“Educação no Brasil República”, pode-se recortá-lo de várias
maneiras como: “Uma análise histórica da concepção de progresso no
projeto educacional de Anísio Teixeira”; “Globalização e educação:
sobre a reforma curricular brasileira da década de 1990” ou “A
política educacional do governo Lerner (1995-2002): a crescente
precarização da escola pública paranaense”.
Em Salomon (2004), temos a formulação de dois princípios
lógicos para a construção do problema: o princípio heterotético e
o trânsito dialético. Segundo o princípio heterotético, assim como
a realidade, nosso pensamento é dialético, ou seja, é mutável, está
sempre em transformação, é provisório, assim como a realidade.
Partindo dessa premissa é que o pensamento tem que evoluir,
encontrar as mutações, as contradições inerentes à realidade. Duas
regras surgem desse princípio na formulação do problema. Primeiro,
a necessidade de se formular o problema na forma de perguntas,
e segundo, fazê-lo em contraposição ao conhecimento anterior, até
então conhecido.
Aquestão do trânsito dialético, implícito no princípio heterotético,
é que todo conhecimento é resultado de um conhecimento anterior e
suscetível de ser superado. Em razão disso, nenhum conhecimento
surge fora de um contexto anterior, não pode surgir do nada.
Daí por que em metodologia da pesquisa se recomenda que
a formulação do problema e da hipótese (como resposta
conjectural, provisória ao problema) se faça dentro de um
contexto teórico bem determinado, o denominado ‘marco
teórico de referência’ (SALOMON, 2004, p. 284).

As hipóteses são as soluções provisórias apresentadas e que
devem ser testadas pelo pesquisador, logo, sua formulação está
diretamente relacionada com o problema de pesquisa (LAKATOS;
MARCONI, 2006). Tomando-se como base a lógica dialética “[...] toda
nova teoria, toda lei ou proposição científicas e, consequentemente,
toda hipótese, formam-se e formulam-se em contraposição à teoria
já existente, e nada se faz a partir do zero” (SALOMON, 2004, p.
30

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA

220). O processo investigativo surge naturalmente da formulação
de um problema de pesquisa e deve ser acompanhado das hipóteses
que o autor apresentará de modo a dar uma solução, mesmo que
temporária, ao problema de pesquisa. Ao final da pesquisa essas
hipóteses poderão ser confirmadas ou rejeitadas como resposta aos
problemas formulados no Projeto de Pesquisa. “É um fio condutor
para o pensamento, através do qual se busca encontrar uma solução
adequada, ao mesmo tempo em que são descartadas progressivamente
as soluções inadequadas para o problema que se quer resolver”
(BARROS, 2005, p. 129). Essas hipóteses serão ainda provisórias,
servem apenas para satisfazer à necessidade de se apresentar uma
solução diante de um problema. No decorrer da pesquisa, elas serão
testadas para verificar sua pertinência em satisfazer os problemas
formulados no projeto, já que não passam de suposições.
De acordo com Barros (2005), para elaborar uma hipótese
é preciso considerar alguns aspectos. A hipótese deve estar
relacionada ao problema de pesquisa, como resposta provisória,
para posterior comprovação ou negação; deve ser elaborada sempre
na forma de uma afirmação e de maneira concisa; a hipótese deve
ser formulada de maneira a apresentar uma coerência interna, não
pode possuir em seu enunciado proposições que se contradizem,
nem tautologias; precisa ser construída de maneira clara, evitando
os termos vagos, imprecisos ou que remetem a juízos de valor como:
“melhor”, “superior” ou “ideal”; deve estar relacionada com a teoria
de onde ela emerge e com os métodos de pesquisa que surgem em
consequência de sua formulação; a hipótese deve ser apresentada de
maneira específica, com delimitações temporais, espaciais e sociais;
a hipótese deve ser relevante, isto é, deve contribuir verdadeiramente
para o aprofundamento do conhecimento do problema a ser
pesquisado; finalmente, a hipótese deve ser verificável, caso
contrário ela se apresentará apenas como conjectura que não poderá
ser comprovada.
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2 Justificativas

No item referente à justificativa, o autor deverá convencer seus
leitores da relevância do seu projeto, ou seja, da sua importância
científica e persuadir sobre a originalidade da pesquisa. Justificar
um tema é mostrar sua relevância social, científica e acadêmica,
sua pertinência, viabilidade e originalidade. Convencer de que a
pesquisa pode se reverter em benefícios sociais é um meio seguro de
mostrar a necessidade de sua realização.
Mostrar a originalidade da pesquisa também é justificála, convencendo, por exemplo, de que existem lacunas a serem
preenchidas sobre o tema proposto. A originalidade não está no fato
de que ninguém jamais abordou tal tema, hoje em dia muito raro,
mas que o método de abordagem, o recorte temático ou as fontes
utilizadas são novos. Neste momento do projeto, o pesquisador deve
mostrar que seu projeto poderá ser concluído, que é viável, pois
apresenta as ferramentas necessárias para sua finalização. Não é o
caso de se fazer uma revisão bibliográfica, mas mostrar que está de
posse do material a ser analisado, ou que há possibilidade de acesso
às fontes que serão utilizadas na pesquisa. Não é possível justificar
uma pesquisa, mesmo interessante, que não possa ser concretizada.
A pergunta a ser respondida aqui é: por quê realizar a
pesquisa? Por isso o autor deve apresentar os argumentos relativos à
importância de sua pesquisa no campo teórico ou prático referentes
às questões que ainda não puderam ser solucionadas, ou que as
soluções apresentadas são consideradas insatisfatórias. É possível
também justificar uma pesquisa convencendo da sua inovação no
campo da metodologia adotada para estudar um assunto já debatido,
possibilitando com isso novas perspectivas de investigação.
Convencer de que a pesquisa responde a indagações que são
interessantes para a comunidade acadêmica ou para a sociedade
de um modo geral é um trabalho que exige do pesquisador uma
boa capacidade de persuasão. Certamente que se deverá atentar
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para as linhas de pesquisas dos Programas de Pós-graduação
ou das instituições científicas em que o autor irá apresentar seu
projeto. O que pode ser interessante e, portanto, necessário,
para determinado Programa ou instituição acadêmica, pode não
ser para outra, e vice-versa. Os argumentos que irão justificar
a pesquisa deverão estar relacionados com a instituição que
irá aceitar o trabalho, sua linha de pesquisa e seus interesses
acadêmicos, sociais, políticos ou econômicos. Para uma boa
justificativa é preciso saber: quem irá avaliar o projeto? Que tipo
de projeto interessa para a instituição?
O pesquisador também pode discorrer sobre sua afinidade com
a pesquisa, convencendo de que sua especialidade e seus estudos
estão relacionados com o tema proposto. Mostrar que a prática do
pesquisador, sua experiência acadêmica ou sua formação, estão
em sintonia com o tema do projeto aumenta as possibilidades de
que sua pesquisa seja justificada, pois é um ponto que favorece
sua viabilidade. Essa familiaridade com o tema estará presente na
Revisão da Literatura, que mostrará o conhecimento que o autor tem
sobre o objeto de pesquisa, com base no que já foi escrito sobre ele.
3 Objetivos: geral e específico

Ao estabelecer os objetivos, o autor irá responder à pergunta:
para quê ele realizará essa pesquisa, isto é, qual a sua finalidade?
É importante definir os objetivos da pesquisa para auxiliar o autor
a focar seus estudos de maneira a evitar o desperdício de tempo
em leituras ou pesquisas de assuntos que não se relacionam com
o propósito do trabalho. Com o estabelecimento dos objetivos é
possível organizar o texto em partes, capítulos ou fases que tornarão
o resultado final mais claro. Na formulação dos objetivos o autor
deve dar conta de todos os aspectos do problema de maneira lógica
e coerente, especificando exatamente o que irá desenvolver e com
qual propósito.
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O autor deve ter em mente que a avaliação do trabalho se
fará na comparação entre os objetivos propostos e os resultados
apresentados. Disso resulta que uma pesquisa bem feita, é
aquela que amarra todas as questões anteriormente indicadas nos
objetivos. Com relação aos objetivos, Seabra esclarece que “Eles
devem explicitar da maneira mais clara e concreta possível o
sentido, a utilidade, o produto e o resultado esperado da pesquisa”
(SEABRA, 2001, p. 56).
Trata-se de um capítulo curto, os objetivos devem ser
redigidos com os verbos no infinitivo, exemplos: analisar,
comprovar ou estabelecer. Podem ser apresentados na forma de
tópicos, ao contrário das outras partes do projeto que devem ser
escritos na forma dissertativa. Se uma das intenções da pesquisa
é produzir um livro, CD-ROM, artigo científico, um vídeo ou um
banco de dados, então o autor poderá explicitar isso nos objetivos
específicos. No caso de projetos de mestrado e doutorado que
necessariamente deverão concluir seus trabalhos com a dissertação
e a tese, respectivamente, não é necessário evidenciar essa tarefa
nos objetivos, porque ela está implícita para o programas de Pósgraduação (BARROS, 2005). Um projeto deve apresentar apenas
um objetivo geral.
Formulados de forma adequada, os objetivos específicos poderão
mencionar como o pesquisador pretende coletar, interpretar, analisar
e utilizar os materiais e fontes disponíveis de maneira a tirar o máximo
proveito desses dados. Eles devem ser relacionados diretamente
ao procedimento. A formulação dos objetivos específicos deixará
evidentes quais estudos serão realizados para que os objetivos gerais
sejam atingidos. No caso da confecção de CD-ROM ou vídeo, o
autor poderá especificar essa finalidade nesta parte do projeto.
4 Revisão da literatura e fundamentação teórica

Neste momento do projeto, o autor apresentará as bases teóricas
que o sustentaram para a elaboração de seu tema, do problema de
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pesquisa e das hipóteses levantadas por ele. Certamente e, isso
ficará demonstrado, que não partiu do zero, mas, que a proposta de
pesquisa é fruto da reflexão e resultado de suas leituras sobre o tema,
demonstrando um conhecimento prévio e necessário. Nesta fase
do projeto, o autor deixará claro qual é seu marco teórico, ou seja,
em que teorias do conhecimento sua pesquisa se fundamenta. De
acordo com Barros (2005), a teoria tem como pressuposto auxiliar
no entendimento da realidade e dos fenômenos que serão analisados.
Por meio da explicitação da fundamentação teórica, o autor mostrará
quem serão seus interlocutores, a partir dos quais apresentará o seu
próprio quadro teórico.
Antes de iniciar a revisão da literatura é mister que sejam
observados três pontos importantes: 1- quais são seus objetivos;
2- quais são seus tipos; 3- quais são seus principais estágios. Os
principais objetivos da revisão da literatura é demonstrar os limites,
as lacunas, as tendências da pesquisa, ajudar a definir o problema
da pesquisa e mostrar o debate feito sobre o tema por outros
pesquisadores. Quanto aos tipos de revisão bibliográfica temos: as
revisões teóricas, que são aquelas que analisam as teorias para explicar
determinados fenômenos e as revisões metodológicas, que avaliam
o método de pesquisa usado no trabalho. Os principais estágios de
uma boa revisão da literatura são: formulação do problema, para
salientar o que é importante e o que é supérfluo, contribuindo dessa
forma para focar as leituras sobre o problema; em seguida, devese fazer a seleção dos textos e sua avaliação para apreciar a sua
utilização ou não na pesquisa, e, por último, análise e interpretação
desses textos de forma crítica (CALEFFE; MOREIRA, 2006).
No caso dos estudos feitos sobre História da Educação podese optar, por exemplo, pela vertente historiográfica vinculada às
teorias do materialismo histórico, da Escola dos Annales ou ainda da
Nova História. O uso ou não de conceitos próprios dessas correntes
historiográficas, definirão para a banca examinadora do projeto, se
realmente a pesquisa se enquadra no marco teórico definido por seu
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autor. Por isso, é importante o conhecimento dos conceitos próprios
de cada uma das tendências teóricas utilizadas no projeto.
A definição de alguns conceitos-chave que fazem parte do
objeto pesquisado é muito importante para o projeto, dada a
multiplicidade de interpretações que alguns conceitos possuem.
Nas Ciências Humanas é comum a publicação de dicionários
específicos para cada disciplina para tentar resolver esse problema.
Conceitos como cultura, ideologia, poder, estrutura, por exemplo,
precisam ser definidos neste capítulo do projeto, pois sua definição
precisa ser especificada, para evitar, dessa forma, possíveis erros de
interpretação.
Vale destacar que a mera declaração de fidelidade a uma
determinada corrente teórico-metodológica, não garante que a
pesquisa seja fiel ao princípio declarado. A fidelidade a um método
reside no domínio e na aplicação dos conceitos e procedimentos
característicos da visão evocada de mundo.
A revisão da literatura e a fundamentação teórica têm como
pressuposto primordial esclarecer o que já se produziu sobre o assunto
ou tema e quais avanços o projeto propõe estabelecer. A revisão da
literatura define os limites e as possibilidades que o tema sugere.
Certamente que nem todas as obras que forem importantes para a
pesquisa estarão listadas e comentadas na revisão da literatura, mas,
apenas aquelas que se mostrarem essenciais para a discussão, seja
para apoiar e dar sustentabilidade para a pesquisa, seja para criticar,
justificando, portanto, a sua exclusão (BARROS, 2005).
Além de livros publicados sobre o tema, obras consideradas
clássicas, ou aquelas recentemente publicadas, uma boa revisão
da literatura deve listar também artigos científicos publicados em
periódicos específicos da área. Os artigos publicados em jornais
ou revistas especializados são interessantes pela rapidez com que
são publicados, possibilitando que as discussões mais atualizadas
sejam debatidas em intervalos de tempo bem mais curtos. A consulta
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a dissertações e teses também deve estar presente na revisão da
literatura.
5 Descrição e fundamentação da metodologia a ser usada

A fundamentação da metodologia a ser usada refere-se
ao modo como a pesquisa será realizada, está relacionada a um
aspecto mais prático que deve responder a pergunta: como ela será
efetivada? A escolha do método, ou seja, do modo como se fará
a pesquisa é importante para o seu sucesso. Escolher um método
inadequado, insuficiente ou não científico, pode comprometer
os resultados e inviabilizar a pesquisa. O pesquisador deverá
selecionar as principais estratégias de execução de seu trabalho
científico, ou seja, indicar os métodos e técnicas para a coleta das
fontes ou dos dados.
Nesta fase do projeto, devem-se indicar os recursos técnicos
e metodológicos, ou seja, é preciso definir a natureza da pesquisa
e das fontes utilizadas para sua realização. O método utilizado vai
depender da natureza do problema, por isso é que a escolha do
método se dá em função do tipo de problema que se pretende estudar.
“Qualquer que seja o método empregado, ele deve utilizar-se de um
argumento ou seguir uma linha de raciocínio do tipo indutivo e/ou
dedutivo” (SEABRA, 2001, p. 54).
Conforme Antonio Carlos Gil, podemos classificar de duas
maneiras as pesquisas, de acordo com o modo de obtenção dos
dados: as que se valem de fontes de papel (pesquisa bibliográfica e
pesquisa documental) e aquelas que se utilizam de dados fornecidos
pelas pessoas (pesquisa experimental, pesquisa ex-post facto,
levantamento e estudo de caso, estudo de campo, pesquisa ação e
pesquisa participante) (GIL, 2007).
A pesquisa bibliográfica é aquela que se vale de materiais como
livros, vídeos, artigos científicos, dissertações ou teses. De acordo
com sua utilização, os livros podem ser classificados como sendo de
37

METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS

leitura corrente ou de referência. Para as obras de leitura corrente,
podemos citar as obras literárias e as obras de divulgação. As obras
literárias são aquelas que se referem aos diversos tipos de literatura
como a poesia e o romance. As obras de divulgação são aquelas que
têm por objetivo a exposição de conhecimentos técnicos e científicos.
As obras de referência são aquelas que possibilitam a obtenção das
informações solicitadas, ou então, a sua localização. Os principais
livros de referência são: dicionários, enciclopédias, almanaques.
“A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de
permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos
muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”
(GIL, 2007, p. 45).
A pesquisa documental é semelhante à pesquisa bibliográfica,
com a diferença de que na primeira os materiais utilizados ainda
não foram trabalhados ou analisados por outros pesquisadores,
pois se fará a análise diretamente dos documentos. Numa pesquisa
documental, a localização das fontes pode ser muito mais complexa.
Enquanto numa pesquisa bibliográfica recorre-se geralmente a uma
biblioteca, na pesquisa documental as fontes podem estar em locais
os mais diversos como: igrejas, arquivos, empresas, sindicatos ou
associações. Não é possível fazer uma distinção muito rigorosa
entre a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica, já que
todas as fontes bibliográficas são também documentos impressos.
“Nesse sentido, é possível até mesmo tratar a pesquisa bibliográfica
como um tipo de pesquisa documental, que se vale especialmente
de material impresso fundamentalmente para fins de leitura” (GIL,
2007, p. 46).
6 Cronograma e execução

Com relação ao cronograma e execução do projeto de pesquisa,
é preciso entender que, dado o curto espaço de tempo oferecido pelos
programas de Pós-graduação, a organização de um cronograma
mostrando de forma gradual o cumprimento das diversas etapas do
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projeto é muito importante. Nos casos de projetos que possam vir a
ser financiados por alguma empresa, instituição de pesquisa ou órgão
governamental, esse cronograma é imprescindível. Não existe um
único modelo para a confecção do cronograma que varia conforme
a metodologia utilizada. O tópico deve prever a distribuição das
atividades de pesquisa a serem desenvolvidas no tempo disponível.
7 Referências

As referências são um conjunto de informações padronizadas
retiradas de um documento que permitem sua identificação. No
item referências, o autor irá identificar os documentos utilizados na
pesquisa, sejam eles: livro, periódico, artigo ou vídeo. O autor poderá
utilizar a NBR 6023, da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
As referências devem conter elementos essenciais, responsáveis
pela identificação do documento e elementos complementares, que
permitem melhor definição do documento. Segundo as normas da
ABNT, as referências utilizadas no texto devem ser devidamente
indicadas em lista ao final do texto.
A proposta de pesquisa deve indicar o material que foi utilizado
para a composição do projeto e a literatura ou outras fontes já
pesquisadas, de modo a indicar a determinação do pesquisador para
realizar a pesquisa proposta.
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CA P Í T U L O 2

SOBRE A ELABORAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO
Carmen Torresan

Introdução

O objetivo deste texto é fornecer as informações necessárias
para o planejamento, a estruturação, o conteúdo e o estilo de um
artigo científico. Apresenta as caracterizações usuais da comunicação
do conhecimento produzido, segundo as normas e os padrões
acadêmicos. O texto procura responder às seguintes indagações: o
que é um periódico científico? Porque publicar um artigo? O que
escrever em cada etapa de um artigo científico? Qual o critério para
escolha do periódico para publicar o artigo? O que é o QUALIS?
Quais as normas para apresentação do artigo? Para responder a esses
questionamentos, o texto foi organizado de forma a apresentar as
regras da comunicação científica.
Tanto os alunos de pós-graduação quanto os de graduação se
queixam, com frequência, das dificuldades para apresentar textos em
revistas, congressos, conferências, palestras, jornadas, simpósios e
outros tipos de eventos acadêmicos. A exigência atual de publicação
em periódicos reconhecidos pela comunidade acadêmica, avaliados
pelo QUALIS (conjunto de procedimentos utilizados pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) para estratificação da qualidade da produção intelectual
dos programas de Pós-Graduação), ou, no caso de periódico
estrangeiro, que possua alto fator de impacto, um dos requisitos da
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avaliação da CAPES, tem levado os autores a pensar muito antes
de escrever um artigo. Para publicar, o autor/pesquisador, além de
seguir uma metodologia científica para a elaboração do conteúdo do
texto, também tem que se preocupar com as normas de apresentação
desse texto.
Apesar de existirem no Brasil as normas para documentação
(citação, referências, resumo, e outras correlatas) elaboradas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), diversas
instituições e editores fazem adaptações dessas normas provocando
conflito entre pesquisadores. E, seguindo uma tendência e/ou exigência
internacional, diversos periódicos brasileiros adotam os formatos ou
os estilos de referência e citação para publicação de artigo científico,
como é o caso da área Biomédica que adota o estilo Vancouver, a
Psicologia, o estilo APA (American Psychlogical Association) e a
linguística o MLA (Modern Language Associations).

O periódico científico

Antes de começar a escrever um artigo, o pesquisador deve
realizar um planejamento básico, que inclui responder às seguintes
perguntas:
• Qual o tema?
• Qual a finalidade da publicação? Apresentação num evento
científico, publicação em um periódico, apresentação como
requisito para conclusão de curso?
• Qual o público alvo? Comunidade de uma área específica,
estudantes, banca de pós-graduação?
• O que é necessário destacar? Qual o foco?
• Qual norma para apresentação deve ser seguida?
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A resposta a estas perguntas, após a seleção do tema, vai depender
da finalidade a que se destina a publicação. A estrutura básica de
um artigo será sempre a mesma, independente da finalidade. As
variações dependem da finalidade. Ele sempre será constituído de
um título, resumo, palavras-chave, introdução, revisão de literatura,
fundamentos teóricos, objetivos, métodos, resultados, conclusão e
referências. E será diferenciado pelos seguintes tópicos: o estilo de
linguagem, escrita, e forma de apresentação. Para cada finalidade
(evento, periódico ou conclusão de curso) é estabelecida uma norma
de apresentação tanto gráfica quanto de normalização, como citações
e referências.
A publicação periódica é feita em qualquer tipo de suporte,
editada em unidades sucessivas, com designações numéricas e/
ou cronológicas e destinada à continuidade (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉNICAS, 2003a). Os periódicos
científicos podem ser categorizados em: científicos: quando
dedicam mais de 50% de seu conteúdo a artigos assinados,
resultantes de atividades de pesquisa; técnicos: quando dedicam
mais de 50% de seu conteúdo a artigos assinados, emitindo
opiniões, ponto de vista de especialistas sobre determinados
assuntos, mas não resultante de atividades de pesquisa; ou
técnico-científico: quando apresentam número igual de artigos
científicos e técnicos especializados (YAHN, 1985). Esses
periódicos também são denominados de publicações seriadas,
e incluem: jornais, publicações anuais (relatórios, anuários),
revistas, memórias, atas, comunicações de sociedades e séries
monográficas numeradas.
Desde que começaram a ser publicadas, no século XVII, as
revistas científicas passaram a desempenhar importante papel
no processo de comunicação da ciência. O papel das revistas
científicas é fundamental para a comunicação dos resultados dos
trabalhos de pesquisa da comunidade científica para a própria
sociedade como um todo. Elas promovem normas de qualidade na
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condução da ciência e na sua comunicação. Consolidam critérios
para avaliação da qualidade da ciência e da produtividade dos
indivíduos e das instituições. Consolidam áreas e subáreas de
conhecimento. Garantem a memória da ciência e representam
o mais importante meio de disseminação do conhecimento em
escala (SEVERINO, 2002).
Ao elaborar e publicar um artigo científico, o autor espera
comunicar à comunidade, os resultados de suas pesquisas.
Produzir conhecimento novo e contribuir para o avanço da ciência
é o objetivo que todo pesquisador assume perante a sociedade,
para isso utiliza meios adequados de comunicação visando
alcançar o sucesso esperado. Essa aspiração será atingida, desde
que o artigo seja publicado em revista que seja visível e acessível
à comunidade científica. Neste sentido, o periódico no qual o
artigo científico é publicado, torna-se indicador de prestígio e de
reconhecimento, pois, condiciona as chances da ocorrência de
citações a esse artigo. As citações são indicadores reconhecidos
de prestígio de seu autor, e o indicador tem sido constituído a
partir do fator de impacto do periódico1. Para escolher onde
publicar, com base no reconhecimento da comunidade científica,
há dois âmbitos de divulgação: um na esfera internacional e outro
na esfera nacional.
O fator de impacto tem sido um dos instrumentos mais
empregados na atualidade como medida de visibilidade e de
avaliação do periódico – para pontuação dos periódicos científicos
internacionais, a Base de Dados Journal Citation Reports (JCR)
publicados pela Thomson Reuters por meio da plataforma ISI Web
of knowledge. O JCR analisa o número de citações atribuídas pela
comunidade acadêmica aos artigos dos periódicos indexados na base
de dados Web of Science.
1

44

Fator de impacto=total de citações dos artigos publicados por um periódico nos dois
anos anteriores / número total de artigos publicados pela revista no intervalo de tempo
(CURTY; CURTY, 2008, p. 33).

SOBRE A ELABORAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO

Os periódicos e artigos neles publicados são usados como
indicadores do desenvolvimento científico de um país ou de uma
região ou do estágio de desenvolvimento de uma área do saber. São
também indicadores do desempenho individual de um cientista
ou instituição de pesquisa, reforçando certas especificidades da
comunidade científica, frequentemente relacionadas com seu
sistema de reconhecimento e prêmios (MIRANDA; PEREIRA,
1996). O acesso pode ser feito pelo Portal de Periódicos da
CAPES, disponível em: <http://www.periodicos.capes.gov.br/
portugues/index.jsp>, de uso restrito às instituições credenciadas
pelo mesmo órgão financiador de pesquisa ou mediante consulta
a instituição que seja signatária do JCR.
No caso das publicações brasileiras, o QUALIS oferece a
escala de classificação dos periódicos e dos eventos. QUALIS
é a denominação do instrumento usado para classificação de
veículos de divulgação da produção intelectual (bibliográfica) dos
programas de pós-graduação stricto sensu, utilizada pela CAPES
para a fundamentação do processo de avaliação da pós-graduação
nacional por ela promovido. Tem como objetivo estimular
a publicação em veículos enquadrados nas categorias mais
valorizadas do QUALIS da área e também, indicar os veículos de
maior relevância para a área, mesmo que não tenham sido ainda
citado no Coleta CAPES, cumprindo, assim, papel estimulador
da utilização de outros veículos valorizados para a divulgação
da produção acadêmica. Para que uma revista seja indexada no
QUALIS é necessário ter publicado trabalhos de docentes ou de
discentes de Programas de Pós-graduação avaliados pela CAPES
e ser citada pelos programas de pós-graduação de instituições
brasileiras, cadastrados nessa Agência, no Aplicativo Anual
Coleta de Dados (CAPES, 2008, p. 4)2.
2

O Aplicativo Coleta de Dados Capes é um sistema informatizado desenvolvido com
o objetivo de coletar informações dos cursos de mestrado, doutorado e mestrado
profissional integrantes do Sistema Nacional de Pós-graduação (CAPES, 2009).
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A classificação de periódicos e de eventos é realizada pelas
áreas de avaliação e passa por processo anual de atualização, sendo
composta de oito estratos, distribuídos da seguinte forma:
A1 – o mais elevado
A2
B1
B2
B3
B4
B5
C – com peso zero
A CAPES assegura ampla divulgação do instrumento,
tornando públicas as informações. O resultado do QUALIS é
materializado na listagem dos periódicos, classificados por área de
avaliação, com detalhamento disponível em: <http://qualis.capes.
gov.br/webqualis/>.
A pesquisa pode ser feita por periódicos ou anais de eventos,
utilizando o seguinte menu:

a) CONSULTA aos resultados da classificação de
veículos;

b) Acesso aos CRITÉRIOS DAS ÁREAS utilizados na
classificação;

c) Envio de mensagem eletrônica aos coordenadores de área
de avaliação, responsáveis pela classificação;

d) LISTA COMPLETA de classificação divulgada de
veículos

Para que um artigo científico tenha visibilidade e
acessibilidade é essencial enviá-lo para um periódico apropriado,
listado no QUALIS. O mercado editorial de periódicos está
muito fragmentado, com periódicos voltados cada vez mais, para
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áreas bem delimitadas do conhecimento. Periódicos com esse
perfil podem ter a visibilidade e a disseminação maior que um de
perfil editorial mais amplo. Por outro lado, a exigência mundial
por maior produção científica nos meios acadêmicos, resultou
no aumento acentuado do número de artigos que chegam aos
editores, aumentada a concorrência para publicação. A escolha
do periódico deve ser feita de acordo com tipo do artigo, pois, de
nada adianta enviar um relato de caso para um periódico que não
tenha essa seção em sua estrutura.

Artigo científico
A forma como conhecemos o artigo científico não se
completou senão há cerca de um século, proveniente de várias
transformações resultantes de adaptações determinadas por
questões éticas e práticas editoriais modernas. O que havia
anteriormente era muita publicação de “notícias científicas”. O
periódico igualmente se diversificou e, ao tradicional veículo
de comunicação de artigos, vieram juntar-se outros como os de
resumo, os de alerta corrente, os de cartas, os de revisão e os de
síntese da literatura. Outra transformação igualmente significativa
para a comunicação científica foi seu crescimento exponencial e
fragmentação em áreas cada vez mais especializadas (MIRANDA;
PEREIRA, 1996).
Conceito e características

O artigo científico é parte de uma publicação com autoria
declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos
e resultados nas diversas áreas do conhecimento (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003a). Pode ser
resultado de uma pesquisa bibliográfica, documental, experimental
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ou de campo, e deve ser apresentada de maneira clara e concisa. Sua
característica principal é ser publicado em periódicos científicos e
disseminar o conhecimento.
O artigo científico, ao apresentar de forma completa,
embora sucinta, os propósitos, os procedimentos
de uma pesquisa, a metodologia empregada por seu
autor e os resultados obtidos, possibilita ao leitor
avaliar a pesquisa realizada. Isso permite que outros
pesquisadores, ou repitam a experiência – confirmando
ou não seus resultados –, ou nela se baseiem, ampliando
as discussões e o conhecimento sobre o assunto e
inspirando novas pesquisas (LEAL; FEUERSCHÜTTE,
2003, p. 21).

Existem várias razões que levam o autor a publicar um artigo
científico, dentre elas podemos citar: a divulgação científica (forma
de transmitir à comunidade técnico-científica o conhecimento
de novas descobertas, e o desenvolvimento de novos materiais,
técnicas e métodos de análise nas diversas áreas da ciência);
garantir o reconhecimento e prestígio do autor; apresentação
do seu trabalho (instituições de ensino e/ou pesquisa, e várias
empresas comerciais requerem que seus profissionais divulguem
seu trabalho e/ou estudo); aumentar o prestígio da sua instituição
ou empresa (estas usufruem do reconhecimento técnico, o
que ajuda a atrair maiores investimentos e ganhos) e, para se
posicionar no mercado de trabalho (contribui para experiência
profissional, enriquece o currículo e aumenta as chances de obter
melhor posição no mercado de trabalho).
Segundo a prática convencional, artigos científicos e artigos
de revisão requerem diferentes estilos de edição, que reflitam seus
diferentes objetivos e público. O estilo de um artigo científico
é a maior elaboração, com a maioria das publicações seguindo
alguma versão do padrão sequencial de Introdução-MétodosResultados-Discussão. Com a ajuda dos revisores, o trabalho do
editor é se certificar de que o estudo tem fundamento, que é um
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avanço legítimo e inovador, que é apresentado de forma clara e
concisa, e que está no contexto mais amplo dos desenvolvimentos
pertinentes.
O estilo de uma revisão é menos formal e os editores têm
debates acalorados entre si e também com os autores, sobre
o que constitui material analítico legítimo. Deve uma revisão
se concentrar estritamente em noticiar os avanços feitos nos
últimos anos ou pode se estender para incluir novas sínteses,
novas hipóteses ou novas conclusões? O único consenso parece
ser que uma revisão é definida por aquilo que não contém:
notadamente, pesquisa inédita e novos resultados (SUGDEN,
2002).
Classificação dos artigos

Há três tipos de artigos, classificados em:
• Artigo científico: parte de uma publicação com autoria
declarada, que apresenta e discute ideias, métodos,
técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do
conhecimento.
• Artigo de revisão: parte de uma publicação que resume,
analisa e discute informações já publicadas.
• Artigo original: parte de uma publicação que apresenta temas
ou abordagens originais (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2003a, p. 2).
De acordo com o conteúdo dos artigos, os procedimentos
para publicação podem adotar os seguintes conceitos quanto aos
tipos de utilizados pelos periódicos na constituição de sua linha
editorial:
• Editorial: é o artigo inicial de um periódico. Geralmente a
respeito de um assunto atual solicitado a autor de reconhecida
capacidade técnica e científica.
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• Cartas ao Editor: comentários científicos ou controvérsias
com relação aos artigos publicados na revista. Em geral, tais
cartas são enviadas ao autor principal do artigo em pauta
para resposta e ambas as cartas são publicadas no mesmo
número da revista.
• Relato de caso clínico: descrição de casos clínicos de
interesse geral seja pela raridade na literatura médica,
seja pela forma de apresentação. Divulga conhecimento
referente a aspectos clínicos de um tema específico, bem
como apresenta novas técnicas, terapias alternativas, novas
formas de diagnósticos ou novas patologias;
• Artigo de atualização: aborda informações já
disseminadas sobre tema de interesse para determinada
especialidade;
• Nota prévia: constitui observação clínica original ou
descrição de inovações técnicas, apresentadas de maneira
concisa, contudo, sem oferecer detalhes que permitam a sua
verificação;
• Comunicação: relata, de forma concisa, resultados
conclusivos ou parciais de um trabalho mais amplo. A
estrutura é diferente em relação à do artigo científico,
pois não tem introdução, material e métodos, resultados
e discussão. Sua finalidade é possibilitar investigações
futuras (CURTY; BOCCATO, 2005; REVISTA..., 2009).
Constituição de um artigo científico

Um artigo científico é constituído de elementos pré-textuais,
textuais e pós-textuais, visualizados no Quadro 1. Para cada um
desses elementos existem normas de documentação que visam à
padronização necessária como forma de garantir à comunidade
científica o entendimento e a análise do texto (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003a).
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Elementos Pré-textuais
a) título e subtítulo (se
houver);
b) nome(s) do(s)
autor(es) e filiação
institucional;
c) resumo na língua do
texto;
d) palavras-chave na
língua do texto.

Elementos Textuais
a) introdução;
b) desenvolvimento;
c) conclusão.

Elementos Pós-textuais
a) título e subtítulo
(se houver) em língua
estrangeira;
b) resumo em língua
estrangeira;
c) palavras-chave em
língua estrangeira;
d) nota(s) explicativa(s);
e) referências;
f) glossário;
g) apêndice(s);
h) anexo(s).

Quadro 1 – Estrutura do artigo científico.

a) Elementos pré-textuais:

São os elementos que antecedem o texto com informações que
ajudam na sua identificação e compreendem:
• O título e o subtítulo (se houver) devem figurar na página
de abertura do artigo, diferenciados tipograficamente ou
separados por dois-pontos (:) e devem estar na língua do
texto. Aconselha-se um título claro, conciso, que chame a
atenção e além de tudo, reflita o tema principal do artigo, a
delimitação e a abordagem. É bom lembrar que os sistemas
eletrônicos de indexação buscam as palavras indicadas no
título e no resumo (abstract) do artigo.
• Nome(s) do(s) autor(es), acompanhado(s) de breve currículo
que o(s) qualifiquem na área de conhecimento do artigo.
O currículo, bem como o endereço postal e eletrônico, e a
ligação institucional devem aparecer em rodapé indicado
por asterisco na página de abertura.
• O resumo deve conter a síntese dos pontos relevantes do
trabalho, constituído de uma sequência de frases concisas,
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contendo de 100 a 250 palavras. Recomenda-se o uso
de parágrafo único, seguido, logo abaixo, das palavras
representativas do conteúdo do trabalho, isto é, palavraschave, (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2003d). A leitura de um resumo de qualidade
pode substituir a consulta ao documento original, para
tanto deve conter: introdução, delimitação do tema ou
período, indicação da metodologia, também denominada
de material e métodos, dados obtidos e conclusões mais
destacadas. É prudente verificar nas Instruções para os
Autores: se o periódico utilizar resumos convencionais
ou estruturados, é necessário preparar o resumo de acordo
com a solicitação.
• As palavras-chave na língua do texto são elementos
obrigatórios. Devem figurar logo abaixo do resumo,
antecedidas da expressão palavras-chave. São separadas
entre si por ponto e finalizadas também por ponto, a ordem
de priorização deve ser sempre do aspecto mais geral
para o mais específico (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2003d). Têm por finalidade
auxiliar na indexação dos artigos em bases de dados
nacionais e/ou internacionais. Podem ser consideradas
palavras-chave expressões usuais, como: Independência
do Brasil ou Revolução Francesa ou nomes de pessoas,
datas destacadas desde que façam parte do objeto
analisado.
b) Elementos textuais

Com relação aos elementos textuais, ou seja, o corpo do trabalho,
o artigo é composto por três partes (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2003a):
• Introdução: parte inicial do artigo, onde devem constar a
delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa
e outros elementos necessários para se situar o tema do
artigo.
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• Desenvolvimento: parte principal do artigo, que contém a
exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado.
Divide-se em seções e subseções que variam em função
da abordagem do tema e do método conforme NBR
6024/2003.
• Conclusão: parte final do artigo, na qual se apresentam as
conclusões correspondentes aos objetivos e às hipóteses. O
autor elabora de forma concisa as suas ideias sobre o tema,
partindo do objetivo do trabalho e dos resultados encontrados
e discutidos.
O Quadro 2 apresenta perguntas que se respondidas facilitam o
entendimento dos elementos textuais:
Partes do artigo
Introdução e objetivos

Desenvolvimento:
Revisão de literatura (estado
da arte)
Materiais e métodos
Resultados
Discussão dos resultados
Conclusão

Perguntas
Qual o assunto do objeto de estudo?
Que motivos o levaram ao estudo?
O que se sabia antes de o estudo ser realizado?
Quando, onde e como foi feito o estudo?
O que foi constatado?
Como se pode interpretar os dados?
Como se compara com o que já se sabia?
Quais as limitações?
O que se quer destacar?
O que se pode afirmar?

Quadro 2 – Elementos textuais do artigo científico.

c) Elementos pós-textuais

São considerados elementos pós-textuais aqueles que
complementam o artigo científico e devem seguir nesta ordem:
• Título na língua estrangeira;
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• Subtítulo (se houver) em língua estrangeira;
• O Abstract é a versão do Resumo em inglês. A versão
em inglês não deverá ser apenas uma tradução literal ou
convencional do resumo, e sim, uma tradução científica,
com a utilização precisa dos termos e expressões técnicas
próprias da língua inglesa.
• Key words: é a tradução para o inglês de Palavras-chave.
Segue a mesma norma de apresentação indicada para as
Palavras-chave.
• Notas explicativas: são usadas para a apresentação
de comentários e esclarecimentos que não possam ser
incluídos no texto; sua numeração é feita em algarismos
arábicos, consecutivamente, e são apresentadas no final
dos artigos, ou, no rodapé, dependendo do periódico.
• Referências: item obrigatório. Deve seguir as normas
exigidas pelo periódico em que será publicado o texto.
• Glossário: elemento opcional. É uma lista em ordem
alfabética de palavras ou expressões técnicas de uso
restrito ou de sentido obscuro, utilizadas no texto,
acompanhadas das respectivas definições operacionais.
• Apêndices: também é elemento opcional. Pode ser um
texto ou um documento elaborado pelo autor, a fim
de complementar sua argumentação, sem prejuízo da
unidade nuclear do trabalho. São identificados por letras
maiúsculas consecutivas acompanhadas de travessão e
respectivos títulos.
• Anexos: texto ou documento não elaborado pelo autor,
que serve de fundamentação, comprovação e ilustração
de dados. São identificados por letras maiúsculas
consecutivas acompanhadas de travessão e respectivos
títulos.
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Citações e notas de rodapé

A padronização das citações no Brasil é feita de acordo com a
NBR 10520/2002 e está diretamente relacionada com o modelo de
referências. Independentemente da norma ou do estilo utilizado para
as referências, o sistema de chamada das citações aplica-se a todas
as normas e estilos.
As citações são trechos transcritos ou informações retiradas dos
documentos pesquisados, com a finalidade de fundamentar ou de
ilustrar as ideias do autor para a realização do trabalho. Trata-se da
“menção de uma informação extraída de outra fonte” As citações
podem aparecer no texto, em notas de rodapé (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002, p. 1).
Sistemas de chamada

O sistema utilizado para a apresentação das citações pode ser
AUTOR-DATA ou NUMÉRICO. No caso de artigos científicos, é
necessário verificar nas instruções para os autores o sistema adotado
pelo periódico em que será publicado o artigo. Qualquer que seja
o método adotado para a redação do texto deve-se seguir uma
uniformidade e em correlação às referências, em notas de rodapé ou
no final do trabalho.

Sistema Autor-data

Neste sistema, a indicação da fonte pode ser feita de três
maneiras, de acordo com a autoria do documento:
a) pelo sobrenome de cada autor ou pelo nome de cada entidade
responsável até o primeiro sinal de pontuação, seguido(s)
da data de publicação do documento e da(s) página(s) da
citação, no caso de citação direta, separados por vírgula e
entre parênteses.
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Exemplo no texto:
A partir do final do século XVIII, com a introdução da tecnologia
e cientificidade médica e de necessidades impostas pela Revolução
Industrial, o hospital começa a ser visto como espaço terapêutico
(DIAS; MOTTA, 2004).
b) pela primeira palavra do título seguida de reticências, no
caso das obras sem indicação de autoria ou responsabilidade,
seguida da data de publicação do documento e da(s) página(s)
da citação, no caso de citação direta, separados por vírgula e
entre parênteses.
Exemplo no texto: A OMS considera aceitável um índice de
infecção hospitalar médio entre 9 e 20% (INFECÇÃO..., 2001).
Na lista de Referências:
INFECÇÃO hospitalar atinge 15,5% dos pacientes internados
no Brasil. Health Latin América, jan. 2001. Disponível
em:
<http://corporativo.bibliomed.com.br/lib/emailorprint.
cfm?id=189&type=lib>. Acesso em: 11 jul. 2006.
c) se o título iniciar por artigo (definido ou indefinido), este
deve ser incluído na indicação da fonte.
Exemplo no texto: Segundo especialistas, a tarde é o melhor
período para se praticar as atividades físicas. Isso porque nesse
horário o corpo já está desperto, tornando mais fácil a assimilação
do esforço (O RELÓGIO..., 2009).
Na lista de Referências:
O RELÓGIO do corpo humano. Gazeta do Povo, Curitiba, 5 ago.
2009. Caderno Saúde. Disponível em: <http://portal.rpc.com.br/
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gazetadopovo/saude/conteudo.phtml?tl=1&id=911748&tit=Orelogio-do-corpo-humano>. Acesso em: 12 set. 2009.
Sistema numérico

As citações são indicadas por uma numeração única e
consecutiva, em algarismos arábicos, remetente à lista de referências
na mesma ordem em que aparecem no texto.
A numeração pode ser entre parênteses, colchetes ou situada
pouco acima da linha do texto em expoente à linha, após a pontuação
que fecha a citação, mencionando ou não o nome do autor. Não se
inicia a numeração a cada página.
Este sistema não deve ser adotado quando há notas de rodapé.
Exemplo no texto: As atitudes e sentimentos da mãe são divididos
intensamente. Essa comunicação intrauterina influenciará uma
interação mãe-bebê ao nascer19.
Na lista de Referências:
19. WINNICOTT, D. A criança e o seu mundo. Rio de Janeiro: J.
Zahar, 1982.
Citações segundo a ABNT (NBR 10520:2002)

Quanto à forma de transcrição, as citações podem aparecer no
texto de três maneiras: direta, indireta ou citação de citação.
Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela
instituição responsável ou título incluído na sentença devem ser em
letras maiúsculas e minúsculas e, quando estiverem entre parênteses,
devem ser em letras maiúsculas.
Citação direta, literal ou textual

É a transcrição textual de parte da obra do autor consultado,
respeitando todas as características formais em relação à redação,
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à ortografia e às pontuações originais. Deve ser Indicada a data e a
página (MENDES; CRUZ; CURTY, 2002, p. 9).
A citação de até três linhas deve ser transcrita entre aspas duplas,
incorporada ao parágrafo.
Exemplo no texto:
Estes conceitos foram necessários para análise das temáticas
das dissertações, entendendo que “a análise temática procura ouvir
o autor, apreender, sem intervir nele, o conteúdo de sua mensagem.
Praticamente, trata-se de fazer ao texto uma série de perguntas cujas
respostas fornecem o conteúdo da mensagem” (SEVERINO, 2007,
p. 56).
Ou
Para Severino (2007, p. 56), estes conceitos foram necessários
para análise das temáticas das dissertações, entendendo que “a
análise temática procura ouvir o autor, apreender, sem intervir nele,
o conteúdo de sua mensagem. Praticamente, trata-se de fazer ao
texto uma série de perguntas cujas respostas fornecem o conteúdo
da mensagem”.
As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem
ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com
espaçamento simples, com letra menor que a do texto utilizado e
sem as aspas.
Exemplo no texto:
Mas esta reinvenção pela qual passa o processo de
envelhecimento significa nada menos que a negação da velhice
propriamente dita:
No contexto em que o envelhecimento se transforma em um
novo mercado de consumo, não há lugar para a velhice, que
tende a ser vista como conseqüência do descuido pessoal,
da falta de envolvimento em atividades motivadoras, da
58

SOBRE A ELABORAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO

adoção de formas de consumo e estilos de vida inadequados
(DEBERT, 1999, p. 227).

Para citações longas devem ser indicadas as supressões,
interpolações, comentários, ênfase ou destaques, do seguinte modo:
supressões [...]; interpolações, acréscimos ou comentários: [ ] e
ênfase ou destaque em negrito.
Exemplo no texto:
Um lugar é “a ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem
elementos nas relações de coexistência [...], uma configuração
instantânea de posições. Implica uma indicação de estabilidade”
(CERTEAU, 1994, p. 201).
Quando se tratar de dados obtidos por informação verbal
(palestras, debates, comunicações), indicar, entre parênteses, a
expressão informação verbal, mencionando-se os dados disponíveis,
em nota de rodapé.
Citação Indireta ou livre

A livre utilização de ideias de outros autores (paráfrase) é o texto
baseado na obra do autor consultado, versando sobre a reprodução
da(s) ideia(s) sem que haja transcrição literal das palavras. Apesar
de ser livre, deve ser fiel ao sentido do texto original. É necessário
indicar o autor e a data, não havendo necessidade de indicação da
página. Propicia a quem escreve maior liberdade para ordenar as
ideias bem como facilita a apresentação de um texto homogêneo e
melhor organizado para leitura.
Exemplo no texto:
Ao final dos anos de 1970, começou a variar sensivelmente
a composição das turmas de mestrado: ingressaram alunos mais
jovens, vinculados à rede pública e aos movimentos sociais populares
(LÜDKE, 2005).
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Citação de Citação

É a transcrição direta ou indireta de um texto em que não se
teve acesso ao original, ou seja, retirada de fonte citada pelo autor da
obra consultada. O uso da expressão apud deve ser utilizado apenas
em última instância. Se a fonte estiver disponível não se justifica o
uso do apud.
A indicação segue a seguinte ordem: o autor da citação, seguido
da data da obra original, a expressão latina apud, o sobrenome do
autor consultado, a data da obra consultada e a página onde consta
a citação.
Exemplo no texto:
O pesquisador transita “entre os muros de aço da objetividade e
os mares orientais da subjetividade” (BARBIE, 1997 apud TAAM,
2009, p. 93).
Ou
De acordo com Barbier (1997 apud TAAM, 2009, p. 93) o
pesquisador transita “entre os muros de aço da objetividade e os
mares orientais da subjetividade”.
Na lista de Referências:
TAAM, Regina. A pesquisa-ação na educação contemporânea. In:
MACIEL, L. S. B.; MORI, N. N. R. (Org.). Pesquisas em educação:
múltiplos olhares. Maringá: EDUEM, 2009. p. 91-102.
Citações segundo estilo APA

As citações curtas no Estilo APA, com menos de 40 palavras
devem ser incorporadas no texto e colocadas entre aspas duplas
(“); e as citações longas (de 40 ou mais palavras) devem ser feitas
num bloco de linhas em espaço duplo e sem aspas. Use recuo de
cinco espaços da margem esquerda (na mesma posição que um
60

SOBRE A ELABORAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO

novo parágrafo). Digite as linhas subsequentes em alinhamento
com o recuo. Para parágrafos adicionais dentro da citação,
recue a primeira linha de cada um deles a cinco espaços da
margem da citação. Para citações diretas é necessário o número
da página. Use reticências para indicar omissão de palavras da
fonte original. Use quatro pontos para indicar omissão entre duas
orações. Os modelos a seguir ilustram o estilo APA de citação em
texto (AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, 2001,
p. 112).
Exemplo 1 (citação curta):
Na verdade, como muito bem define Levinzon (2004) “toda
filiação é, antes de tudo, uma adoção” (p. 25).
Silva (2000) afirma que a “identidade é uma construção, um
efeito, um processo de produção, uma relação, um ato performativo
e, está ligada a sistemas de representação” (p. 98).
Exemplo 2 (citação longa):
Esta passagem do texto “Nietzsche, a genealogia e a história”
Foucault (1984) sintetiza a perspectiva histórico-política:
O corpo: superfície de inscrição dos acontecimentos (enquanto
que a linguagem os marca e as ideias os dissolvem), lugar
de dissociação do Eu (que supõe a quimera de uma unidade
substancial), volume em perpétua pulverização. A genealogia,
como análise da proveniência, está, portanto, no ponto de
articulação do corpo com a história. Ela deve mostrar o corpo
inteiramente marcado de história e a história arruinando o corpo
(p. 22).
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Citações segundo o estilo Vancouver

Para citações em texto que adotam o estilo Vancouver é
recomendado seguir as normas da ABNT para citação, a NBR
10520:2002, já que o estilo Vancouver não contempla esta
regra.
Notas de rodapé

São indicações, observações ou aditamentos ao texto feitos
pelo autor, tradutor ou editor. Como recurso do projeto gráfico
podem, também, aparecer na margem esquerda ou direita da
página. As notas de rodapé podem ser: notas de referência ou
notas explicativas. Devem ser alinhadas, a partir da segunda linha
da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de
forma a destacar o expoente e sem espaço entre elas e com fonte
menor. As notas de rodapé podem ser:
a) Notas de referência: São as que indicam fontes consultadas
ou remetem a outras partes da obra onde o assunto está
sendo abordado.
b)

Notas explicativas: usadas para comentários,
esclarecimentos ou explanações, que não possam ser
incluídos no texto.

Exemplo no texto:
A imbricação entre essas quatro instituições perpassa nossa
história como um todo e não poderia estar ausente de nossa
legislação1.
No rodapé:
__________________
As quatro instituições referidas são: Igreja, Família, Estado e Iniciativa Privada (Escolas
Particulares).

1
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Citação de textos clássicos, patrísticos e bíblicos

As obras clássicas com edições consagradas devem ser
indicadas pelo sistema adotado de divisão de texto, conforme a
tradição. Para documentos clássicos, principalmente nas áreas de
Teologia, Filosofia e História, os autores costumam constar as
citações, segundo critérios consagrados pela tradição.
A citação da obra consultada é de extrema importância, uma
vez que existem várias versões e traduções de uma mesma obra,
principalmente as clássicas, e, algumas vezes a tradução pode
gerar interpretações diversas para o assunto em questão. Sugerese, portanto, a citação dos números dos capítulos, partes, cantos
ou versos conforme o uso consagrado, seguido da citação da obra
consultada (CUNHA, 2008, p. 31).
De modo semelhante os textos patrísticos, assim como
clássicos em Filosofia e Teologia, geralmente são citados conforme
divisões consagradas, independentemente da edição ou tradução.
A divisão pode ser por «livros»: AGOSTINHO. De trinitate,
XV, 27,49 (Referindo-se ao livro 15, capítulo 27, § 49, da obra
De Trinitate). O mesmo vale para Aristóteles, Platão e outros.
Textos patrísticos geralmente são tomados de edições críticas ou
coletâneas, como a de Paul MIGNE (abreviada por PL, se refere à
série latina, e por PG, quando se trata da série grega), ou Sources
Chrétiennes, entre outras. O título da coletânea é citado entre
parênteses. No caso acima, teríamos: AGOSTINHO. De trinitate,
XV, 27, 49 (PL 42, 1096), fazendo referência ao MIGNE, série
latina, vol. 42, col. 1096. A obra de Mário Santiago de Carvalho:
Roteiro temático-bibliográfico de filosofia medieval é indicado
como fonte para estudos de obras clássicas.
Citações e referências dos textos bíblicos e documentos
conciliares devem seguir normas próprias. Deverá ser usada a
63

METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS

Tradução Ecumênica da Bíblia e seguir o sistema de abreviação
adotado internacionalmente (A BÍBLIA, 1995):
 Vírgula separa capítulo de versículos:
Exemplo: Gn 10,15 = Gênesis, capítulo décimo, versículo
décimo quinto.
 O ponto separa versículos:
Exemplo: Gn 10,15.19 = Gênesis, capítulo décimo, versículo
décimo quinto e décimo nono.
 O hífen une versículos:
Exemplo: Gn 5,11-13 = Gênesis, capítulo quinto, versículo
décimo primeiro a décimo terceiro.
 O travessão une capítulos: Gn 10─19 = Gênesis, capítulo
décimo ao décimo nono.
 O ponto e vírgula separa grupos de capítulos e
versículos.
Exemplo: Mt 5,11-15; 8,12,18 = Mateus capítulo quinto,
versículo décimo primeiro a décimo quinto; capítulo oitavo,
versículos décimo segundo e décimo oitavo.
Exemplo no texto:
“O que a boca de um sábio fala agrada; já os lábios do insensato
o arruínam” (Ecl 10,12).
Na lista de Referências:
A BÍBLIA TEB. 9. ed. rev. e corr. São Paulo: Paulinas; Loyola,
1995.
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Referências

É imprescindível, ao se elaborar um trabalho acadêmico, que
se faça menção aos documentos que serviram de base para a sua
produção. Para que esses documentos possam ser identificados,
é necessário que os elementos que permitam sua identificação
sejam reconhecidos universalmente e apresentados de forma
padronizada. A importância da normalização de documentos
resultantes da atividade técnica e científica é interpretada da
seguinte maneira:
A normalização de documentos visa à padronização e
simplificação no processo de elaboração de qualquer
trabalho científico. Facilita também o processo de
comunicação e intercâmbio dentro da comunidade
científica, possibilitando o processo de transferência
de informação. Sendo assim, a normalização não tem
o propósito de cercear a criatividade e a liberdade dos
autores, mas sim o de facilitar aos diferentes leitores das
diversas culturas o acesso às suas ideias e concepções
científicas (CURTY; BOCATTO, 2005, p. 95).

A norma sobre Elaboração de Referências estabelece os
elementos a serem incluídos em referências e fixa a ordem dos
elementos das referências e também estabelece convenções
para transcrição e apresentação da informação, originada do
documento e/ou outras fontes de informação (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003c). Destina-se a
orientar a preparação e a compilação de referências de material
utilizado para a produção de documentos e para inclusão em
bibliografias, resumos, resenhas, recensões e outros.
Referência é o conjunto padronizado de elementos descritivos
retirados de um documento, que permite sua identificação
individual. Assim permite a identificação, no todo ou em parte, de
documentos impressos ou registrados em diversos tipos de suporte
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2003c).
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Os elementos essenciais indispensáveis à identificação de um
documento para elaboração da referência variam conforme o suporte
documental, constituído por: autoria, título, edição, local (cidade),
editora e data de publicação. Elementos complementares podem
ser acrescentados aos elementos essenciais e permitem melhor
caracterizar os documentos.
No Brasil, a maioria dos periódicos adota as normas da ABNT,
portanto os artigos devem ser elaborados de acordo com: NBR
6022:2003 (Artigo em publicação periódica científica impressa),
NBR 6023: 2003 (Referências), NBR 6024:2003 (numeração
progressiva das seções de um documento escrito), NBR 6028: 2003
(Resumo) e NBR 10520:2002 (Citações), e para tabelas e ilustração
as Normas de apresentação tabular do IBGE (IBGE, 1993).
É oportuno lembrar que as normas e as regras para
normalização e apresentação de trabalhos acadêmicos devem
servir para tornar acessíveis as informações a respeito das fontes.
E assim, os casos não previstos explicitamente pelas normas,
devem seguir a tradição e o bom senso.
No mesmo trabalho é fundamental:
- A uniformidade: um texto deve seguir o padrão uniforme de
apresentação e composição.
- Que a norma/estilo a usar permita que se distingam as
referências: dos livros, dos artigos de revistas e dos capítulos
de livros e demais informação provenientes de outras
fontes.

Normas/estilos internacionais mais comuns
• ISO 690 - Norma internacional para elaboração de referências
desenvolvida pela International Standards Organization
(ISO);
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• APA – Manual de Publicação desenvolvido pela American
Psychlogical Association (APA) apresenta regras para a
preparação de manuscritos - muito utilizada nas áreas de
Psicologia e de Ciencias Sociais;
• MLA - Estilo recomendado pela Modern Language
Associations, é utilizado nas áreas das Humanidades,
Linguística e Literatura,
• CHICAGO - Estilo baseado na publicação The Chicago
Manual of Style, é muito usado nas universidades;
• IEEE - Estilo desenvolvido pelo Institute of Electrical
and Electronics Engineers, está direcionado para as
engenharias.
• VANCOUVER – Estilo de referências criado pelo Comitê
Internacional de Editores de Revistas Médicas (International
Committee of Medical Journal Editors – ICMJE) como
requisito para apresentação de originais. É muito usado
pelas revistas biomédicas.
São recomendados os manuais disponibilizados pela USP no
documento: Diretrizes para apresentação de dissertações e teses
da USP: documento eletrônico e impresso, no endereço eletrônico:
<http://www.teses.usp.br/info/> que oferece o manual das normas
da ABNT, ISO, APA e Vancouver.

Algumas normas gerais para apresentação das referências
ABNT:

As referências são alinhadas somente à margem esquerda do
texto e de forma a permitir a identificação de cada documento,
em espaço simples e separadas entre si por espaço duplo. Quando
aparecerem em notas de rodapé, serão alinhadas, a partir da segunda
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linha da mesma referência, abaixo da primeira letra da primeira
palavra, de forma a destacar o expoente e sem espaço entre elas.
APA:

Os elementos essenciais e complementares da referência
devem ser apresentados em sequência padronizada. As referências
devem ser digitadas em espaço simples entre as linhas e espaço
duplo para separá-las. Na apresentação das referências, a margem
deve ser marcada a partir da segunda linha de cada referência com
recuo equivalente de 5 a 7 espaços. O recurso tipográfico (itálico)
é utilizado para destacar o elemento título da publicação, e deve ser
uniforme em todas as referências de um mesmo documento.
VANCOUVER:

O Estilo Vancouver estabelece regras apenas para referências
e devem ser alinhadas às margens esquerdas, em espaço simples e
separadas entre si por espaço duplo, sem destaque tipográfico no
título.
Apresentamos, a seguir, o modelo de referências segundo a
ABNT, APA e VANCOUVER de alguns tipos de documentos.
Livros e folhetos

Autor pessoal – Segundo ABNT: indica(m)-se o(s) autor(es)
pelo último sobrenome, seguido(s) do(s) prenome(s) em letras
maiúsculas, separados por vírgula, do(s) prenome(s) e outros
sobrenomes, abreviado(s) ou não. De acordo APA: o sobrenome
do autor deverá ser escrito com a primeira letra em maiúsculo e
o restante em minúsculo, separados por vírgula, seguido do(s)
premone(s) abreviado(s). Na Vancouver, o sobrenome do autor
deverá ser escrito com a primeira letra em maiúscula e o restante
em minúsculo, seguido do(s) prenome(s) somente com a inicial em
letras maiúsculas sem ponto e espaço.
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Com um autor:

ABNT:
LIPP, M. E. N. Inventário de sintomas de stress para adultos. São
Paulo: Casa do Psicólogo, 2000.
APA:
Lipp, M. E. N. (2000). Inventário de sintomas de stress para adultos.
São Paulo: Casa do Psicólogo.
VANCOUVER:
Lipp MEN. Inventário de sintomas de stress para adultos. São Paulo:
Casa do Psicólogo; 2000.
Com dois autores:

ABNT: os autores devem ser separados por ponto-e-vírgula, seguido de
espaço.
SCRIBNER, S.; COLE, M. The psychology of literacy.
Massachussets: Harvard University Press, 1981.
APA: os autores devem ser separados virgula e pelo símbolo &.
Scribner, S., & Cole, M. (1981). The psychology of literacy.
Massachussets: Harvard University Press.
VANCOUVER: os autores devem ser separados por vírgula.
Scribner S, Cole M. The psychology of literacy. Massachussets:
Harvard University Press; 1981.
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Com três autores:

ABNT: Os autores devem ser separados por ponto-e-vírgula, seguido
de espaço.
CRUZ, A. da C.; PEROTA, M. L. L. R.; MENDES, M. T. R. Elaboração
de referências (NBR 6023/2002). 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência;
Niterói: Intertexto, 2007.
APA: os dois primeiros autores devem ser separados por vírgula,
seguidos de vírgula e o símbolo &.
Cruz, A. da C.; Perota, M. L. L. R., & Mendes, M. T. R. (2007).
Elaboração de referências (NBR 6023/2002) (2a ed). Rio de
Janeiro: Interciência; Niterói: Intertexto.
VANCOUVER: os autores devem ser separados por vírgula.
Cruz AC, Perota MLLR, Mendes MTR. Elaboração de referências (NBR
6023/2002). 2ª. ed. Rio de Janeiro: Interciência; Niterói: Intertexto,
2007.
Com mais de três autores:

ABNT: menciona-se o primeiro seguido da expressão et al., ou em
casos de específicos em que a menção dos nomes for indispensável para
certificar a autoria, mencionam-se todos os autores.
ROEDER, K. et al. Nerve cells and insect behavior. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1967.
APA: Quando o trabalho tem até seis autores, designe-os todos. Havendo
mais de seis, cite os seis primeiros e acrescente a expressão et al.
Roeder, K., Howdeshell, J., Fulton, L., Lochhead, M., Craig, K.,
Peterson, R., et.al. (1967). Nerve cells and insect behavior.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
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VANCOUVER: Quando o trabalho tem até seis autores, todos devem
ser citados. Havendo mais de seis, cite os seis primeiros e acrescente a
expressão et al.
Roeder K, Howdeshell J, Fulton L, Lochhead M, Craig K, Peterson
R, et.al. Nerve cells and insect behavior. Cambridge (MA): Harvard
University Press; 1967.
Com editor, coordenador e organizador como autores

ABNT: (Ed.), (Coord.), (Org.)
GIBBS, J. T.; HUANG, L. N. (Ed.). Children of color: psychological
interventions with culturally diverse youth. San Francisco: Jossey
–Bass, 2001.
APA: (Ed.), (Coord.), (Org.)
Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (2001). Children of color:
psychological interventions with culturally diverse youth. San
Francisco: Jossey –Bass.
VANCOUVER: use editors (editor) para indicar coordenador ou
organizador.
Gibbs JT, Huang LN, editors. Children of color: psychological
interventions with culturally diverse youth. San Francisco: Jossey
–Bass; 2001.
Autores coorporativos (Associações, empresas, instituições)

ABNT:
World Health Organization. Adherence to long term therapies – evidence
for action. Genebra, 2003.
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APA:
World Health Organization (2003). Adherence to long term therapies –
evidence for action. Genebra, Suíça: Autor.
VANCOUVER:
World Health Organization. Adherence to long term therapies – evidence for
action. Genebra: The Organization; 2003.
Autoria desconhecida

ABNT:
CORDEL em São Paulo. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura,
1983.
APA:
Cordel em São Paulo (1983). São Paulo: Secretaria Municipal de
Cultura.
VANCOUVER:
Cordel em São Paulo. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura;
1983.
Capítulo de livro

ABNT:
WAIDMAN, M. A. P. Enfermeira e família compartilhando o processo
de reinserção social do doente mental. In: LABATE, R. C. (Org.).
Caminhando para a assistência integral. Ribeirão Preto: FAPESP,
1999. p. 389-407.
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APA:
WAIDMAN, M. A. P. (1999). Enfermeira e família compartilhando o
processo de reinserção social do doente mental. In R. C. Labate
(Org.) Caminhando para a assistência integral. (pp, 389-407).
Ribeirão Preto: FAPESP.
VANCOUVER:
WAIDMAN MAP. Enfermeira e família compartilhando o processo de
reinserção social do doente mental. In: LABATE RC, editor. Caminhando
para a assistência integral. Ribeirão Preto: FAPESP; 1999. p. 389-407.
Artigo de periódico

Para a abreviatura dos títulos de periódicos nacionais consulte
a Base de Dados Catálogo Coletivo Nacional de Publicações
Seriadas (CCN), disponível em: <http://ccn.ibict.br/busca.jsf> e
para periódicos estrangeiros acessar a Base de Dados da PUBMED
desenvolvido pelo National Center for Biotechnology Information,
NCBI – disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?
db=Journals&itool=toolbar>.
ABNT:
MOURA, C. B. de; SILVARES, E. F. de M. O uso de vídeo em
intervenções clínicas com pais: revisão da literatura e hipóteses
comportamentais sobre seus efeitos. Psicologia: Teoria e Prática, São
Paulo, v.10, n.1, p.144-161, jun. 2008.
APA:
Moura, C. B. de & Silvares, E. F. de M. (2008, junho). O uso de vídeo em
intervenções clínicas com pais: revisão da literatura e hipóteses
comportamentais sobre seus efeitos. Psicologia: Teoria e Prática,
10(1),144-161.
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VANCOUVER:
Moura CB, Silvares EFM. O uso de vídeo em intervenções clínicas
com pais: revisão da literatura e hipóteses comportamentais sobre seus
efeitos. Psicol. teor. prat., 2008; 10(1):144-61.
Artigo de jornal

ABNT:
COLLUCCI, C. Cirurgia cerebral beneficia memória de doente epilético.
Folha de S. Paulo, São Paulo, 24 jul. 2009. Disponível em: <http://
tools.folha.com.br/print?site=emcimadahora&url=http%3A%2F%2Fw
ww1.folha.uol.com.br%2Ffolha%2Fequilibrio%2Fnoticias%2Fult263u
599662.shtml>. Acesso em: 25 jul. 2009.
APA:
Collucci, C. (2009, 24 de julho). Cirurgia cerebral beneficia memória de
doente epilético. Folha de S. Paulo. Recuperado em 25 julho, de
2009, de http://tools.folha.com.br/print?site=emcimadahora&ur
l=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffolha%2Fequil
ibrio%2Fnoticias%2Fult263u599662.shtml.
VANCOUVER:
Collucci C. Cirurgia cerebral beneficia memória de doente epilético.
Folha de S. Paulo [Internet]. 2009 24 Jul. [acesso 2009 Jul. 25].
Disponível em: http://tools.folha.com.br/print?site=emcimadahora&ur
l=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffolha%2Fequilibrio%
2Fnoticias%2Fult263u599662.shtml.
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Trabalhos publicados em anais de eventos

ABNT:
LUKASOVA, K. et al. Padrão de movimentos oculares em
esquizofrênicos nos testes Rorschach e Benton: implicação para
diagnóstico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA,
23., 2005, Belo Horizonte. Resumos... Belo Horizonte: Associação
Brasileira de Psiquiatria, 2005. p. 27.
APA:
Lukasova, K. , Vabis, M. V. , Natalle, L. , Macedo, G. C. , Schwartzman,
J. S., & Macedo, E. C. (2005). Padrão de movimentos oculares
em esquizofrênicos nos testes Rorschach e Benton: implicação
para diagnóstico. (p. 27). Congresso Brasileiro de Psiquiatria,
23, Belo Horizonte: Associação Brasileira de Psiquiatria.
VANCOUVER:
Lukasova K, Vabis MV, Natalle L, Macedo GC, Schwartzman JS,
Macedo EC. Padrão de movimentos oculares em esquizofrênicos
nos testes Rorschach e Benton: implicação para diagnóstico. XXIII
Congresso Brasileiro de Psiquiatria; 2005. Belo Horizonte: Associação
Brasileira de Psiquiatria; 2005. p. 27.

Documentos eletrônicos
Artigo publicado em periódico eletrônico

ABNT:
PETERS, L. L. Atividades em pequenos grupos na Educação Física:
jogos de significações. Psicologia em Estudo. Maringá, v.11, n.3, p.
503-512, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pe/v11n3/
v11n3a05.pdf>. Acesso em: 23 Jul. 2009.
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APA:
Peters, L. L. (2006). Atividades em pequenos grupos na Educação
Física: jogos de significações. Psicologia em Estudo, 11(3)503512. Recuperado em 23 julho, de 2009, de http://www.scielo.br/
pdf/pe/v11n3/v11n3a05.pdf.
VANCOUVER:
Peters LL. Atividades em pequenos grupos na Educação Física: jogos
de significações. Psicol estud. [Internet] 2006, [acesso 2009 Jul 23];
11(3):503-12. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/pe/v11n3/
v11n3a05.pdf.
Publicação em CD-ROM

ABNT:
ANDERSON, S. C., POULSEN, K. B. Anderson’s electronic atlas of
hematology Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002. 1 CDROM.
APA:
Anderson, S.C., & Poulsen, K. B. (2002). Anderson’s electronic atlas
of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams &
Wilkins.
VANCOUVER:
Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electronic atlas of hematology
[CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.
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Documentos legislativos

ABNT:
BRASIL. Resolução n. 196 de 10 de outubro de 1996. Aprova diretrizes
e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos.
Brasília, DF: Ministério da Saúde. Disponível em: <http://www.datasus.
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Considerações finais

Este texto teve o propósito de contribuir, de forma sintética,
aos pesquisadores em geral – graduandos ou pós-graduandos - com
uma orientação sobre os diversos aspectos que se deve ter quanto
à elaboração de um artigo científico. Os aspectos tratados formam
um conjunto de normas recomendadas para esse tipo de publicação
exigido pelos editores de revistas nacionais e internacionais.
Os tópicos abordados buscaram proporcionar informações
consideradas relevantes sobre o periódico científico, quais as
exigências do mercado editorial para publicação de um artigo e as
diferentes normas de apresentação utilizadas para escrita de um
artigo.
Com as instruções reproduzidas neste texto espera-se que
sejam esclarecidas as dúvidas quanto à elaboração e publicação de
artigo científico, e motivar os acadêmicos na divulgação de suas
pesquisas.
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CA P Í T U L O 3

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: ENTRE CONCEITOS E
FAZERES
Alessandro Santos da Rocha
Débora Giselli Bernardo

Introdução

Os diversos enfoques que privilegiam os trabalhos acadêmicos
têm, dentre suas pautas, a necessidade do estabelecimento de uma
sistematização da prática investigativa, de modo a favorecer o êxito
da pesquisa e a consequente elaboração de artigos, monografias,
dissertações, teses, dentre outros escritos científicos como resultado.
Em comum, todos estes escritos trazem um questionamento inicial
sobre o que pesquisar. Este questionamento vem acompanhado
de outra questão bastante significativa, que se refere ao como
fazer a pesquisa. Não é por acaso que uma das preocupações que
ocupam o meio acadêmico é com a metodologia científica e seus
desdobramentos.
Partindo das problemáticas sobre a metodologia de pesquisa
e suas especificidades, este texto objetiva apresentar conceitos,
definições e a prática da elaboração de pesquisas fundamentadas no
tipo mais utilizado: a pesquisa bibliográfica. Certamente o debate
que envolve tal problemática é bastante extenso e permeia desde
obras que teorizam sobre a importância desse tipo de pesquisa até
manuais que apresentam o denominado passo a passo da investigação
acadêmica.
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Todavia, por mais que se tenha uma infinidade de obras nesse
sentido, o debate não pode ser dado por esgotado, principalmente
se lembrarmos que as atividades de pesquisa seguem por caminhos
práticos e revelam experiências inovadoras. Ou seja, as diversas
pesquisas fazem com que floresçam novas formas de se encarar um
determinado objeto.
O objetivo deste capítulo é apresentar uma discussão sobre
a pesquisa no âmbito acadêmico, haja vista que a investigação
científica não é algo restrito ao meio universitário, mas, engloba
outras instituições e organizações de cunho científico. O texto se
divide em três partes: primeiramente será abordada a discussão
sobre a pesquisa na universidade, em seguida serão apresentados
alguns tipos de pesquisas acadêmicas, para finalmente adentramos
nos pormenores dos fazeres técnico-metodológicos da pesquisa
bibliográfica.

1 A pesquisa na universidade: por onde começar?

A investigação científica, essencial para o desenvolvimento do
conhecimento acadêmico, tem se mostrado como uma das grandes
preocupações entre aqueles que focam a metodologia de pesquisa
como o caminho que pode levar à produção do conhecimento, e
comumente a discussão assume rumos que enveredam pelo âmbito
social, o qual se põe a refletir sobre o papel da pesquisa, seus
benefícios e também seus desafios éticos.
Consensualmente, os estudiosos que pensam na pesquisa
acadêmica apontam que ela deve ser orientada e dirigida por métodos
e técnicas adequados à sua elaboração e execução, admitindo
padrões conceituais de acordo com o tipo de conhecimento a ser
produzido. Nessa esteira, vários são os modos de fazer a pesquisa,
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mas, não basta que o pesquisador domine uma técnica, é necessário
que tenha consciência dos seus objetivos enquanto produtor de
conhecimento.
Nos programas e ementas das disciplinas de cursos superiores
que abordam o tema da pesquisa científica – Metodologia do
Trabalho Científico, Técnicas de Pesquisa ou Práticas e Métodos
– não é difícil encontrar uma dualidade que distancia a teoria da
prática. A parte teórica, geralmente preocupada em fazer uma
retomada epistemológica do conhecimento, destaca, sobretudo,
questões próprias da filosofia da ciência; por outro lado, a parte
técnica é pautada nas normas de apresentação dos diversos trabalhos
acadêmicos.
Entretanto, estas disciplinas devem ser vistas como facilitadoras
da inserção do aluno num novo patamar que, para além de ensinar
a organização técnica dos métodos investigativos, devem propiciar
um trabalho que atenda a determinado fim, haja vista que esse
conhecimento não é desprovido de interesses e finalidades, pelo
contrário, a pesquisa se alia ao ensino e à extensão numa tríade de
intencionalidades capaz de formar o indivíduo de acordo com o que
é esperado pela sociedade.
Dentre os que buscam pensar a pesquisa na universidade,
encontramos autores como Dermeval Saviani (1984), Pedro Demo
(1996) e Antônio Joaquim Severino (2002), que contribuíram
significativamente para o estudo do tema. Saviani, por exemplo,
postula que a pesquisa atende às problemáticas que se encontram no
meio social. Sobre este assunto, o autor afirma: “Ela [a Universidade]
vai desenvolver exatamente aquelas pesquisas que a sociedade está
requerendo, vai se preocupar em explorar aqueles problemas que
são candentes à sociedade em que ela está inserida” (SAVIANI,
1984, p.64-5).
A sociedade alimenta a pesquisa, uma vez que impõe os temas
a serem pesquisados mediante a necessidade da resolução dos
problemas que a desafiam. Nesse sentido, não é errôneo afirmar que
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existe uma relação dialética, na qual a sociedade diz o que deve ser
pesquisado e a universidade devolve no formato de conhecimento
produzido.
Na mesma linha de pensamento de Saviani, Antônio Joaquim
Severino (2002) afirma que a pesquisa tem dimensão social movida
por intencionalidades, cabendo ao pesquisador a compreensão de
que a universidade está devidamente realizando seu papel quando
leva seu produto para fora de seus muros por meio da extensão,
fazendo alcançar seu papel social.
[...] a pesquisa é fundamental no processo de extensão dos
produtos do conhecimento à sociedade, pois a prestação
de qualquer tipo de serviços à comunidade social, que não
decorre do conhecimento da objetividade dessa comunidade,
é mero assistencialismo saindo da esfera da competência da
universidade (SEVERINO, 2002, p. 123).

A universidade, sendo conhecedora da sociedade na qual se
insere, saberá dar a resposta correta aos seus anseios, angústias,
desejos, e problemas. Todavia, ela – a universidade – deve se
encarregar de fazer um conhecimento que não seja imediatista. De
tal modo, o pesquisador deve ter domínio dos métodos que lhe são
recorrentes, para saber unir toda teoria pesquisada com a prática
esperada.
Certamente, a discussão é ampla e ainda poderiam ser abordadas
questões como: a pesquisa como amálgama entre o ensino e a
extensão, ou a relação entre pesquisa, ciência e tecnologia, dentre
tantas outras abordagens cabíveis. Destacamos, porém, outros
questionamentos, dentre eles: o que vem a ser pesquisa científica?
Quais os tipos de pesquisa? O que é pesquisa bibliográfica e quais
seus métodos?
A primeira resposta das perguntas acima é posta da seguinte
maneira por Minayo:
[pesquisa é] uma atitude e uma prática teórica de constante
busca que define um processo intrinsecamente inacabado e
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permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva da
realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação
particular entre teoria e dados (MINAYO, 1993, p. 23).

Já para Pedro Demo, pesquisa é “questionamento sistemático
crítico e criativo, mais a intervenção competente na realidade, ou
o diálogo crítico permanente com a realidade em sentido teórico e
prático” (DEMO, 1996, p. 34).
Em acordo com essas definições formais de pesquisa, devemos
ter em mente que a envolvem esforço intelectual e a sistematização
de dados objetivando um determinado resultado. Este resultado só é
possível a partir da utilização de um método, como bem nos mostra
Antônio Carlos Gil:
Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas
aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida
quando não se dispõe de informação suficiente para
responder ao problema, ou então quando a informação
disponível se encontra em tal estado de desordem que não
possa ser adequadamente relacionada ao problema (GIL,
2007, p. 54).

Em consonância com o autor, podemos afirmar que os
procedimentos utilizados para encontrar respostas numa pesquisa
variam na medida em que surgem os mais diversos tipos de problemas
propostos pelo pesquisador, que deve possuir qualificação para lidar
com eles.
Vale lembrar que a pesquisa pode ser caracterizada por uma
investigação planejada sobre temas cuja relevância poderá ser
avaliada pelos resultados apresentados, tendo em vista que a
organização das informações caracteriza propriamente o trabalho
acadêmico: Coletar e analisar dados é apenas uma parte do trabalho
do pesquisador. “Depois disso, ele enfrenta um desafio igualmente
difícil: apresentá-los de modo que sejam inteligíveis e utilizáveis
por outras pessoas” (CORRÊA DE MORAES, 1998, p. 25).
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A seguir, apresentaremos, ainda que resumidamente, da
classificação dos tipos de pesquisas e as finalidades a que estes
meios atendem, destacando que estas podem ser modificadas de
acordo com um determinado tema ou procedimento empregado para
entender o objeto de investigação.

2 Alguns tipos de pesquisa

A sociedade possui inúmeros desafios, o que deixa a
pesquisa universitária aberta para seguir vários modelos e,
consequentemente, gerar diversas classificações de pesquisa.
Nessa perspectiva, Gil (2007) estabelece duas grandes linhas
para se delinear o trabalho científico. A primeira destas linhas é a
que vai ao encontro dos objetivos propostos à pesquisa, enquanto
a segunda concorda com os procedimentos técnicos necessários
para a sua realização.
Segundo o autor, em face dos objetivos, as pesquisas dividemse em exploratórias, descritivas e explicativas. Em linhas gerais,
as de cunho exploratório são as dedicadas a estabelecer uma
aproximação do pesquisador com um dado problema de pesquisa.
Na maioria das vezes, as investigações exploratórias utilizamse da pesquisa bibliográfica, ou ainda, buscam relação entre o
problema proposto e as experiências já vivenciadas, seja por
meio da coleta de entrevistas, seja por meio de exemplos. Elas
cumprem, assim, importante função de abrir caminhos novos,
apresentar novas temáticas, fortalecer o debate acadêmico e
suscitar novas pesquisas.
Já as pesquisas descritivas estão destinadas a descrever um
determinado fenômeno ou objeto mais conhecido. Percebe-se
que esse tipo de pesquisa está direcionado a sistematizar dados
86

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

provenientes de questionários ou de observações dirigidas sobre
fatos e fenômenos já estudados. Outra característica desse tipo de
pesquisa é sua utilização para tratar de temas de ordem social, como
por exemplo, os fenômenos educacionais.
Diferentemente da pesquisa exploratória, em que a coleta de
diversas informações é vista como prioridade, na pesquisa descritiva,
o princípio é a descrição minuciosa de um fenômeno que se apresenta,
não tendo que necessariamente descobri-lo. Em suma, a primeira
objetiva explorar, descobrir, procurar o seu objeto, enquanto que a
segunda tem o conhecimento da existência do objeto, necessitando
descrever as peculiaridades que o cercam.
Ainda no âmbito dos objetivos da pesquisa, destaca-se a
pesquisa explicativa, a qual visa explicar o fenômeno fazendo
uso da relação causa-efeito. Nesse tipo de abordagem, tornase perceptível o vínculo da ciência com a experimentação ou
testagem, que habita a mentalidade do espírito científico moderno
e contemporâneo. Não meramente, esse tipo de pesquisa é utilizado
nas denominadas ciências naturais, tendo por procedimento técnico
os procedimentos experimentais, que são precedidos de observação,
verificação, comprovação e comparação. Na pesquisa experimental,
o investigador condiciona seu trabalho a testes de verificação, que
devem ter pré-disposição para manipular objetos físicos e biológicos.
Esse tipo de pesquisa pode ser utilizado também na área das Ciências
Sociais, porém apresenta alguns desafios, uma vez que manipular um
instrumento laboratorial ou um camundongo em testes, geralmente
tende a ser menos complexo do que trabalhar com um grupo social.
Podemos afirmar que tais pesquisas demandam procedimentos
técnicos para a sua realização. Por exemplo, as pesquisas explicativas
tendem a valorizar o método experimental; já as pesquisas
exploratórias e as descritivas valorizam os métodos de levantamento
bibliográfico. Assim, um fator importante a ser estudado é o modo nos
quais os métodos e os procedimentos técnicos aparecem delineados
nos estudos de metodologia cientifica.
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3 Pesquisa bibliográfica: definição e procedimentos

Levando em consideração o procedimento metodológico
conhecido por pesquisa bibliográfica, apresentamos os passos desse
tipo de pesquisa e sua importância na produção do conhecimento.
A justificativa está no fato de que a pesquisa “[...] é desenvolvida
mediante o concurso de conhecimentos disponíveis e a utilização
cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos
[...]” (GIL, 2007, p. 17).
Os fundamentos da discussão que ora apresentamos acerca
da pesquisa bibliográfica tem como referências as informações
encontradas em alguns autores que trabalham com a metodologia do
trabalho científico, dentre eles: Gil (2007) e Severino (2002).
Gil (2007, p. 47-67) elenca as etapas da pesquisa bibliográfica
do seguinte modo:
a) escolha do tema;
b) levantamento bibliográfico;
c) formulação do problema;
d) elaboração do plano provisório do assunto;
e) busca das fontes;
f) leitura do material;
g) fichamento;
h) organização lógica do assunto;
i) redação do texto final.
Como o próprio nome aponta, a pesquisa bibliográfica é
aquela feita a partir de bibliografia variada, ou seja, engloba livros,
revistas, jornais, publicações técnicas, dentre outras fontes escritas.
A pesquisa bibliográfica, em conformidade com outras técnicas de
pesquisa, também é feita em etapas. Vale lembrar que a qualidade
da pesquisa não depende apenas dos procedimentos técnicos, mas,
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abarca outros fatores, tais como o conhecimento que o pesquisador
já dispõe e as possibilidades de análise que são próprias do objeto
de estudo.
As diversas etapas que serão apresentadas, em menor ou maior
grau, procedem dos autores que citamos anteriormente, mas não
podem ser tomadas como verdades absolutas. Logo, devemos ter
em mente que determinada técnica ou método pode se transformar
mediante novas experiências vivenciadas no cotidiano do processo
investigativo.
Para que a rotina investigativa da pesquisa bibliográfica seja
iniciada, um dos primeiros passos é pensar no que se quer pesquisar.
Refletir sobre o tema é o começo de qualquer pesquisa, lembrando
que o pesquisador deve ter consciência de sua afinidade com o
assunto escolhido. Não adianta querer abordar temas que não tragam
satisfação pessoal e que não sejam capazes de prender a atenção
durante a realização do trabalho. Iniciar de maneira equivocada ou
impulsiva pode ter por consequência um trabalho sem êxito, sem
diferenciais que atestem o seu valor.
De acordo com o próprio Gil (2007), a escolha do tema pode
ser considerada relativamente fácil, pois diversos assuntos são
potenciais à pesquisa, requerendo a predisposição do pesquisador. É
evidente que num primeiro momento, o aluno ou aquele que terá o
contato com os métodos de pesquisa pela primeira vez pode se sentir
sem muita perspicácia, e para tal, a figura do orientador será de suma
importância.
O orientador poderá mostrar limites, possibilidades e sugestões
para a pesquisa. Não é difícil de encontrar nos pesquisadores
iniciantes propostas de estudo demasiadamente amplas. Com
frequência, ao pensar no tema da pesquisa, o investigador iniciante
revela problemas abrangentes, cuja extensão deve ser delimitada,
utilizando o que comumente denominamos de recorte. Temas
amplos incorrem na impossibilidade do aprofundamento necessário
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para a extração de minúcias que podem ser necessárias na produção
do conhecimento.
Nesse sentido, o orientador pode sugerir tópicos que, de fato,
tenham relevância e que levem a melhores resultados. Porém,
a definição do tema tem que partir do estudante-pesquisador,
principalmente por saber que o entusiasmo que a pesquisa requer,
muitas vezes vem da afinidade do pesquisador com o assunto
escolhido.
Sem dúvida, o interesse do pesquisador e sua afinidade com o
objeto escolhido para a análise pode definir o sucesso da pesquisa.
Comumente, ouvimos falar de pesquisa sem fôlego, ou aquelas
em que o pesquisador teve que alterar suas metas após iniciada a
investigação. Para que não ocorram estas situações, a reflexão prévia
é importante, cabendo a avaliação da postura do pesquisador frente
aos interesses que orientam seus estudos.
Não é demais lembrar que a escolha de um tema não deve partir
do desconhecido, ao contrário, orienta-se pelo conhecimento que já
se tem de um determinado assunto, afinal, a falta de conhecimento
pode gerar uma escolha inadequada e, por muitas vezes, com pouca
ou nenhuma relevância.
Depois de escolhido o tema, o pesquisador desempenhará a
busca pela bibliografia que irá dirigir seus esforços e esclarecer seus
questionamentos. A escolha pela bibliografia adequada possibilitará
que se problematize o tema e a respeito dele se possa retirar uma
pergunta específica que denominamos de “problema de pesquisa”.
No intuito de delimitar o tema, pode-se pensar na leitura de
referenciais bibliográficos que contenham informações relevantes e
capazes de esclarecer o pesquisador sobre seu objeto de investigação,
assim, o segundo passo volta-se à localização da bibliografia que
possa sanar as primeiras dúvidas.
A procura inicial pela bibliografia denota a seleção de material
mais amplo e que pode não ter conteúdos com um foco específico,
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dito de outra maneira, são livros, revistas, impressos ou outras
fontes bibliográficas que abordam o tema a partir de uma visão mais
geral.
Essa busca pelas fontes de pesquisa ainda nos momentos
preliminares tem como principal função a familiarização do
pesquisador com a área de estudo escolhida. Na busca pela
bibliografia é possível que o pesquisador identifique e delimite
seu problema, restringindo-o de maneira que favoreça o que será
analisado e aprimorado durante o estudo proposto. Pode ocorrer
ainda, que durante o levantamento bibliográfico, a investigação siga
por caminhos que até então eram desconhecidos pelo pesquisador,
mudando até mesmo os objetivos e o problema que haviam sido
pensados anteriormente. Sobre a importância do levantamento
bibliográfico e de sua revisão, Alves-Mazzotti afirma que:
A má qualidade da revisão da literatura compromete todo
o assunto, uma vez que esta não se constitui em uma seção
isolada, mas, ao contrário, tem por objetivo iluminar o
caminho a ser trilhado pelo pesquisador, desde a definição
do problema até a interpretação dos resultados (ALVESMAZZOTTI, 2002, p. 26).

Na etapa do levantamento bibliográfico, o pesquisador pode
encontrar dificuldades, como por exemplo, a insuficiência de
material, ou ainda a não-localização de obras que abordem o tema de
maneira específica, o que pode demandar um trabalho mais árduo,
fazendo com que a procura seja direcionada para outros locais, como
bibliotecas de outros centros ou ainda a busca em sítios eletrônicos
de universidades e em revistas científicas eletrônicas. Neste ponto,
é importante que o investigador estabeleça familiaridade com
bibliotecas, sistemas de buscas online, livrarias, dentre outros locais
onde poderá consultar ou adquirir as fontes de sua pesquisa.
O pesquisador irá verificar a necessidade de conhecer a
catalogação de livros e como utilizar os fichários das bibliotecas,
e num espaço curto de tempo o domínio passará a fazer parte de
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sua rotina. Além disso, o pesquisador ainda poderá trabalhar com
obras provenientes de xerox, microfilmagem, ou ainda por meio
da comutação bibliográfica - sistema amplamente divulgado nas
bibliotecas.
Seguindo a ordem de procedimentos estabelecidos, o próximo
passo é a formulação do problema. Cabe aqui uma pequena inferência
para diferenciar o tema e o problema: o tema ocupa-se de pensar o
assunto geral da pesquisa, enquanto o problema é a indagação de
uma especificidade contida no tema. Para que a pesquisa científica
tenha notoriedade, deve-se partir de um problema formulado com
princípios esclarecedores e que deem respostas aos questionamentos
que incomodam o meio social e intelectual. O que importa é que
deve existir uma preocupação que mova a pesquisa. Para tal, o
pesquisador apresenta problemas que necessitam de respostas
provenientes de investigações pautadas sobre um determinado tipo
de fonte de estudo, como o estudo bibliográfico que aqui vem sendo
tratado.
A tarefa de elaboração do problema, diferentemente da escolha
do tema, nem sempre é considerada das mais fáceis, e pode variar de
acordo com o nível de estudo do pesquisador, ou ainda com o mundo
vivenciado por ele. A pesquisa realizada no doutorado, por exemplo,
será diferente quando comparada com trabalhos de dissertação
stricto sensu ou com monografia de especialização do tipo lato
sensu. O pesquisador tende a problematizar assuntos específicos de
acordo com a condição intelectual em que se encontra.
Ao propor um problema, o pesquisador deverá se atentar aos
seguintes princípios: seu interesse pessoal pelo assunto; a relevância
da pesquisa; sua qualificação e suas potencialidades; existência ou
inexistência de material bibliográfico; a objetividade e clareza da
questão que formula o problema e por fim, deve verificar se terá
tempo hábil e disponível para consolidação da pesquisa.
E é justamente o conhecimento adquirido durante a localização
e leitura da bibliografia que favorecerá esta etapa fundamental de
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qualquer investigação: a problematização feita sobre um determinado
objeto de pesquisa. Deve ficar claro que não é segredo para nenhum
pesquisador que toda pesquisa tem como objetivo inicial dar respostas
a perguntas feitas sobre o tema escolhido. Antes de iniciar as leituras
que envolvem o estudo investigativo, o pesquisador precisa saber o
que vai pesquisar.
Acima destacamos três etapas da pesquisa bibliográfica:
definição do tema, levantamento bibliográfico e formulação do
problema. Em termos técnicos podemos ainda assegurar outro passo
importante para qualquer pesquisador: a leitura.
Momento significativo na pesquisa bibliográfica é o da leitura
inicial do material bibliográfico, feito com toda rigidez para dar
conta das especificidades que a investigação impõe. O ato de ler
fontes bibliográficas deve ter horizontes disciplinados e pensados
para afastar a leitura descompromissada e propiciar a formulação de
problemas compatíveis aos anseios da pesquisa científica.
A leitura do texto requer que se façam análises de cunho textual,
temática e interpretativa. A análise textual deve iniciar o processo,
incitando o pesquisador a conhecer as características da sua fonte,
iniciando a familiarização com a obra. São questões fundamentais,
por exemplo: a quem a obra foi dirigida? Qual o tipo de publicação?
A qual objetivo atende?
Gil (2007) denomina esse processo de leitura exploratória. É
nela que o pesquisador explorará e encontrará as informações que
irão principiar a pesquisa bibliográfica. Sendo assim, o pesquisador
deve atentar-se para o conteúdo da capa, folha de rosto, o índice e
demais dados que favoreçam um primeiro contato bem sucedido.
Em suma, a leitura exploratória tem por objetivo fazer com que
o investigador tenha uma visão geral do texto, permitindo elucidar
dados sobre o estilo do autor, e quais as referências bibliográficas
que o utilizou e sua linha de pensamento. Essa leitura deve estar
focada em descortinar quem escreveu a fonte bibliográfica, para
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qual público escreveu e quais as características que o motivaram na
construção da própria interpretação.1
Após ter feito uma primeira leitura, que denominamos como
exploratória e que também pode ser denominada de textual, o
pesquisador deve partir para a análise temática. Nesse segundo
momento, deve-se indagar sobre a compreensão da mensagem que
o autor do texto pesquisado pretendeu expor. Com esse tipo de
leitura, pretende-se distinguir o tema do texto, o problema sugerido
pelo autor e as ideias centrais e secundárias que o nortearam. Para
esse momento é pertinente a elaboração de esquemas de registro,
que posteriormente facilitarão na organização do pensamento.
Alguns autores sugerem o uso de fichas, onde se podem registrar
dados importantes, de acordo com a significância de sua leitura
(GIL, 2007). Atualmente, com os avanços tecnológicos, tem se
popularizado o uso de sistemas informatizados, como banco de
dados e o pesquisador realiza a ordenação dos textos em arquivos
que são armazenados em meios digitais, como pendrives, CDs e
disquetes.
Por fim, após a análise exploratória/textual e a análise temática,
parte-se para uma leitura interpretativa, que traz como possibilidade
situar o texto no seu contexto de produção. Vale lembrar que conhecer
a vida e a obra do autor é importante para confrontar informações
com outras referências bibliográficas que tratam do mesmo assunto.
É aconselhável que ao proceder à leitura, o pesquisador estabeleça
formas de enquadrar a bibliografia pesquisada dentro de parâmetros,
a exemplo de uma determinada corrente de pensamento ou
posicionamento teórico-metodológica de quem a produziu.
É evidente que não deve saber tudo sobre a área, até
mesmo porque sabendo de tudo não há o que cause problemas e,
consequentemente, não haveria o que pesquisar. Porém, entender o
1
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universo que envolve o tema e as implicações nele existentes é um
dos passos fundamentais para qualquer pesquisa.
Para a compreensão do objeto pesquisado é primordial que já
se tenha acumulado leituras sobre o tema. E neste ponto, ressalta-se
que nem sempre as leituras serão encaminhadas para um mesmo
rumo, tendo em vista as diferenças teóricas e metodológicas entre os
autores. Do mais, o confronto entre os que postulam diferentes fontes
bibliográficas de uma mesma área, tende a gerar frutos preciosos
para as concepções do pesquisador.
A leitura sistematizada das fontes terá como efeito uma sequência
lógica para a elaboração da redação final da pesquisa. Ao findar sua
investigação, o pesquisador volta-se para suas leituras procurando
estabelecer organicidade nas suas ideias. Por isso, é importante em
todos os momentos da pesquisa bibliográfica, sobretudo nos que
envolvem etapas de leitura, que o investigador faça fichamentos
que contenham as informações que julgue importantes para sua
pesquisa. Tendo os dados dos fichamentos em mãos a redação será
facilitada, pois o pesquisador terá como verificar as concordâncias e
dissonâncias presentes nas suas fontes.
Nesse momento, o pesquisador terá como principal tarefa
comunicar o que foi pesquisado. Para tal, utilizará uma das
ferramentas que lhe são mais caras: a escrita. É cabível lembrar
que a redação científica deve evidenciar os passos que levaram o
pesquisador a chegar ao conhecimento que produziu, sendo assim,
ele explicitará suas fontes, citando-as quando necessário.
Nessa etapa, não há muitas regras acerca do procedimento a ser
adotado, pois é a parte mais pessoal do trabalho. O texto final depende,
em grande parte, do estilo do autor. No entanto, vale destacar que
sem um bom domínio do conteúdo sobre o qual se propôs a escrever,
o pesquisador dificilmente produzirá um bom texto. Sobre o assunto,
o professor Celso João Ferretti dá o seu depoimento, a partir de sua
experiência na orientação de pós-graduandos:
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[...] Quando o aluno não domina o conteúdo, não domina
a questão sobre a qual está escrevendo, não aprofundouse teoricamente para discuti-la, a redação é precária, é
desconexa, tende a ser genérica e presa a chavões e, portanto,
pouco contributiva. E é aí que eu diria que os problemas que
parecem ser de redação, de verdade, não o são de fato. São
problemas que estão para além da dificuldade ou facilidade
de redigir (FERRETTI, 1997, p. 155).

A ausência de regras rígidas não significa, no entanto, que não
existam algumas considerações a serem feitas sobre a produção do
texto.
Primeiramente, é essencial que se faça o seguinte
questionamento: quem é o meu público-alvo? Isso porque diferentes
tipos de leitores podem se interessar por diferentes aspectos da
pesquisa apresentada. Enquanto alguns podem estar interessados
em informações sobre os métodos e técnicas utilizados, outros
podem querer se voltar estritamente para os resultados e conclusões.
Segundo Corrêa de Moraes,
O melhor caminho, nesse caso, é redigir um registro
estruturado e completo: expor o seu problema, o método de
abordá-lo, as análises e conclusões. Isso dará aos leitores
a possibilidade de decidir: aqueles que tenham interesses
bastante específicos poderão concentrar-se nos aspectos do
relatório que julgam mais importantes para eles (CORRÊA
DE MORAES, 1998, p. 26).

Assim, a menos que a pesquisa tenha o objetivo de atingir um
alvo bem específico, o melhor caminho é escrever de forma clara,
ordenada e objetiva, abrangendo leitores com os mais diversos
interesses e níveis de conhecimento sobre o tema.
Para produzir um texto claro, ordenado e objetivo, Corrêa
de Moraes (1998) aponta algumas dicas preciosas. Uma delas é
a confecção de sumários bem detalhados, que auxiliem o leitor a
“transitar” pelo texto, podendo encontrar mais facilmente o que
procura. Há também o cuidado com o uso, por vezes exagerado, de
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metáforas, exemplos e termos coloquiais ou muito técnicos. Estes
últimos, quando necessários, devem ser bem definidos. Deve-se,
ainda, evitar parágrafos muito longos, que expressem muitas ideias de
uma só vez. Por sua vez, parágrafos muito curtos também diminuem
a legibilidade do texto e devem ser usados com parcimônia.
Estas são, contudo, apenas algumas preciosas observações
que facilitam o trabalho do pesquisador, especialmente os mais
inexperientes, na hora de expressar por escrito os resultados de
sua pesquisa. Conhecimento, dedicação e paciência ainda são os
melhores caminhos.

Conclusão

Enfim, em posse da discussão sobre os passos que envolvem
o exercício da pesquisa bibliográfica, resta frisar que estes
direcionamentos não estão afastados dos afazeres práticos. Para que
seja possível a execução de uma pesquisa bibliográfica é importante
estabelecer estágios que servirão de norte durante todo o processo.
Evidentemente, que não são etapas estáveis e os diversos autores que
as delineiam não são homogêneos quanto aos pormenores práticos
sobre os passos dos métodos e técnicas de pesquisa. Contudo, o
estudo destes autores, aliado com a prática de pesquisa nos permitiu
destacar ao longo deste texto alguns momentos que fazem parte da
pesquisa, e ficam implícitas as etapas ou estágios que se seguem
abaixo:
• levantamento minucioso de bibliografia;
• seleção do que será utilizado no âmbito da bibliografia
levantada;
• realização de leituras que propiciem o conhecimento do
autor e do tema;
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• fichamento e organização das leituras;
• registro e arquivamento das informações;
• redação do texto final;
• planejamento da comunicação dos resultados.
Sem exageros e sem medo de cometer equívocos, pode-se afirmar
que todo o trabalho científico envolve a pesquisa bibliográfica. É por
meio dela que o pesquisador terá acesso ao arcabouço de informações
das quais ele necessitará para prosseguir suas análises. Além disso,
as pesquisas feitas na universidade, geralmente nutrem o mercado
de material científico nos moldes bibliográficos, de tal modo que a
relação fica bastante estreita entre o que é pesquisado e o que será
publicado.
Certamente, nas bibliotecas é possível encontrar muitos títulos
da área de metodologia que enfocam o assunto, apresentando o
denominado passo a passo. Contudo, toda a teorização e explicitação
torna-se bem vinda, principalmente quando abordada dentro da
sequência do ler para fazer e fazer para aprender.
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PESQUISA COM FONTES DOCUMENTAIS:
LEVANTAMENTO, SELEÇÃO E ANÁLISE
Flávio Massami Martins Ruckstadter
Vanessa Campos Mariano Ruckstadter

O pressuposto essencial das metodologias propostas para
a análise de textos em pesquisa histórica é o de que um
documento é sempre portador de um discurso que, assim
considerado, não pode ser visto como algo transparente
(CARDOSO;VAINFAS, 1997, p. 377).

Introdução

Um passo importante da pesquisa científica é a busca e seleção
de fontes. Após o recorte temático e a formulação de perguntas, iniciase a busca por fontes de informações relativas ao tema da pesquisa.
Dentre as possibilidades que podem ser encontradas em notas de
rodapé, bibliografias de literatura de apoio, obras de referência, bem
como em catálogos de bibliotecas e arquivos, uma delas é o uso de
documentos históricos.
O objetivo deste capítulo é apresentar esse tipo particular de
trabalho, a Pesquisa documental, e os procedimentos e técnicas
específicos para o uso de documentos em pesquisas científicas.
Para tanto, primeiro será feita uma apresentação sobre o advento
da Modernidade, com ênfase na discussão sobre o nascimento do

METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS

método científico. Em seguida, será apresentada uma definição
para fontes, dando destaque às fontes documentais, além de uma
discussão sobre os locais onde esses documentos estão (ou deveriam
estar) os arquivos. Por fim, será abordada uma das possibilidades
metodológicas de análise documental, baseada em uma perspectiva
de análise histórica.

Pesquisa documental na Modernidade

Faz-se necessário, antes de discutir a Modernidade, uma
definição de documento. Trata-se de todo o registro feito de modo
intencional ou não, de fatos, dados e interpretação sobre aspectos
da história humana, de indivíduos ou de grupos, institucional ou
livre. Os documentos indicam os acontecimentos, mas revelam
também as intenções e interpretações daqueles que elaboram
os registros. Tudo o que o homem diz, escreve ou fabrica deve
informar sobre ele (BLOCH, 2001). Apesar de constituírem
importantes registros e informações aos pesquisadores, esses
documentos não podem ser confundidos ou tomados como os
próprios fatos, nem tampouco considerados como fontes únicas
ou privilegiadas. Cada objeto, tema, delimitação exige um tipo de
pesquisa e, portanto, metodologias e procedimentos específicos.
A cada tipo de testemunho decorre uma técnica erudita distinta
para análise (BLOCH, 2001). Além disso, as fontes documentais
revelam lutas travadas na sociedade pela maneira como contam a
própria história. Isso significa dizer que o autor do registro apõe
às informações contidas no documento, às vezes de modo não tão
facilmente perceptível, uma interpretação que lhe é favorável e ao
grupo social do qual faz parte, bem como, no caso de documentos
institucionais, à instituição à qual pertence.
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O advento da Modernidade possibilitou ao homem entender
a natureza de maneira racional e metódica1. Com a linguagem
matemática foi possível descrever os fenômenos de maneira segura
e ordenada:
Temos que reconhecer que a ciência moderna desenvolveu
grandes formulações acerca do real, o que permitiu um
grande poder de controle sobre os fatos da natureza.
Suas metodologias bem constituídas, principalmente
seus métodos quantitativos bem definidos, permitiram a
descrição de muitos fenômenos através de uma linguagem
matemática e forneceram ao cientista caminhos seguros
para sua tarefa de pesquisar (FERREIRA; CALVOSO;
GONZALES, 2002, p. 01).

O recurso às fontes documentais para os estudos históricos é
um assunto da Modernidade. Um dos primeiros pesquisadores a
utilizar o documento histórico como fonte de pesquisa foi Lorenzo
Valla (1406/7-1457), importante humanista italiano que contestou
um documento relevante, e que teve validade durante quase toda
a Idade Média, a denominada Doação de Constantino. A partir de
uma análise minuciosa, que ia além do texto propriamente dito,
Valla constatou que o documento que legitimava o poder temporal
do Papa, que teoricamente havia sido entregue a ele pelo imperador
Constantino no século IV, era falso. Ele percebeu, entre outros
aspectos, que o latim utilizado no documento não condizia com a
época na qual o mesmo teria sido escrito, pois havia expressões
que pertenciam a meados da Idade Média. Além disso, detectou
que nenhuma autoridade do reinado de Constantino, nem mesmo
da Igreja, havia assinado tal documento. A partir dessa análise de
Valla estava inaugurada a pesquisa histórica com fontes nos Tempos
Modernos (BLUM, 2003).
1

Sobre o método na Modernidade, são referências as obras O discurso do Método, de
René Descartes (1596-1650), e Novum Organum, de Francis Bacon (1561-1626). Esses
filósofos foram importantes pensadores no momento do rompimento do paradigma
medieval e da instituição do paradigma científico.
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Levantamento, seleção e constituição de fontes

O que todas as pesquisas das mais diversas áreas do conhecimento
têm em comum? Todas elas necessitam de fontes de informação. Em
alguns casos, essas fontes pré-existem, em outros, elas precisam ser
constituídas.
A constituição de fontes tanto é busca determinada e
organizada dos temas, dos objetos e de documentos inéditos,
quanto de novas e originais abordagens de temas e objetos
já conhecidos, estudados e até popularizados. Em ambas
as situações cabem ao pesquisador um papel determinante,
tanto pelas escolhas que faz, quanto pelos resultados
apresentados. Novos olhares ou novas interpretações de
documentos já conhecidos podem causar até mais impacto
que pequenas descobertas (ARNAUT DE TOLEDO;
GIMENEZ, 2009, p. 114).

Ao iniciar uma pesquisa científica os passos do pesquisador
são: definir o objeto, problematizá-lo, lançar uma hipótese, traçar
os objetivos e fundamentar teórica e metodologicamente seu tema.
Para tanto, elabora-se um projeto de pesquisa, ou mesmo um préprojeto. O explorador deve saber previamente que seu itinerário em
uma pesquisa não será seguido ponto a ponto. Entretanto, deve ter
um itinerário (BLOCH, 2001).
Mas, para que esse projeto seja exequível, é necessário fazer a
seguinte pergunta: existem ou há a possibilidade de se constituírem
fontes? Caso a resposta seja afirmativa, começa o trabalho de
levantamento de material. Em caso de negativa, é necessário repensar
o tema. Por mais interessante que a proposta seja, ela precisa ser
viável. Há outra possibilidade. Pode ocorrer que existam fontes, mas
com obstáculos que tornem o acesso a elas impossível. Ainda que
as fontes existam, elas precisam ser acessíveis, para que a pesquisa
seja realizada.
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Após o levantamento inicial de fontes é necessário o cuidado
ainda maior: a seleção do material. Realizar tal intento não é tarefa
das mais fáceis. Muitas vezes, dependendo do recorte temático
proposto no projeto de pesquisa, as fontes são muitas, o que leva
o pesquisador a um trabalho árduo para separar o que é relevante
diante da problemática apresentada. É preciso cautela, uma vez que
as
Fontes podem conduzi-lo a qualquer lugar, portanto, é
fácil perder-se, vagueando de uma direção para outra. Não
há nada de errado em folhear sem propósito aparente, ao
contrário [...] Toda pessoa que gosta de aprender acha algum
tempo para perambular pelo mundo das ideias (BOOTH;
COLOMB; WILLIANS, 2000, p. 85).

Para evitar que isso aconteça, é necessário estabelecer
critérios de busca com base no questionamento que se pretende
responder com a pesquisa. É a partir do recorte temático e
do problema proposto que se deve pensar quais as fontes
apropriadas. O traquejo no manuseio das fontes é algo que vem
com a experiência, e, caso seja necessário, deve-se pedir ajuda ao
bibliotecário sempre que for preciso. Em algumas bibliotecas há
pessoas especializadas em temas específicos e em levantamento
de material de pesquisa. Além disso, pode ser útil verificar se há
na biblioteca que irá frequentar algum treinamento voltado para
o uso do acervo documental.
Mas, como fazer essa seleção? Como proceder a escolha?
Cada tema exige um cuidado específico. O que é comum a todas as
pesquisas científicas é que não se deve entregar o direcionamento ao
acaso. É necessário refletir sobre o valor do material coletado, tendo
em vista sempre os questionamentos propostos. Por essa razão se faz
importante planejar.
Um problema que o pesquisador pode enfrentar é o fato de que
nem todos os documentos são verídicos. Como verificar a veracidade
de um relato? Essa constatação/confirmação pode ser realizada por
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meio da comparação, ou seja, recorrendo a outros testemunhos
(BLOCH, 2001).
Também pode acontecer a situação inversa. Muitas vezes o
pesquisador se depara com uma escassez de fontes bibliográficas,
o que indica que poucos autores estudaram a temática proposta. É
possível desenvolver uma pesquisa sem análises precedentes? Há
a possibilidade, neste caso, de se recorrer às fontes primárias ou
documentais.
As fontes podem ser primárias ou secundárias. Segundo definiu
a Professora Antonietta d´Aguiar Nunes:
As fontes podem ainda ser classificadas em primárias,
ou originais, quando se acessa por primeira vez uma
determinada informação ou quando se recorre a documentos
originais e autênticos; e secundárias, ou de segunda mão,
a que se tem acesso através de outra obra, autor ou pessoa,
como quando se faz a revisão de literatura sobre o assunto
que se quer estudar e se apreende várias informações que
até então se desconhecia ou que são pouco divulgadas e
conhecidas, mas que são corretas pelo procedimento
científico do autor que as revelou. Em geral os documentos
custodiados em arquivos ou nas seções de manuscritos das
bibliotecas, são considerados fontes primárias, mas os que
já estão publicados, ou que são transcritos em obras de
algum outro autor, escritor ou historiador, são considerados
fontes secundárias.
Pode-se, então, concluir que Fontes Documentais são todo
tipo de material documental que forneça informações para
o estudo ou investigação que se faz (NUNES, 2005, p. 5-6,
grifos do autor).

Há, contudo, que se fazer uma ressalva. A definição de uma
fonte como primária também depende do enfoque dado pelo recorte
temático. Pode-se tomar como exemplo o livro Dom Casmurro,
do escritor Machado de Assis (1839-1908). O romance, publicado
em 1899, pode auxiliar em uma análise que se proponha a discutir
aspectos culturais da sociedade brasileira na segunda metade do
século XIX. Nesse caso, ele pode ser utilizado como literatura
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de apoio ou fonte secundária. Ambientado no Rio de Janeiro do
Segundo Reinado (1840-1889), o texto traz à tona um conjunto de
costumes próprios do período em questão. Um exemplo disso é o
fato de os pais fazerem promessas aos santos em casos de doenças
dos filhos, comprometendo-se em colocar no nome do filho uma
homenagem ao santo milagreiro. Por esse motivo, o personagem
principal, Bentinho, foi entregue para ser padre como pagamento de
uma promessa. Todavia, se a análise for sobre aspectos estruturais
da obra especificamente, então Dom Casmurro se torna fonte
primária.
Fonte é, no seu sentido filológico, “texto ou documento
original”. Saviani afirma que:
Fonte é uma palavra que apresenta, via de regra, duas
conotações. Por um lado, significa o ponto de origem, o
lugar de onde brota algo que se projeta e se desenvolve
indefinidamente e inesgotavelmente. Por outro lado, indica
a base, o ponto de apoio, o repositório dos elementos
que definem os fenômenos cujas características se busca
compreender. Além disso, a palavra fonte também pode se
referir a algo que brota espontaneamente, ‘naturalmente’,
e a algo que é construído artificialmente (SAVIANI, 2004,
p. 04).

Entretanto, para a pesquisa científica não se pode falar em
fontes naturais. Todas as fontes são históricas. Uma fonte histórica,
segundo a definição de Bauer, é tudo que ofereça material para a
reconstrução da vida histórica (BAUER, 1957).

Arquivos: conservação, organização, classificação e difusão
das informações

Os documentos históricos geralmente estão reunidos em
Arquivos. O conjunto de documentos sob custódia de um arquivo,
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de uma biblioteca ou de qualquer outra entidade, forma o Acervo
Documental (ALVES et al., 1993). De acordo com o Dicionário
Internacional de Terminologia Arquivística, publicado pelo Conselho
Internacional de Arquivos, um arquivo é constituído do conjunto de
documentos produzidos ou recebidos por pessoa física ou jurídica,
tanto pública quanto privada, e que tem as mais variadas formas,
datas e suportes materiais (papel, digital), e que foram reunidos
no decorrer de suas atividades. Essa definição é considerada
como a síntese do pensamento dos principais fundadores do saber
arquivístico a partir de meados do século XX. Há, por exemplo,
a definição proposta pelo Manual de Arquivologia publicado pela
Direção dos Arquivos de França, em conjunto com a Associação
dos Arquivistas Franceses. Esse manual tem uma definição parecida
com a do dicionário internacional: um arquivo é a reunião de vários
documentos de qualquer natureza que, quer pessoas físicas, quer
pessoas jurídicas, tenham produzido, e que, em decorrência de suas
funções e atividades foram reunidos e organizados (FONSECA,
1998).
Os arquivos surgiram de uma necessidade administrativa. O
termo vem do grego Archeion, que significa edifício governamental.
Tem-se notícia de arquivos desde 3300 a.C. Eles continham registros
especialmente de atividades comerciais (LESCANO, 2009). No
mundo antigo, os documentos tinham importância administrativa
pelo Estado burocrático. Na Grécia do período arcaico, com as
reformas propostas por Drácon, as leis passaram a ser escritas, e,
dessa maneira, houve também a preocupação de preservá-las. Já
nesse período havia a distinção entre arquivo corrente e arquivo
permanente. Os arquivos podem ser assim classificados de acordo
com seu uso e idade:
1ª idade ou Arquivo Corrente: são os documentos vigentes
e que são frequentemente consultados;
2ª idade ou Arquivo Intermediário e/ou Central: são os
documentos que se encontram em final de vigência, ou
esperam longos prazos de prescrição ou precaução. Por
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esse motivo, raramente são consultados e aguardam sua
destinação final, que pode ser tanto a eliminação ou a
guarda permanente.
3ª idade ou Arquivo Permanente: são os documentos que
perderam sua vigência administrativa, mas que possuem
valor secundário ou histórico-cultural (BERNARDES,
1998, p. 12).

Essa divisão trata dos arquivos com documentos oficiais,
produzidos por instituições, particulares ou públicas. Existem
outros tipos de fontes históricas primárias que não esses documentos
oficiais. Pode-se relacionar dentre elas as fontes orais, imagéticas,
de imagens em movimento, entre outras.
Os arquivos de documentos vigentes estão próximos ao
organismo produtor, e, por ainda estarem em vigência, são de
acesso restrito ao organismo produtor. A duração média de um
arquivo corrente é de cerca de cinco anos. Já o denominado arquivo
intermediário pode ser subdividido de acordo com seu valor em
primário reduzido, primário mínimo e secundário potencial. As
respectivas idades desses arquivos são dez, 30 e 50 anos. Somente
no primeiro caso o acesso também é restrito ao organismo produtor.
A partir de 30 anos de idade, portanto, um arquivo se torna público.
Contudo, a consulta pode ser realizada mediante autorização. Já o
arquivo permanente, com valor secundário máximo, tem duração
definitiva, e tem acesso público pleno (BERNARDES, 1998, p.13).
No tocante ao acesso público, foi somente com a Revolução
Francesa (1789), marco da contemporaneidade, que a ideia de pleno
acesso de todos aos documentos institucionais foi defendido. Até
aquele momento, as informações eram guardadas em segredo, como
símbolo de poder. Os primeiros arquivos modernos foram formados
a partir do século XVI pelas grandes famílias nobres, pela Igreja e
pelo Estado nascente. No início dos tempos modernos, os arquivos
de Portugal e da Espanha, por exemplo, poderiam fornecer valiosas
informações a respeito das terras além-mar, em especial as “novas”
terras americanas.
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Tratava-se, naquele momento, de arquivos “privados” já que
visavam preservar uma documentação que subsidiasse pretensões
dinásticas e religiosas, “direitos” territoriais, enfim, tudo aquilo
que garantisse os privilégios dos grupos dominantes daquele
período.
Com a Revolução Francesa os homens passaram a ter novo
estatuto jurídico, o da igualdade civil. Emergia a concepção de
res publica (coisa pública). A liberdade de expressão, direito
fundamental defendido pelos países republicanos é transversal
à educação e, principalmente, ao direito à informação: “O fim do
conceito de que o acervo arquivístico era somente para o acesso de
autoridades trouxe um novo público para os fundos arquivísticos. O
valor cultural e histórico do arquivo foi decisivo para a abertura de
Arquivos Históricos” (LESCANO, 2009).
A partir de então, foi delineado o papel dos arquivos como
o lugar que dava acesso aos cidadãos a essas informações, o que
significa, em sentido mais amplo, a construção e o fortalecimento da
memória coletiva. Com a emergência das sociedades republicanas
e democráticas surgiu o interesse sobre vários aspectos da vida
das populações, sobretudo interesses econômicos e sociais. Com
o desenvolvimento tecnológico foi ampliada a necessidade e a
capacidade de gerar ilimitadamente documentação. Surgiram
novos tipos de documentos, como por exemplo, som e imagem
em vários suportes: papel, magnético e digital. Esse crescimento
de documentos em tipos e em quantidade gerou problemas para
os arquivos no tocante à conservação, organização, classificação e
difusão das informações2.
2
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Há um debate na área de Arquivologia no que se refere ao melhor suporte para as
fontes documentais. Questiona-se a durabilidade baixa de meios digitais, especialmente
o formato compact disc. Sobre esse assunto há um artigo “A durabilidade dos suportes
eletrônicos e a preservação da Informação”, escrito pelas Bibliotecárias Fátima
Aparecida Colombo Paleta e Adriana de Almeida Barreiros, da Divisão de Biblioteca
e Documentação do Conjunto das Químicas da Universidade de São Paulo (USP)
(BARREIROS; PALETTA, 2009).
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A pesquisa documental, seja ela realizada nos arquivos, ou,
a partir das estatísticas ou cartografias, está relacionada a uma
concepção de história e de sociedade estreitamente ligada à dinâmica
das relações sociais. A análise de tais registros nos remete ao conjunto
das relações sociais e, muitas vezes, expressam relações de poder.
No mundo contemporâneo, há uma estreita ligação entre
informação, cidadania, formação da memória e a ideia de
patrimônio:
Como exercer a condição de cidadão sem a posse de
informações? Como estabelecer ligações entre saberes sem
o exercício pleno do senso crítico e sem a possibilidade de
reflexão? Como nos relacionarmos sob novas condições
com os poderes (executivo, legislativo e judiciário) sem
o acesso às informações existentes? Como participar das
decisões sobre mudanças em nosso espaço próximo (a
cidade) sem o suporte dos acervos documentais acumulados
nos diversos arquivos - centros de documentação - centros
de memória espalhados pelo país? Como empreender uma
nova relação com o tempo sem referências com a realidade
contemporânea? Qualquer que seja o objetivo da busca de
informações, para que estas venham a ser usadas, é preciso
que elas estejam disponíveis e que sejam de fácil acesso
(MARINHO JUNIOR; GUIMARÃES E SILVA, 1998, p.
16).

Para disponibilizar esses documentos, é necessário que haja
uma política de preservação, tanto por parte da população, que
deve cobrar junto com os especialistas, o poder público para que
atue de maneira eficaz tanto no que se refere à proteção quanto
ao gerenciamento desse patrimônio que compõe a identidade e a
memória de uma determinada comunidade.
Na atual carta constitucional brasileira, promulgada em 1988, há
uma seção dedicada à Cultura. Trata-se da Seção II, que tem muitos
parágrafos acrescentados pela emenda constitucional 48/2005. Isso
mostra que, legalmente, a preservação, difusão e outros aspectos
relacionados ao patrimônio cultural é uma preocupação recente
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em nosso país. No artigo 23, inciso III, há a determinação de que
compete à União, aos Estados e aos municípios “[...] proteger os
documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios
arqueológicos;” (BRASIL, 1988, grifo nosso). É assegurada pela
constituição a preservação desses documentos, bem como a gestão
de arquivos. Pode-se ler no artigo 216:
Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou
em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação,
à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
[...]
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
§ 1º O poder público, com a colaboração da
comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio
cultural brasileiro, por meio de inventários, registros,
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras
formas de acautelamento e preservação.
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da
lei, a gestão da documentação governamental e as
providências para franquear sua consulta a quantos
dela necessitem.
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o
conhecimento de bens e valores culturais.
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão
punidos, na forma da lei.
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios
detentores de reminiscências históricas dos antigos
quilombos.
§ 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal
vincular a fundo estadual de fomento à cultura até
cinco décimos por cento de sua receita tributária
líquida, para o financiamento de programas e projetos
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culturais, vedada a aplicação desses recursos no
pagamento de:
I - despesas com pessoal e encargos sociais;
II - serviço da dívida;
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada
diretamente aos investimentos ou ações apoiados (BRASIL,
1988, grifo nosso).

Existe uma determinação legal de que esse patrimônio
material seja preservado. Entretanto, ainda há uma distância
entre uma comunidade e a documentação oficial, bem como a
distância entre pesquisadores e esses arquivos documentais.
Ressalta-se que esses documentos não são as únicas fontes
documentais, podendo, inclusive, o pesquisador constituir fontes
para uma pesquisa, tais como entrevistas, imagens, entre outros.
Não se pode desprezar que esses documentos são portadores de
um discurso. Todavia, faz-se necessário preservar, interpretar e
(re) contar a história de uma comunidade ou indivíduo a partir
dessas fontes.

Análise documental: uma proposta histórica

Não existe um livro de receitas para a análise de fontes
documentais. Aqui se apresenta uma possibilidade de análise dessas
fontes, considerando não somente as particularidades expressas no
documento - oficial ou não. Nesse sentido, é preciso ressaltar que
as fontes, como produtos históricos, não representam uma verdade
incontestável, mas uma possibilidade de leitura do passado. É preciso
“fazer a fonte falar”, e isso acontece em decorrência da leitura feita
pelo pesquisador, que não é neutra.
Além das determinações, quando da produção desses
documentos, há que se considerar ainda que o pesquisador que
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analisa essas fontes não é imparcial, e não está isento de que as
determinações de sua própria formação influenciem na interpretação
das fontes de maneira indireta. Todo conhecimento da humanidade
acaba sendo indireto, até mesmo do presente (relatos, testemunhos).
O conhecimento histórico tem suas particularidades: é um
conhecimento por meio de vestígios. Embora o passado seja um dado
que não se possa modificar, seu conhecimento está em constante
construção. Mas é evidente que determinados acontecimentos nunca
poderão ser conhecidos tais quais aconteceram (BLOCH, 2001).
Ao utilizar essa documentação, partindo de uma perspectiva
de análise histórica, é necessário discutir o sentido do passado
neles contidos. Esse passado não é dado de maneira direta, e por
esse motivo, nem sempre é óbvio. Por essa razão, a forma como o
pesquisador trata o passado influencia diretamente na forma como
ele analisa os documentos.
A reconstrução do passado exige o recurso a todas as
fontes possíveis. Isto não significa, evidentemente, que
do arrolamento das fontes surja, ipso facto, a História. A
reconstrução obedece a uma hipótese a ser testada [...] (DE
PAIVA, 2006, p. 15).

Neste contexto, deve-se considerar que as fontes são sempre
portadoras de um discurso. Há presente uma carga ideológica que
remete a uma visão específica de mundo, de grupo social e de
determinado momento da história.
Ao fazer o levantamento e a seleção de fontes é preciso fazer
um recorte temático e temporal. Esse recorte é momentâneo a fim de
não perder de vista o todo:
O concreto é concreto porque é a síntese de muitas
determinações, isto é, unidade do diverso. Por isso o
concreto aparece no pensamento como o processo da
síntese, não como ponto de partida, ainda que seja o
ponto de partida efetivo, e, portanto, o ponto de partida
também da intuição e representação (MARX, 1999, p.
39-40).
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Analisar as relações materiais de um determinado objeto é
discutir sobre uma síntese de múltiplas determinações, que está
inserida em um processo e que pressupõe tempo e espaço definidos.
Analisar um tema nessa perspectiva é considerar os aspectos
políticos, econômicos, sociais e culturais. A partir da síntese dessas
relações é possível conhecer o objeto:
[...] todos os membros de uma sociedade compartilham de
interesses fundamentais, interesses que dizem respeito à
possibilidade do viver concretamente dado, isto é, do seu
viver. O com-viver significa, com efeito, partilha: partilhase o viver, e esse viver é partilhado através do que chamamos
de relações. Este termo se esvaziou de conteúdo histórico,
concreto, real, passando a significar uma noção abstrata,
nominalista, instrumental. Na análise de qualquer grupo
humano precisamos descrever densamente as relações, não
para lhes dar nome mas para lhes perceber o conteúdo. As
relações não são algo que acontece às pessoas, como que
‘de passagem’: as pessoas permanecendo as mesmas, quase
que imóveis e fixas, entrando e saindo delas (DE PAIVA,
2006, p. 106).

No entanto, tal recorte não deve provocar um engessamento
na busca e seleção das fontes, e devem ser consultados também
materiais que datam de imediatamente antes e depois do período
assinalado, com o intuito de identificar permanências e/ou rupturas.
Nessa direção, a análise documental deve sempre relacionar
documento e contexto. Os documentos devem ser relacionados
à produção de material dos homens e sua vida em sociedade.
Para entender o documento sob tal perspectiva, deve-se inserir o
objeto de estudo em seu contexto, e não privilegiar o singular em
detrimento do universal, tampouco fazer generalizações, mas sim
estabelecer uma relação dialética. Ler um documento sob um
ponto de vista histórico é reconhecê-lo como parte de um contexto
maior, uma vez que sempre há um discurso presente no documento
(CARDOSO;VAINFAS, 1997). Deve-se, portanto, considerar o
momento no qual o documento foi produzido e quem o produziu.
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Ou seja, é necessário entender qual história está sendo contada,
qual discurso está contido no documento, de qual relação social o
documento cuida.
Dentre as possibilidades de análise, seguem dois exemplos de
trabalho com fontes documentais. Ambos são estudos na área de
História das Instituições Escolares, mas podem oferecer subsídios
metodológicos para análises de instituições em geral.
O primeiro é o livro Die Erziehung der adligen Jugend
in Brandenburg-Preussen, escrito por Peter Johann Mainka, e
publicado no ano de 1997. No texto, o autor mostra os caminhos
da configuração do Estado Prussiano sob Frederico, o grande, no
século XVIII. Mostra também como os registros escolares indicam
a formação do quadro que deu sustentação a um Estado monárquico,
exemplo clássico do que se convencionou denominar de despotismo
esclarecido. O estudo, voltado para a análise documental, ultrapassa
as delimitações da área de História da Educação na Prússia no século
XVIII e fornece uma imagem do estado Absolutista e um perfil do
Ministro da Cultura, Karl Abraham von Zedlitz und Leipe (17311793), responsável pela modernização das escolas e dos métodos
de ensino na Prússia do período. Além disso, a análise das fichas
dos alunos aponta para a origem social dos quadros que formaram
e sustentaram a eficiente burocracia daquele Estado. A Escola de
Fidalgos de Liegnitz era voltada à formação da elite política, cultural
e militar do Estado prussiano e forneceu os quadros da burocracia
que sustentaram a modernização administrativa da Prússia.
O exemplo mostra como uma pesquisa com documentos em
arquivos pode oferecer ampla possibilidade de análise, bem como
amplitude maior de informações. Ela não somente possibilita o
acesso às informações históricas contidas nos documentos. Permite
também a apreensão do movimento da interpretação dos fatos à
mostra nos registros documentais.
Uma instituição pode ser analisada a partir dos arquivos e
dos registros, transformados em documentos. Organizados de
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antemão ou coligidos pelo próprio pesquisador, o recurso à análise
documental pode possibilitar grandes avanços da área da pesquisa.
Pode-se citar outro exemplo: as pesquisas realizadas pelo Padre
jesuíta francês François Oudot de Dainville (1909-1971). Seu
método de investigação voltado para a análise das estatísticas
e cartografias escolares do Antigo Regime na França, discute
especialmente os colégios jesuíticos da França no século XVIII
(DE DAINVILLE, 1978). Seus estudos das instituições escolares
e dos manuais também possibilitaram a renovação dos estudos na
área de História da Educação na França e se transformaram em
marcos de referência para a configuração de duas áreas temáticas
e de pesquisa na História da Educação na Contemporaneidade:
a História das Ideias Pedagógicas e a História das Instituições
Escolares.
O legado educacional do padre de Dainville pode ser balizado
entre as seguintes referências: o estudo dos manuais, considerados
em seu contexto; a ideia de que a realidade da educação pode ser
encontrada também nos arquivos escolares, mais do que nos textos
normativos; e a representação de realidades nos mapas e estatísticas
escolares (COMPÈRE, 2004).

Considerações finais
A análise de documentos requer do pesquisador um exame
atento, uma vez que o documento é sempre portador de um discurso.
Permeado sempre por uma ideologia o documento alude a uma visão
determinada sobre uma época histórica, que está intrinsecamente
relacionada à classe social do indivíduo que o produziu e ao
momento no qual foi escrito. A consideração dessa máxima evita
análises equivocadas a respeito de uma época histórica, uma vez que
as fontes têm historicidade (PINSKY, 2005).
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Perguntas básicas devem ser feitas ao documento, visando
descobrir quem o escreveu, com quais propósitos, bem como
sob quais condições ele foi redigido. Faz-se primordial a
contextualização do documento, uma vez que “documento algum
é neutro, e sempre carrega consigo a opinião da pessoa e/ou
órgão que o escreveu” (BACELLAR, 2005, p. 63). Além disso, é
importante após a contextualização do documento, levar em conta
o significado das palavras e expressões no momento no qual o
documento foi escrito. Os significados das palavras e expressões
mudam com o tempo, e nem sempre são facilmente reconhecidos
pelos pesquisadores.
Por fim, o trabalho documental deve “cruzar fontes, cotejar
informações, justapor documentos, relacionar texto e contexto,
estabelecer constantes” (BACELLAR, 2005, p. 72). Dessa forma, o
trabalho com fontes primárias - a partir de uma perspectiva histórica
- visa identificar mudanças, bem como permanências. Assim,
entende-se que a história está em constante mudança, e que também
é constantemente re-escrita, mas que mantém, em certa medida,
importantes aspectos do passado.
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PESQUISA QUALITATIVA: APONTAMENTOS,
CONCEITOS E TIPOLOGIAS
Ângela Mara de Barros Lara
Adão Aparecido Molina

Introdução

Ao trabalharmos com metodologia da pesquisa, especialmente
na área das Ciências Humanas, percebemos as dificuldades que os
alunos encontram para compreender o que é pesquisa qualitativa e
para viabilizar sua metodologia durante os trabalhos que realizam.
Alunos da graduação ou da pós-graduação levantam questionamentos
sobre esse tipo de pesquisa e sua metodologia confundindo, muitas
vezes, a proposta teórica e o método com os procedimentos na
pesquisa.
Este texto procura auxiliar no entendimento do que é a pesquisa
qualitativa nas ciências humanas, bem como no desenvolvimento
de propostas metodológicas nessa área. Num primeiro momento
localizamos a pesquisa qualitativa no tempo, ou seja, buscamos o
seu surgimento na América Latina, discutindo a dicotomia entre
pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa e, também, sobre as
bases dessas investigações na educação.
Num segundo momento, apresentamos o conceito e a tipologia
da pesquisa qualitativa dialogando com vários autores sobre esse
tema. Como contraponto, apresentamos “outros tipos de pesquisa”
que estão vinculados à pesquisa quantitativa, pois, acreditamos que
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a pesquisa qualitativa pode e deve ser mediada, em sua coleta de
dados, por outros tipos de pesquisa. Assim sendo, é necessário ir
além da dicotomia entre a pesquisa qualitativa e a quantitativa. Em
função disso, entendemos que ao apresentarmos esses teóricos e os
encaminhamentos para a pesquisa, possibilitamos uma discussão
mais ampla entre os pesquisadores e os seus orientadores.

Discutindo a dicotomia entre a pesquisa qualitativa e a
pesquisa quantitativa
Depois de centralizar a discussão sobre a formação do
pesquisador nas técnicas e metodologias, na década dos
70, de destacar a importância das teorias (críticas e não
críticas) nos anos 80 e da discussão sobre os paradigmas
epistemológicos no começo da década dos anos 90 e, ainda,
de anunciar a crise dos paradigmas na segunda metade dessa
última década, hoje parece ganhar consistência a discussão
em torno das teorias do conhecimento que fundamentam a
pesquisa educacional. As teorias do conhecimento tornamse espaços mais amplos que permitem um debate que
compreende as anteriores dimensões da pesquisa (técnicas,
métodos, teorias, epistemologias) e ajuda a elucidar melhor
as tendências atuais da pesquisa e suas relações com o
mundo da necessidade e dos desafios da educação no limiar
do próximo milênio (GAMBOA, 2000, p. 14).

Alguns termos são fundamentais para iniciar esta discussão, por
isso é preciso buscar no Dicionário Aurélio as definições de palavras
como: teoria, teoria do conhecimento, pesquisa, metodologia e
método.
Teoria é conhecimento especulativo, meramente racional;
conjunto de princípios fundamentais duma arte ou duma
ciência; Doutrina ou sistema fundado em princípios e
opiniões sistematizadas. Teoria do conhecimento é o estudo
do Valor e dos limites do conhecimento, e especialmente da
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relação entre sujeito e objeto – GNOSIOLOGIA. Pesquisa
é ato ou efeito de pesquisar; indagação ou busca minuciosa
para averiguação da realidade, investigação, inquirição;
investigação e estudo, minudentes e sistemáticos, com o
fim de descobrir ou estabelecer fatos ou princípios relativos
a um campo qualquer do conhecimento. Metodologia é a
arte de dirigir o espírito na investigação da verdade; estudo
dos métodos e, especialmente, dos métodos das ciências.
Método é o caminho pelo qual se atinge um objetivo;
programa que regula previamente uma série de operações
que se devem realizar, apontando erros evitáveis, em vista
de um resultado determinado; processo ou técnica de
ensino: método direto; modo de proceder; maneira de agir;
meio (FERREIRA, 1987, grifos nossos).

No dicionário, estes verbetes apresentam uma visão da discussão
que é fundamental para o entendimento do conhecimento científico
que leva ao desenvolvimento da pesquisa.
Para fazer pesquisa é necessário ter uma dúvida, um
questionamento, uma pergunta. Fala-se do problema, o que se quer
investigar? É a partir desta dúvida ou desta pergunta inicial, que
parte do senso comum, que se procura a teoria e o método que
fundamentarão a pesquisa. Parece simples colocar as coisas nestes
termos, tenho um problema, procuro uma teoria, uma metodologia
e está resolvido o meu projeto de pesquisa. Bom, é claro que o
conhecimento científico não é elaborado de forma simplista, este
entendimento seria temerário e porque não dizer ingênuo. Ao propor
uma discussão de base científica são necessários: clareza, rigor,
domínio de conceitos, teorias e métodos.
É neste sentido que iniciamos a discussão da pesquisa
qualitativa. Muitos autores já fizeram um histórico sobre essa forma
de fazer pesquisa1, é importante salientar que na América Latina ela
surgiu na década dos 70 do século XX. O enfoque da educação na
1

Os autores que já fizeram um histórico sobre a pesquisa qualitativa foram Gamboa
(2000); Santos Filho (2000); Lara (1992); Triviños (1987); Hirano (1987) entre
outros.
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região possui aspectos qualitativos, por essa razão é imprescindível
compreender que o ensino sempre apresentou um destaque pela
sua realidade qualitativa, como salienta Triviños (1987). O que nos
motiva a entender o percurso da pesquisa qualitativa na região é
justamente a ideia de perceber as perspectivas e os fundamentos da
pesquisa educacional no Brasil.
A pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa vêm sendo
tratadas de variadas formas por diferentes pesquisadores, mas
escolhemos um encaminhamento para tratarmos desta questão. No que
tange à dicotomia entre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa
procuramos fundamentar esta discussão sob a teoria de dois autores:
Silvio Sanchez Gamboa e José Camilo dos Santos Filho, teóricos que
tratam das questões da pesquisa e auxiliam na compreensão desta
dicotomia. Ela é necessária? É cabível? Para Gamboa (2000), este
conflito é falso, ou seja, ele aparece enquanto reducionismo no que
se refere às alternativas de pesquisa considerando apenas as opções
técnicas sem observar outros processos e níveis no desenvolvimento
da pesquisa científica. É preciso que se avance nesta discussão, tendo
em vista que é necessário admitir a distinção entre níveis técnicos,
metodológicos, teóricos e epistemológicos. Conforme o autor,
anteriormente citado, deve-se racionalizar as formas de articulação
entre os níveis.
A questão perpassa as bases históricas nas quais os paradigmas
da pesquisa estão inseridos. Faz-se necessário, portanto, ressaltar
dois pontos, conforme aponta Santos Filho (2000). 1º) Problema do
contexto histórico, ou seja, as bases conceituais da discussão atual
estão enraizadas em ideias do século XIX; 2º) É necessário discutir
as teses da incomensurabilidade, da complementaridade e da unidade
dos paradigmas nas Ciências Humanas e na Educação.
Cabe levantar o contexto histórico dos paradigmas da
pesquisa nas décadas passadas, quando na década de 1980 os
paradigmas dominantes das Ciências Humanas e da Educação
eram: qualitativo-realista, quantitativo-realista e neomarxistas,
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este último desafiando a hegemonia dos dois anteriores a partir
do final dos anos 1970. Os neomarxistas tratam as categorias de
quantidade e qualidade na perspectiva da dialética materialista,
conforme Santos Filho (2000). É preciso refletir sobre a
possibilidade da superação desta contradição entre as pesquisas
qualitativas e quantitativas. A defesa neste momento é com
relação à unidade dos paradigmas.
Os diferentes níveis, tipos e abordagens de problemas
educacionais, e os diversos objetos de pesquisa requerem
métodos que se adequem à natureza do problema
pesquisado. Em última instância, porém, essas abordagens
e metodologias precisam contribuir para a explicação e
compreensão mais aprofundada dos fenômenos humanos
que, pela sua grande complexidade necessitam, ser
pesquisados sob os mais diferentes ângulos e segundo as
mais variadas metodologias. A tolerância e o pluralismo
epistemológico justificam a não admissão de uma única
ratio e a aceitação do pluralismo teórico-metodológico nas
ciências humanas e da educação. Finalmente, cabe observar
que a controvérsia continua e, por isso, o contato com os
clássicos das ciências sociais, especialmente Durkheim,
Weber e Marx, sempre será fecundo no aprofundamento
e na discussão das raízes filosófico-históricas e teóricometodológicas do problema do objeto e da metodologia das
ciências humanas e da educação. Por outro lado, os teóricos
das ciências humanas e da educação precisam familiarizarse com as correntes atuais de filosofia das ciências, pois
estas constituem uma base importante para clarificar
e fundamentar as diferentes teses sobre o problema da
incompatibilidade, complementaridade ou unidade dos
paradigmas de pesquisa nessas ciências (SANTOS FILHO,
2000, p. 54-55).

Retornamos a Gamboa (2000), para salientar uma das questões
que levantamos no início deste texto, isto é, a dificuldade para
entender a diferença entre o método e a técnica. As técnicas, por
si só, não se tornam alternativas para a pesquisa, suas opções só
têm sentido num enfoque epistemológico, em que são utilizadas ou
elaboradas para superar o dualismo da pesquisa quantitativa versus
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qualitativa. Deve-se relativizar a dimensão técnica inserindo-a num
todo maior que lhe dá sentido tornando-a parte do processo de
pesquisa.
Elas devem ser o instrumental que efetivará o método. Neste
sentido, cabe perceber que os enfoques empírico-analíticos e os
enfoques etnográficos e fenomenológicos devem ser compreendidos
e trabalhados no intuito de sua superação.
Nesta discussão do método surgem duas visões:
1º) aqueles que defendem a existência de um único método
científico, unidade entre ciência e método, tendo como único
conhecimento válido o científico;
2º) devem existir apenas dois métodos científicos – o das ciências
exatas e naturais e o das ciências humanas e sociais.
A preocupação do teórico nesta discussão é justamente com os
riscos na redução das alternativas, da pesquisa em ciências sociais,
em apenas duas abordagens epistemológicas fundadas nas tradições
positivistas/ fenomenológicas: situar num mesmo campo diferentes
concepções de ciência e excluir as terceiras opções.
Conforme Gamboa (2000), é fundamental concluir esta
discussão afirmando a procura de uma possível síntese, que justifique
a superação dos falsos dualismos técnicos e metodológicos, é preciso
então:
1º) superar a postura mais radical que critica toda tentativa de
conciliação entre os modelos de pesquisa;
2º) aceitar diferentes modalidades de trabalho tolerando a
coexistência de modelos e admitir a conveniência de se
trabalhar com formas quantitativas e qualitativas como um
modo de completar e ampliar informações com base em
pontos de vista diferentes;
3º) propor uma síntese que supere os falsos dualismos e as
dicotomias epistemológicas existentes entre pesquisa
qualitativa e pesquisa quantitativa.
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No que se refere à dicotomia entre a pesquisa qualitativa e
quantitativa, temos na primeira modalidade um fundamento teórico
que partia da discussão da Fenomenologia e do Marxismo e na
segunda modalidade os fundamentos eram do Positivismo e do
Empiricismo. A partir daí surgiram dois tipos de enfoques:
Os enfoques subjetivistas-compreensivistas, com suporte
nas ideias de Schleiermacher, Weber, Dilthey e também
em Jaspers, Heidegger, Marcel, Husserl e ainda Sartre, que
privilegiam os aspectos conscienciais, subjetivos dos atores
(percepções, processos de conscientização, de compreensão
do contexto cultural, da realidade a-histórica, de relevância
dos fenômenos pelos significados que eles têm para o
sujeito).
Os enfoques crítico-participativos com visão históricoestrutural-dialética da realidade social que partem da
necessidade de conhecer (através de percepções, reflexão
e intuição) a realidade para transformá-la em processos
contextuais e dinâmicos complexos (Marx, Engels, Gramsci,
Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, Habermas etc.)
(TRIVIÑOS, 1987, p. 117).

Conceito e Características da Pesquisa Qualitativa

É importante apresentar, a partir daqui, o conceito e as
características da pesquisa qualitativa. Para alguns autores, a
Pesquisa Qualitativa é uma “expressão genérica”. Deve-se verificar
que ela possui atividades de investigação que se apresentam de forma
específica e possuem características de traços comuns. Devendo-se
perceber dois aspectos: o primeiro, as peculiaridades da pesquisa
qualitativa e o segundo, as modalidades dos tipos de investigação.
A pesquisa qualitativa surgiu na Antropologia de maneira
mais ou menos naturalística, e na sua tradição antropológica ficou
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conhecida como investigação etnográfica. Alguns a definem como
sendo “o estudo da cultura” (SPRADLEY, 1979 apud TRIVIÑOS,
1987).
Cabe aqui salientar algumas de suas denominações:
A pesquisa qualitativa é conhecida também como ‘estudo de
campo’, ‘estudo qualitativo’, ‘interacionismo simbólico’,
‘perspectiva interna’, ‘interpretativa’, ‘etnometodologia’,
‘ecológica’, ‘descritiva’, ‘observação participante’,
‘entrevista qualitativa’, ‘abordagem de estudo de caso’,
‘pesquisa participante’, ‘pesquisa fenomenológica’,
‘pesquisa-ação’, ‘pesquisa naturalista’, ‘entrevista em
profundidade’, ‘pesquisa qualitativa e fenomenológica’, e
outras [...]. Sob esses nomes, em geral, não obstante, devemos
estar alertas em relação, pelo menos, a dois aspectos. Alguns
desses enfoques rejeitam total ou parcialmente o ponto
de vista quantitativo na pesquisa educacional; e outros
denunciam, claramente, os suportes teóricos sobre os quais
elaboraram seus postulados interpretativos da realidade
(TRIVIÑOS, 1987, p. 124).

As bases teóricas do pesquisador no início da utilização
da pesquisa qualitativa eram dominadas pelo Funcionalismo
e pelo estrutural funcionalismo, com raízes no positivismo,
exemplificadas pela Antropologia de Malinowski2. Na década
de 1970, foram três bases teóricas que influenciaram a pesquisa
qualitativa: o enfoque estrutural-funcionalista, o enfoque
fenomenológico e o enfoque histórico-estrutural que emprega o
método materialista dialético.
Estas três bases teóricas, a estrutural-funcionalista,
a fenomenológica e a materialista dialética, tornam
impossível uma definição da pesquisa qualitativa em termos
que satisfaçam os requisitos destas direções fundamentais.
Por isso, o teor de qualquer enfoque qualitativo que se
2
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desenvolva será dado pelo referencial teórico no qual se
apóie o pesquisador.
[...] cabe levantar três ressalvas. Em primeiro lugar,
esta dificuldade para definir a pesquisa qualitativa com
validade absoluta não significa que não sejamos capazes
de caracterizá-la através de peculiaridades essenciais que
justifiquem sua existência. [...] Em segundo lugar, apesar
de haver afirmado que a dimensão teórica da pesquisa
qualitativa seria dada pelo pesquisador, devemos afirmar,
sem que isto se constitua numa proposição essencial,
que o tipo de pesquisa qualitativa denominada ‘pesquisa
participante’ (ou ‘participativa’) pode prestar-se melhor a
um enfoque dialético, histórico-estrutural que tenha por
objetivo principal transformar a realidade que se estuda.
Em terceiro lugar, não obstante reconhecer os obstáculos
que existem para caracterizar genericamente a pesquisa
qualitativa vamos intentar esboçar um corpo de ideias que
trazem uma linha identificadora deste tipo de investigação.
Nossa tentativa peca, talvez, por ser relativamente parcial,
já que, quando assinalamos traços peculiares, estamos
com a ideia em mente, de maneira principal, do enfoque
qualitativo de natureza fenomenológica (TRIVIÑOS, 1987,
p. 125-126).

Outra questão importante sobre a pesquisa qualitativa é a
tratada por Triviños (1987) em que é destacada a investigação do
tipo fenomenológico e da natureza histórico-estrutural, dialética. O
autor apresenta cinco características:
1º) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte
direta dos dados e o pesquisador como instrumento-chave;
2º) A pesquisa qualitativa é descritiva; 3º) Os pesquisadores
qualitativos estão preocupados com o processo e não
simplesmente com os resultados e o produto; 4º) Os
pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados
indutivamente; 5º) O significado é a preocupação essencial
na abordagem qualitativa [...] (TRIVIÑOS, 1987, p. 130).

É importante ressaltar os pressupostos que servem de
fundamentos para a pesquisa qualitativa, conforme registra Triviños
(1987). Segundo esse autor, no Positivismo esses pressupostos
foram considerados como óbvios ou não-investigáveis. O enfoque
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fenomenológico valorizou a análise dos pressupostos, porque
entendia que os significados que os sujeitos davam aos fenômenos
dependiam essencialmente dos pressupostos culturais próprios do
meio no qual viviam. No que se refere à pesquisa de caráter HistóricoEstrutural-Dialético, ela não ficou somente na compreensão dos
significados que surgiam dos pressupostos, mas buscou as raízes
desses pressupostos “[...] as causas de sua existência, suas relações
num quadro amplo do sujeito como ser social e histórico, tratando
de explicar e compreender o desenvolvimento da vida humana e de
seus diferentes significados no devir dos diversos meios culturais”
(TRIVIÑOS, 1987, p. 130).
O referencial teórico que é a base desta discussão sugere
alguns esclarecimentos importantes com relação ao processo de
investigação sobre a pesquisa qualitativa:
1º) a pesquisa qualitativa não segue sequência tão rígida
das etapas assinaladas no desenvolvimento da Pesquisa
Quantitativa;
2º) o pesquisador deve iniciar sua investigação, apoiado numa
fundamentação teórica geral, numa revisão aprofundada da
literatura em torno do tópico em discussão. A maior parte
do trabalho se realiza no processo de desenvolvimento
do estudo. A necessidade da teoria surge em face das
interrogativas que se apresentarão no decorrer do
estudo;
3º) as variáveis deverão ser descritivas e seu número pode ser
grande;
4º) com relação à população e amostra:
• na pesquisa fenomenológica, os recursos podem
ser aleatórios para fixar amostra, buscando uma
representatividade do grupo maior de sujeitos;
• a pesquisa Materialista-Dialética não reconhece a
dicotomia qualidade/quantidade, podendo apoiar-se
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na estatística para determinar a representatividade da
amostragem.
Cabe enfatizar que para Triviños, o pesquisador que utiliza
o enfoque qualitativo poderá contar com uma liberdade teóricometodológica para desenvolver seus trabalhos. “[...] Os limites
de sua iniciativa particular estarão exclusivamente fixados pelas
condições da exigência de um trabalho científico [...]” (TRIVIÑOS,
1987, p. 133).
A socióloga e pesquisadora Maria Cecília de Souza Minayo,
escrevendo sobre a pesquisa qualitativa, explica que essa modalidade
de pesquisa responde a questões que são muito específicas. Para ela, a
pesquisa qualitativa, nas Ciências Sociais, trabalha com uma realidade
que não pode ser apenas quantificada, porque essa realidade possui
um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes. Tudo isso corresponde a relações, processos e fenômenos
que não podem ser reduzidos apenas a operações variáveis.
A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza.
Enquanto cientistas sociais que trabalham com estatística
apreendem dos fenômenos apenas a região ‘visível,
ecológica, morfológica e concreta’, a abordagem qualitativa
aprofunda-se no mundo dos significados das ações e
relações humanas, um lado não perceptível e não captável
em equações, médias e estatísticas (MINAYO, 2003, p.
22).

A autora afirma também que, o conjunto de dados
quantitativos e qualitativos não se opõe, ao contrário, esses dados
se complementam, pois a realidade que eles abrangem exclui a
dicotomia e interage dinamicamente. Do ponto de vista dessa
concepção, pode-se perceber que a pesquisa qualitativa não exclui
a utilização de dados quantitativos, que podem complementá-la.
Nesta unidade do texto procuramos discutir as questões
teóricas e os fundamentos que possibilitam um conhecimento
mais aprofundado sobre a pesquisa qualitativa, discutindo a
dicotomia entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa,
131

METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS

bem como o conceito e as características da pesquisa qualitativa. A
necessidade deste enfoque sobre a pesquisa qualitativa oportuniza
a compreensão dos diferentes tipos de pesquisa e como se pode
utilizá-los.

Tipos de Pesquisa Qualitativa
A partir daqui apresentamos os tipos de pesquisa
qualitativa encontrados em alguns autores que nos auxiliaram
no levantamento desta discussão, cabe apresentá-los para que
os usuários possam aprofundar suas investigações nas obras
aqui referenciadas: Triviños (1987), Lüdke e André (1986),
André (1995), Engers (1994), Coulon (1995a), Coulon (1995b),
Thiollent (1988), Orlandi (1996), Fazenda (1994), Rey (1998),
Gil (1987), Medeiros (2000).
A divisão utilizada no texto se dispõe em dois segmentos: o
primeiro apresenta os tipos de pesquisa qualitativa que são aqueles
que buscam a apreensão de um fenômeno em maior profundidade e
o segundo apresenta outros tipos de pesquisa que poderão auxiliar no
desenvolvimento das pesquisas, complementadas por este material
de apoio investigativo.
1 O Estudo de Caso
Definição:

É uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que
se analisa aprofundadamente. Duas circunstâncias devem ser
observadas:
• natureza e abrangência da unidade;
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• complexidade do estudo de caso determinado pelos
suportes teóricos que servem de orientação ao trabalho do
investigador.
Tipos:

1º) Estudos de Casos histórico-organizacionais: O interesse do
pesquisador recai sobre a vida de uma instituição. A unidade
pode ser uma escola, uma universidade, um clube etc. O
pesquisador deve partir do conhecimento que existe sobre a
organização que deseja examinar.
2º) Estudos de Casos observacionais: Podemos dizer que esta
é uma categoria típica de pesquisa qualitativa. A técnica de
coleta de informações mais importante dela é a observação
participante que, lembramos, às vezes, aparece como
sinônima de enfoque qualitativo.
3º) O Estudo de Caso denominado História de Vida:
Geralmente, a técnica utilizada para a investigação em
“História de Vida” é a entrevista semiestruturada que se
realiza com uma pessoa de relevo social (escritor famoso,
cientista célebre, filantropo esclarecido, político de renome
etc.), ou com uma pessoa de uma vila popular (como a
antiga professora, presidente da Associação de Mães,
operários distintos, uma família qualquer etc.). A entrevista
aprofunda-se cada vez mais na “História de Vida” do sujeito
(BOGDAN, 1982 apud TRIVIÑOS, 1987).
Características fundamentais:

l. Os estudos de caso visam à descoberta. Mesmo que o
investigador parta de alguns pressupostos teóricos iniciais,
ele procurará se manter constantemente atento a novos
elementos que podem emergir como importantes durante o
estudo. O quadro teórico inicial servirá assim de esqueleto,
de estrutura básica a partir da qual novos aspectos poderão
ser detectados, novos elementos ou dimensões poderão ser
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acrescentados, na medida em que o estudo avance. [...] o
pesquisador estará sempre buscando novas respostas e novas
indagações no desenvolvimento do seu trabalho.
2. Os estudos de caso enfatizam a “interpretação em
contexto”. Um princípio básico desse tipo de estudo é que,
para uma apreensão mais completa do objeto, é preciso
levar em conta o contexto em que ele se situa. Assim,
para compreender melhor a manifestação geral de um
problema, as ações, as percepções, os comportamentos e as
interações das pessoas devem ser relacionadas à situação
específica em que ocorrem ou à problemática determinada
a que estão ligadas.
3. Os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma
completa e profunda. O pesquisador procura revelar a
multiplicidade de dimensões presentes numa determinada
situação ou problema, focalizando-o como um todo.
Esse tipo de abordagem enfatiza a complexidade natural
das situações, evidenciando a inter-relação dos seus
componentes.
4. Os estudos de caso usam uma variedade de fontes de
informação. Ao desenvolver o estudo de caso, o pesquisador
recorre a uma variedade de dados, coletados em diferentes
momentos, em situações variadas e com uma variedade de
tipos de informantes.
5. Os estudos de caso revelam experiência vicária e permitem
generalizações naturalísticas. O pesquisador procura relatar
as suas experiências durante o estudo de modo que o leitor ou
usuário possa fazer as suas “generalizações naturalísticas”.
Em lugar da pergunta: este caso é representativo do quê?
O leitor vai indagar: o que eu posso (ou não) aplicar deste
caso na minha situação? A generalização naturalística
ocorre em função do conhecimento experiencial do sujeito,
no momento em que este tenta associar dados encontrados
no estudo com dados que são frutos das suas experiências
pessoais.
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6. Estudos de caso procuram representar os diferentes e às
vezes conflitantes pontos de vista presentes numa situação
social. Quando o objeto ou a situação estudada, podem
suscitar opiniões divergentes, o pesquisador procurará trazer
para o estudo essa divergência de opiniões, revelando ainda
o seu próprio ponto de vista sobre a questão. Desse modo
é deixado aos usuários do estudo tirarem conclusões sobre
esses aspectos contraditórios.
7. Os relatos do estudo de caso utilizam uma linguagem e
uma forma mais acessíveis do que os outros relatórios
de pesquisa. Os dados do estudo de caso podem ser
apresentados numa variedade de formas, tais como
dramatizações, desenhos, fotografias, colagens, slides,
discussões, mesas-redondas etc. Os relatos escritos
apresentam, geralmente, um estilo informal, narrativo,
ilustrado por figuras de linguagem, citações, exemplos
e descrições. É possível também que um mesmo caso
tenha diferentes formas de relato, dependendo do tipo
de usuário a que se destina. A preocupação aqui é com
uma transmissão direta, clara e bem articulada do caso
e num estilo que se aproxime da experiência pessoal do
leitor. Pode-se dizer que o caso é construído durante o
processo de estudo; ele só se materializa enquanto caso,
no relatório final, em que fica evidente se ele se constitui
realmente num estudo de caso.
Em vista dessas várias características, pode-se indagar: em
que o estudo de caso se distingue de outros tipos de pesquisa?
A preocupação central ao desenvolver esse tipo de pesquisa é
a compreensão de uma instância singular. Isso significa que o
objeto estudado é tratado como único, uma representação singular
da realidade que é multidimensional e historicamente situada.
Desse modo, a questão sobre o caso ser ou não ser “típico”, isto
é, empiricamente representativo de uma população determinada,
torna-se inadequada, já que cada caso é tratado como tendo um valor
intrínseco (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).
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2 Etnográfico/Etnometodológico:
Etnográfico
Definição:

A etnografia é um esquema de pesquisa desenvolvido pelos
antropólogos para estudar a cultura e a sociedade. Etimologicamente,
etnografia significa “descrição cultural”. Para os antropólogos,
o termo tem dois sentidos: (1) um conjunto de técnicas que eles
usam para coletar dados sobre os valores, os hábitos, as crenças, as
práticas e os comportamentos de um grupo social; e (2) um relato
escrito resultante do emprego dessas técnicas. (ANDRÉ, 1995).
Engers (1994) postula que Latorre et al. (1990), com base em
estudos anteriormente desenvolvidos, explicitam que esta abordagem
de pesquisa descreve “etnoi”, que significa “outros” em grego, ou
seja, é uma descrição detalhada do modo de vida dos outros grupos
de indivíduos ou raças (LATORRE et al., 1990 apud ENGERS,
1994).
Características do tipo de pesquisa etnográfica na educação:
1- Técnicas: observação participante, entrevista intensiva
e análise de documentos, princípio de interação entre o
pesquisador e o objeto pesquisado;
2- o pesquisador é o instrumento principal na coleta e análise
de dados;
3- ênfase no processo, naquilo que está ocorrendo e não no
produto ou nos resultados finais;
4- preocupação com o significado, maneira própria com que as
pessoas creem em si mesmas, suas experiências e o mundo
que as cerca. O pesquisador deve apreender e retratar a visão
pessoal dos participantes;
5- envolve um trabalho de campo;
6- descrição e indução, ela utiliza grande quantidade de dados
descritivos;
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7- busca a formulação de hipóteses, conceitos, abstrações,
teorias e não sua testagem.
Visa à descoberta de novos conceitos, novas relações, novas
formas de entendimento da realidade.
Alternativa metodológica de investigação educacional:
[...] a Etnografia busca descrever, compreender e interpretar
os fenômenos educativos que têm lugar no contexto escolar.
É evidente que sempre se vincula à teoria e à descrição
através de uma visão holística, naturalista e indutivista, que
caracteriza a abordagem em questão (ENGERS, 1994, p.
67).

Perspectivas teóricas para estudar educação:
1ª) Ecologia cultural - o etnógrafo volta-se para um grupo
específico e seleciona a teoria cultural que dê suporte
para explorar o comportamento, as ações ou origens do
analfabeto ou recursos do grupo ou comunidade;
2ª)Etnografia da comunicação - o pesquisador se detém na
compreensão do fenômeno ‘alfabetização’ para um grupo
específico. O etnógrafo centralizará sua atenção nas ações
e interações entre os membros do grupo, tanto interna
como externamente a este. [...] Este utiliza a Cultura como
orientação conceitual, a base teórica como abordagem
do estudo do cotidiano do grupo e estabelece limites que
servem para formulação das questões, planejamento de
métodos e técnicas de coleta e análise de dados (ENGERS,
1994, p. 68).

O lugar do pesquisador:
É imprescindível que o investigador tenha presente seu
grau de envolvimento na pesquisa, pois ele ocupa lugar de
destaque para descrição e compreensão da relação e interrelação do cotidiano escolar. A intensidade do envolvimento
varia de acordo com as necessidades do trabalho e as
opções feitas. O pesquisador atua como observador,
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entrevistador e analista entre teoria e empiria. Há autores
que indicam um longo tempo de permanência em campo,
para que o pesquisador possa descrever, concretamente, as
relações que emergem desse cotidiano. Porém, parece que
o importante é compreender esses fatos emergidos no e do
grupo (ENGERS, 1994, p. 69).

Etnometodológico:
Definição:

A etnometodologia é a pesquisa empírica dos métodos que os
indivíduos utilizam para dar sentido e ao mesmo tempo realizar as
suas ações de todos os dias: comunicar-se, tomar decisões, raciocinar.
Para os etnometodólogos, a etnometodologia será, portanto, o
estudo dessas atividades cotidianas, quer sejam triviais ou eruditas,
considerando que a própria sociologia deve ser tratada como uma
atividade prática. Como observa George Psathas, a etnometodologia
se apresenta como “[...] uma prática social reflexiva que procura
explicar os métodos de todas as práticas sociais, inclusive os seus
próprios métodos”. Diferenciando-se nisto dos sociólogos que
geralmente consideram o saber do senso comum como “[...] categoria
residual”, a etnometodologia analisa as crenças e os comportamentos
de senso comum como os constituintes necessários de “[...] todo
comportamento socialmente organizado” (PSATHAS, 1980, p. 3
apud COULON, 1995a, p. 30).
Método ou indiferença metodológica:
Os estudos etnometodológicos sobre as estruturas formais
se destinam ao estudo de fenômenos como, por exemplo,
suas descrições pelos membros, quaisquer que sejam,
abstendo-se de todo juízo sobre a sua pertinência, seu valor,
sua importância, sua necessidade, sua ‘praticalidade’,
seu sucesso ou consequência. Damos a esse modo de
proceder, o nome de ‘indiferença metodológica’. Nosso
trabalho não consiste em modificar, elaborar, contribuir,
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detalhar, dividir, explicar, fundamentar a relação do
raciocínio sociológico profissional, como tampouco a
nossa indiferença a essas tarefas. A nossa indiferença se
refere sobretudo ao conjunto do raciocínio sociológico
prático, e esse raciocínio implica inevitavelmente para
nós, sejam quais forem as suas formas, o domínio da
linguagem natural. O raciocínio sociológico profissional
não se distingue de maneira alguma como fenômeno
que chama a atenção de nossa pesquisa. As pessoas ao
realizarem estudos etnometodológicos podem preocuparse nem mais, nem menos com o raciocínio sociológico
profissional do que com práticas do raciocínio jurídico,
do raciocínio das conversações, do raciocínio divinatório
ou psiquiátrico, e assim por diante (COULON, 1995a, p.
81-82).

Projeto científico dessa corrente:
[...] é analisar os métodos - ou, se quisermos, os
procedimentos - que os indivíduos utilizam para levar
a termo as diferentes operações que realizam em
sua vida cotidiana. Trata-se da análise das maneiras
habituais de proceder mobilizadas pelos atores socais
comuns a fim de realizar suas ações habituais. Essa
metodologia leiga - constituída pelo conjunto do que
vamos designar por etnométodos - utilizada, de forma
banal, mas engenhosa, pelos membros de uma sociedade
ou grupo para viverem juntos, constitui o corpus da
pesquisa etnometodológica. A etnometodologia é,
assim, definida como a ‘ciência’ dos ‘etnométodos’,
isto é, procedimentos que constituem ‘o raciocínio
sociológico prático’ - expressão forjada por Harold
Garfinkel, fundador da corrente e “inventor” da palavra
(COULON, 1995b, p. 15).

Principais proposições da Interação Simbólica:
- vivemos em um meio ambiente, simultaneamente,
simbólico e físico, e somos nós que construímos as
significações do mundo e de nossas ações no mundo com a
ajuda de símbolos;
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- graças a esses símbolos “significantes” que, segundo
Mead, são distintos dos “sinais naturais”, temos capacidade
para “tomar o lugar do outro” porque partilhamos com os
outros os mesmos símbolos;
- partilhamos uma cultura que é um conjunto elaborado
de significações e valores que orienta a maior parte de
nossas ações e permite-nos predizer, em larga medida, o
comportamento dos outros indivíduos;
- os símbolos e, portanto, também o sentido e valor que
lhes estão associados, não são isolados, mas fazem parte de
conjuntos complexos, em face dos quais o indivíduo define
seu “papel”; tal definição é designada por Mead como
sendo o “ego”, que varia segundo os grupos com quem está
em relação, enquanto seu “eu” é a percepção que tem de si
mesmo como um todo:
“O ‘eu’ é a resposta do organismo às atitudes dos outros;
o ‘ego’ é o conjunto organizado de atitudes que atribuo
aos outros. As atitudes dos outros constituem o ‘ego’
organizado e o indivíduo reage, então, diante disso
enquanto ‘eu’”.
- o pensamento é o processo pelo qual, determinadas
soluções potenciais são, em primeiro lugar, examinadas
sob o ângulo das vantagens e desvantagens que o indivíduo
obteria em relação a seus valores e, finalmente, escolhidas.
Um “ato” é, portanto, uma interação contínua entre o ‘eu’ e o
‘ego’, é uma sucessão de fases que acabam por se cristalizar
em um comportamento único (COULON, 1995b, p. 60).

Abordagem dos problemas educacionais:
- teórica: [...] a abordagem etnográfica quer esteja ligada
à tradição interacionista ou etnometodológica, permite
demonstrar, por exemplo, os processos do fracasso
escolar, da orientação ou seleção, enquanto a sociologia
positivista da educação limita-se á identificar seus
efeitos;
- metodológica: [...] a sociologia interacionista servese da observação participante para ter acesso direto aos
fenômenos que pretende estudar;
- prática: o conhecimento de conjuntos sociais restritos
é mais facilmente apreensível pelo etnógrafo; um
pesquisador isolado pode conseguir isso sem haver
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necessidade de recorrer a uma grande, equipe ou a
muitos meios;
- enfim, existencial: os indivíduos vivem em “grupos sociais
naturais” e é aí que devemos observá-los e compreender
como organizam a vida em comum como a ordem social
está interacionalmente construída e como se perpetua
(COULON, 1995b, p. 77).

Principais conceitos:
[...] contexto, perspectiva, cultura, estratégia, negociação e
carreira (COULON, 1995b, p. 78-79).

3 Análise de contexto ou microetnografia:
Definição:
[...] Estudo do sistema social em miniatura: a observação
do nível local, as interpretações de situação feitas in situ reenviavam a hipóteses que podiam ser no âmbito geral dos
sistemas (COULON, 1995b, p. 109).

Características:
- disponibilidade dos dados, suscetíveis de serem
consultados (por exemplo, documentos áudio ou vídeo, ou
transcrição integral);
- exaustividade do tratamento dos dados que é um meio de
luta contra a tendência a limitar a exploração aos elementos
favoráveis às hipóteses dos pesquisadores;
- convergência entre pesquisadores e participantes
sobre a visão dos acontecimentos na medida em que
os pesquisadores garantem que a perfeita identidade
entre a estrutura que descobrem nas ações é aquela que
orienta os participantes nessas ações. São utilizados
“dispositivos de verificação”: demanda de confirmação,
junto aos entrevistados, de que os quadros de análise são
corretos;
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- análise interacional que evita a redução psicológica e,
ao mesmo tempo, a reificação sociológica. Na medida
em que a organização dos acontecimentos é socialmente
construída, procurar-se-á essa estruturação nas
expressões e gestos dos participantes (COULON, 1995b,
p. 109-110).

4 Pesquisa-Ação/Pesquisa Participante:
Pesquisa-Ação:
Definição:
[...] tipo de pesquisa social com base empírica que é
concebida e realizada em estreita associação com uma ação
ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os
pesquisadores e os participantes representativos da situação
ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou
participativo (THIOLLENT, 1988, p. 15).

Principais aspectos:
a) há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e
pessoas implicadas na situação investigada;
b) desta interação resulta a ordem de prioridade dos
problemas a serem pesquisados e das soluções a serem
encaminhadas sob forma de ação concreta;
c) o objeto de investigação não é constituído pelas pessoas
e sim pela situação social e pelos problemas de diferentes
naturezas encontrados nesta situação;
d) o objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, pelo
menos, em esclarecer os problemas da situação observada;
e) há, durante o processo, um acompanhamento das
decisões, das ações e de toda a atividade intencional dos
atores da situação;
f) a pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco
de ativismo): pretende-se aumentar o conhecimento dos
pesquisadores e o conhecimento ou o ‘nível de consciência’
das pessoas e grupos considerados (THIOLLENT, 1988, p.
16).
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Metodologia:
[...] Trata-se de um método, ou de uma estratégia
de pesquisa agregando vários métodos ou técnicas
de pesquisa social, com os quais se estabelece uma
estrutura coletiva, participativa e ativa ao nível da
captação de informação. A metodologia das ciências
sociais considera a pesquisa-ação como qualquer outro
método. Isto quer dizer que ela a toma como objeto para
analisar suas qualidades, potencialidades, limitações
e distorções. A metodologia oferece subsídios de
conhecimento geral para orientar a concepção da
pesquisa-ação e controlar o seu uso (THIOLLENT,
1988, p. 25-26).

Estratégia:
Como estratégia de pesquisa, a pesquisa-ação pode
ser vista como modo de conceber e de organizar uma
pesquisa social de finalidade prática e que esteja
de acordo com as exigências próprias da ação e da
participação dos atores da situação observada. [...]
Uma pesquisa concebida sem esse tipo de exigência
corre o risco de se limitar a uma simples reprodução de
lugares-comuns e de encobrir manipulações por parte de
quem ‘fala mais alto’ nas situações observadas. O fato
de manter na pesquisa-ação algum tipo de exigência
metodológica e científica não deve ser interpretado
como ‘cientificismo’, ‘positivismo’ ou ‘academicismo’.
E apenas um elemento de defesa contra as ideologias
passageiras e contra a mediocridade do senso comum
(THIOLLENT, 1988, p. 26).

Diferença entre a pesquisa-ação e a pesquisa participante:

Isto é questão de terminologia – não há uniformidade. Segundo
o autor, toda pesquisa-ação é do tipo participativo, mas nem tudo
que é denominado pesquisa participante é pesquisa-ação.
[...] Isso porque pesquisa participante em alguns casos, é um
tipo de pesquisa baseado numa metodologia de observação
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participante na qual os pesquisadores estabelecem relações
comunicativas com pessoas ou grupos da situação
investigada com o intuito de serem melhor aceitos.
Nesse caso, a participação é sobretudo participação dos
pesquisadores e consiste em aparente identificação com os
valores e os comportamentos que são necessários para a sua
aceitação pelo grupo considerado (THIOLLENT, 1988, p.
15).

Pesquisadores:

Os pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo na
própria realidade dos fatos observados.
Objetivos e contexto no qual é aplicada:
1º) organizada para realizar objetivos práticos de um ator
social homogêneo dispondo de suficiente autonomia para
encomendar e controlar a pesquisa;
2º) realizada dentro de uma organização na qual existe hierarquia
ou grupos cujos relacionamentos são problemáticos;
3º) organizada num meio aberto (bairro popular, comunidade
rural), podendo se desencadeada com uma maior iniciativa
por parte dos pesquisadores;
4º) organizada em função de instituições exteriores à
comunidade.
Pesquisa Participante:
Definição:

A Pesquisa Participante tem sido mais caracterizada do que
definida na literatura especializada. Percebemos de imediato que
ela envolve um processo de investigação, de educação e de ação,
embora alguns autores enfatizem a organização, como componente
fundamental da Pesquisa Participante (SILVA, 1994).
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Essa pesquisa encontra-se comprometida com a redução dos
conflitos oriundos das relações entre dirigentes e dirigidos e, assim,
busca despertar o nível de conscientização da classe oprimida.
Centra-se, portanto, nas relações político-sociais que abrem o espaço
para a participação.
Considerações:
A Pesquisa Participante tem como “pano de fundo” a participação
coletiva que envolve pesquisadores e pesquisados na busca de
soluções para os problemas da sociedade; assim, visa à produção
do conhecimento, que abre caminhos para a movimentação e para a
organização das classes populares.
Investigação, educação e ação constituem os rumos do processo.
E nesta abrangência, o nível de participação política, assumido pelos
participantes, será “fermento na massa”.
Originalidade, historicidade e intersubjetividade fluem ao
longo do processo e a Pesquisa Participante vai se fundamentando
e apontando resultados, os quais poderão gerar novos problemas a
serem pesquisados. Entende-se que, do ponto de vista metodológico,
a Pesquisa Participante acentua a relação entre conhecimento e ação
como dois aspectos inseparáveis da atividade humana. Convém
ressaltar que existem afinidades entre Pesquisa Participante e
Pesquisa-Ação, pois ambas se voltam para os aspectos subjetivos da
ação, das percepções e das explicações.
A Pesquisa Participante tem raízes na necessidade de gerar
um processo de conscientização e reflexão constantes que,
como afirma Gajardo (1986, p. 65 apud ENGERS, 1994, p.
101), visa “atuar como um mecanismo coletivo de negociação e
aproveitamento de recursos e espaços de participação disponíveis
na sociedade” (GAJARDO, 1986, p. 65 apud ENGERS, 1994, p.
101).
Pesquisadores, na caminhada da pesquisa, conscientemente,
terão que assumir uma posição; não poderão ficar neutros, pois, se
isso ocorrer, a pesquisa será uma farsa.
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A Pesquisa Participante se fortalece na relação teoria-prática
(e vice-versa) e é nessa relação que se enfatiza a importância
de uma metodologia fundamentalmente dialógica e dialética,
comprometida com o processo de transformação. Ela até poderá
extrapolar as metas previstas ou tomar rumos diferentes da
proposta inicial; entretanto, essa flexibilidade, quando necessária,
não significará um desvio metodológico. Ressalte-se que se
trata de um trabalho científico cuja linha de ação deve ser bem
estruturada, crítica e criativa. Visa, sobretudo, transformar o saber
popular espontâneo em saber popular orgânico (GAJARDO, 1986
apud ENGERS, 1994).
5 Análise de Conteúdo:
Definição:
[...] a análise de conteúdo constitui-se de um conjunto de
técnicas e instrumentos empregados na fase de análise e
interpretação de dados de uma pesquisa, aplicando-se,
de modo especial, ao exame de documentos escritos,
discursos, dados de comunicação e semelhantes, com a
finalidade de uma leitura crítica e aprofundada levando
à descrição e interpretação destes materiais, assim
como a inferências sobre suas condições de produção e
recepção (MORAES, 1994, p. 103).

Grupos de materiais:
1) Materiais de comunicação verbal, sejam textos,
documentos oficiais, livros, jornais, documentos
pessoais; material de comunicação oral, como
transmissões de rádio, televisão, gravações de reuniões
e similares;
2) Materiais especialmente criados pela pesquisa, tais como
entrevistas, discussões de grupos, respostas a questionários
e depoimentos orais ou escritos (MORAES, 1994, p. 105).
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Diferentes Perspectivas:
1) Da perspectiva da profundidade da análise:
A análise se limitará ao conteúdo manifesto ou procurará
atingir o conteúdo latente?
Historicamente, a análise de conteúdo iniciou examinando
o conteúdo manifesto, mais facilmente passível de uma
análise objetiva e quantitativa. Entretanto, a evolução do
estudo da linguagem fez compreender que esta pretensão
era ilusória, já que toda leitura é uma interpretação.
Também a evolução da discussão da própria natureza
da ciência, com a superação da concepção restritiva
de objetividade e quantificação, fez com que as
possibilidades da análise de conteúdo se expandissem
consideravelmente. À medida que o analista de conteúdo
compreende que uma mensagem pode possibilitar
diferentes leituras, atingindo inclusive conteúdos
dos quais nem o próprio emissor estava consciente ao
produzir sua comunicação, amplia-se consideravelmente
o campo de ação da análise de conteúdo.
2) Da perspectiva da quantificação:
A análise terá na quantificação sua principal preocupação
ou se centrará no exame de aspectos qualitativos?
A opção pela quantificação representa, necessariamente,
um corte nas possibilidades de estudo da realidade. Os
mesmos paradigmas que se propõem a superar a visão
positivista, de modo geral, enfatizam a importância
dos aspectos qualitativos, ainda que não desprezando
a possibilidade da quantificação. Esta superação, de
algum modo, está associada ao movimento que vai da
explicação, fundamentada nas relações causais, para
a compreensão, que supera a questão da causalidade.
Não restam dúvidas de que estes novos paradigmas,
enfatizando o qualitativo, ampliam enormemente as
possibilidades da análise de conteúdo.
3) Da perspectiva da utilização de hipóteses:
A pesquisa em que a análise está inserida é organizada
em torno da testagem de hipóteses ou está orientada para
a compreensão de um fenômeno?
O exame das possibilidades da análise de conteúdo, no
que se refere à utilização ou não de hipóteses, se aproxima
muito da discussão anterior. Hipóteses implicam relações
causais e, consequentemente, em geral, quantificação. A
ausência de hipóteses corresponde, geralmente, ainda que
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não necessariamente, a uma opção pela compreensão.
Assim, a análise de conteúdo amplia sensivelmente suas
possibilidades quando se supera a concepção de que ela
deva estar ligada ao teste de hipóteses. Alguns autores
entendem e denominam os estudos sem hipóteses de
exploratórios. Entendemos que isto traz o viés positivista
e preferimos denominá-los estudos compreensivos,
sendo então concebidos como um fim tão válido quanto
a testagem de hipóteses e não um estágio preparatório
para tais estudos.
4) Da perspectiva dos elementos da comunicação:
A análise volta-se aos significados ou pretende atingir os
significantes?
Historicamente, a análise de conteúdo nasceu com
a preocupação de exame dos significados, a análise
temática. Nesta perspectiva, a preocupação é aprofundar
a compreensão da mensagem propriamente dita, seja
da perspectiva do emissor, seja do receptor. Mas, aos
poucos, esta perspectiva se ampliou, incluindo o exame
dos significantes. Isto abriu toda uma nova gama de
possibilidades para a análise de conteúdo, atingindo a
análise léxica, a lógica, entre outras. Surgem, assim,
diversas novas técnicas de análise, além da análise
temática: análise de enunciação, análise de relações,
análise estrutural, análise de avaliação e análise de
discurso.
5) Da perspectiva dos objetivos da análise:
A análise pretende atingir objetivos essencialmente
descritivos ou visa de modo mais aprofundado à
inferência e à interpretação?
A preocupação com uma descrição crítica, aprofundada e
detalhada, seja dos conteúdos manifestos ou latentes de
uma mensagem é, sem dúvida, uma preocupação inicial
de qualquer análise de conteúdo. Entretanto, manterse meramente na descrição seria assumir a posição de
um estudo exploratório, anteriormente criticado. Uma
boa pesquisa, utilizando análise de conteúdo, deveria
pretender a inferência e a interpretação. A inferência é
um termo mais relacionado ao paradigma positivista, à
quantificação. Implica generalizar e estender as relações
e constatações para o contexto. Interpretação é um termo
que descreve melhor a pretensão compreensiva, portanto,
preocupação de paradigmas que pretendem superar o
positivismo e suas limitações. De qualquer modo, seja
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por inferência, seja por interpretação, as possibilidades
de análise de conteúdo se ampliam significativamente.
Entendemos que a análise de conteúdo também cresce
em qualidade ao se superarem objetivos meramente
descritivos.
6) Da perspectiva do caráter objetivo/subjetivo:
A análise é direcionada pelo rigor da objetividade ou
pela fecundidade da subjetividade?
O exame desta perspectiva se aproxima da perspectiva do
manifesto/latente. Também aqui está subjacente a adoção
dos pressupostos do paradigma positivista em contraste
com paradigmas alternativos como o fenomenológico, o
dialético ou naturalista. O primeiro enfatiza a necessidade
de objetividade e neutralidade do pesquisador, o que é
conseguido de modo mais fácil se a análise se limitar
ao manifesto. Os outros reconhecem que nada é mais
objetivo do que o que se manifesta diretamente ao sujeito,
portanto, o subjetivo. Aspectos de qualidade, subjetivos,
não diretamente explicitados, podem ser tão ou mais
significativos do que os quantificáveis, objetivos e
manifestos. Qualquer que seja a posição assumida, é fácil
reconhecer que a ampliação das possibilidades de análise
de conteúdo é máxima pelo envolvimento da análise dos
aspectos subjetivos. É aí que esta técnica pode atingir
sua fecundidade máxima. Poderá, mesmo assim, atingir
o rigor que se exige de uma pesquisa de qualidade? Esta
é uma questão cuja resposta tem constituído preocupação
de muitos pesquisadores (MORAES, 1994, p. 105-108).

6 Análise do discurso:
Definição:

A Análise do Discurso pertence ao campo da linguística e da
comunicação e é uma atividade de estudos utilizada para analisar
construções ideológicas presentes em um texto. Ao analisar textos
da mídia, por exemplo, a análise do discurso procura explicitar as
ideologias que os engendram. Essa atividade é proposta a partir
da filosofia materialista que põe em questão a prática das Ciências
Humanas e a divisão do trabalho intelectual, de forma reflexiva.
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Os processos que entram em jogo na constituição da
linguagem são processos histórico-sociais. A análise de
discurso tem uma proposta adequada em relação a estas
colocações, já que no discurso constatamos o modo social
de produção da linguagem. Ou seja, o discurso é um
objeto histórico-social cuja especificidade está em sua
materialidade, que é linguística (ORLANDI, 1996, p. 17).

O Quadro epistemológico da Análise do Discurso é articulado
com três regiões do conhecimento científico:
1. o materialismo histórico, como teoria das formações
sociais e suas transformações;
2. a linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e
dos processos de enunciação;
3. a teoria do discurso, como teoria da determinação
histórica dos processos semânticos (ORLANDI, 1996, p.
19).

Tipologia da Análise do Discurso:
Assim, o tipo autoritário é o que tende para a paráfrase (o
mesmo) e em que se procura conter a reversibilidade (há
um agente único: a reversibilidade tende a zero), em que
a polissemia é contida (procura-se impor um só sentido) e
em que o objeto do discurso (seu referente) fica dominado
pelo próprio dizer (o objeto praticamente desaparece). O
discurso polêmico é o que apresenta um equilíbrio tenso
entre polissemia e paráfrase, em que a reversibilidade se dá
sob condições, é disputada pelos interlocutores, e em que
o objeto do discurso não está obscurecido pelo dizer, mas
é direcionado pela disputa (perspectivas particularizantes)
entre os interlocutores, havendo assim a possibilidade de
mais de um sentido: a polissemia é controlada. O discurso
lúdico, que é o terceiro tipo, é aquele que tende para a total
polissemia, em que a reversibilidade é total e em que o objeto
do discurso se mantém como tal no discurso. A polissemia
é aberta. O exagero do discurso autoritário é a ordem no
sentido militar, o do polêmico é a injúria e o exagero do
lúdico é o nonsense. Em nossa forma de sociedade atual, o
discurso autoritário é dominante, o polêmico é possível e o
lúdico é ruptura (ORLANDI, 1996, p. 24).
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Análise do Discurso:
A análise de discurso não é um método de interpretação,
não atribui nenhum sentido ao texto. O que ela faz
é problematizar a relação com o texto, procurando
apenas explicitar os processos de significação que
nele estão configurados, os mecanismos de produção
de sentidos que estão funcionando. Compreender, na
perspectiva discursiva, não é, pois, atribuir um sentido,
mas conhecer os mecanismos pelos quais se põe em
jogo um de terminado processo de significação. Desse
modo, podemos dizer que a análise de discurso visa a
compreensão na mesma medida em que visa explicitar
a história dos processos de significação, para atingir
os mecanismos de sua produção. O que temos a dizer,
finalmente, é que, ao acolher a compreensão entre seus
objetos de reflexão, a análise de discurso pode fornecer
uma contribuição substancial para o trabalho sobre
leitura. E foi isso que procuramos fazer nesse nosso
estudo (ORLANDI, 1996, p. 17).

7 Fenomenológica:
Definição:

Estudo descritivo dos fenômenos sem o uso de teorias que os
expliquem. A Fenomenologia se baseia na experiência intuitiva do
fenômeno, e tem como premissa que a realidade consiste de objetos
e eventos, perceptíveis conscientemente pelos seres humanos. Não
existe “o” ou “um” método fenomenológico, mas uma atitude
(MASINI, 1989).
Atitude:
É a atitude de abertura do ser humano para compreender
o que se mostra (abertura no sentido de estar livre para
perceber o que se mostra e não preso a conceitos ou
predefinições). Estamos livres quando sabemos de nossos
valores, conceitos e preconceitos e podemos ver o que se
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mostra cuidando das possíveis distorções. (MASINI, 1989,
p. 62).
A Fenomenologia busca a compreensão dos múltiplos
mundos construídos de acordo com as formas de perceber
das pessoas, afastando-nos da visão de uma realidade
única e independente do homem. Por isto, a pesquisa
fenomenológica provoca a ruptura de um conceito de
cientificidade fundamentado no positivismo, levando a
uma nova concepção de ciência (METZLER et al., 1994,
p. 76).

Método:
O método fenomenológico trata de desentranhar o
fenômeno, pô-lo a descoberto. Desvendar o fenômeno
além da aparência. Exatamente porque os fenômenos não
estão evidentes de imediato e com regularidade, faz-se
necessária a Fenomenologia. O método fenomenológico
não se limita a uma descrição passiva. É simultaneamente
tarefa de interpretação (tarefa da Hermenêutica) que
consiste em pôr a descoberto os sentidos menos aparentes,
os que o fenômeno tem de mais fundamental (MASINI,
1989, p. 63).
[...] caracteriza-se, antes de tudo, por uma preocupação em
dar uma descrição pura [...] do fenômeno. O fenômeno é
aquilo que se oferece ao olhar intelectual [...]. É preciso
orientar-se para as próprias coisas, interrogá-las na sua
própria maneira de se oferecerem ao pensamento (ENGERS,
1994, p. 76).

Pesquisa fenomenológica:
A Pesquisa Fenomenológica, portanto, parte da compreensão
de nosso viver - não de definições ou conceitos - da
compreensão que orienta a atenção para aquilo que se vai
investigar. Ao percebermos novas características do
fenômeno, ou ao encontrarmos no outro interpretações,
ou compreensões diferentes, surge para nós uma nova
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interpretação que levará a outra compreensão (MASINI,
1989, p. 63).

Etapas:

Discussão e ação;
de reflexão;
de ação
Procedimentos:
Fazer a leitura completa de cada descrição, para captar o
sentido do todo.
Captar o sentido do todo e, então, voltar ao início para
discriminar as unidades de significado, conforme uma
determinada perspectiva (psicológica ou educacional) e
com o foco no fenômeno que está sendo investigado.
Delinear as unidades de significado, retomar todas as
unidades, reescrevendo-as em função do fenômeno
que está sendo investigado, ou seja, fazendo uma
transformação das unidades de significado em linguagem
educacional.
Realizar a síntese de todas as unidades transformadas em
uma perspectiva consistente. Isto de acordo com a estrutura
da experiência, que pode ser expressa em diferentes níveis
(ENGERS, 1994, p. 77-78).

O sentido do discurso descritivo e suas características:
Significante por ser capaz de atribuir valores e
hierarquizar o que lhe parece significativo. Pertinente
porque o senso da estrutura do fenômeno permite
articular os sentidos que pertencem a esse fenômeno e
não a outro; considerando sempre a complexidade da
estrutura do todo.
Relevante porque a significância e a pertinência do discurso
fenomenológico reforçam a necessidade de descrever, por
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ser impossível expressar o fenômeno em uma palavra ou
em uma frase.
Referente porque a descrição estabelece relações, tanto no
interior da estrutura do fenômeno como entre a estrutura e o
seu contexto, que é o mundo.
Provocante porque, na correspondência entre homens e
mundo, o comportamento humano não se reduz a respostas
determinadas por estímulos (behaviorismo), pois é livre e
envolve ações imprevisíveis.
Suficiente porque, mesmo sendo forçosamente inacabada,
a descrição fenomenológica deve permitir a emergência do
sentido (METZLER et al., 1994, p. 81).

Pesquisador:

Os educadores que optam pela Fenomenologia reconhecem
que a subjetividade isolada não pode proporcionar respostas.
É preciso buscá-la na intersubjetividade. Desse modo, a
consciência é ampliada e se transforma. O simples movimento
em direção ao outro modifica tudo. Compreendemos, então, que
a Fenomenologia “[...] não é só um estilo de pensar, mas de viver”.
(REZENDE, 1990, p. 77). Aprendemos Fenomenologia fazendo
pesquisa fenomenológica, em coerência com uma concepção
de educação em que teoria e prática são indissociáveis. Essa
opção depende do pesquisador. Entretanto, destacamos, mais
uma vez, que a Fenomenologia não se reduz a métodos. Mais
do que metodologia é um modo de assumir a própria existência
e de posicionar-se em face dos outros. Sendo a Educação um
processo de imensa complexidade, imprevisível e sempre
inacabado, consideramos que sua compreensão só é viável
por meio de pesquisas com abordagem qualitativa. Entre essas
situa-se (sic) a Fenomenologia, que exerce um fascínio especial
sobre quem gosta de enfrentar desafios e arriscar-se diante do
desconhecido, na busca permanente do sentido, compreensão e
abertura ao mundo (METZLER et al., 1994).
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8 A Dialética Materialista-Histórica na Pesquisa Educacional:
A Concepção Materialista:
[...] funda-se no imperativo do modo humano de produção
social da existência (FRIGOTTO, 1989, p.76).
O primeiro pressuposto de toda a história humana é
naturalmente a existência de indivíduos humanos vivos.
O primeiro fato a constatar é, pois, a organização corporal
destes indivíduos e, por meio disto, sua relação dada com o
resto da natureza. Pode-se distinguir os homens dos animais
pela consciência, pela religião, ou por tudo o que se queira.
Mas eles próprios começam a se diferenciar dos animais tão
logo começam a produzir seus meios de vida; passo esse
que é condicionado por sua organização corporal (MARX;
ENGELS, 1986, p. 27).

Categorias:

Totalidade;
contradição;
mediação;
ideologia;
práxis, etc.
Método de análise:
O método de análise, na perspectiva dialética materialista,
não se constitui na ferramenta asséptica, uma espécie “de
metrologia” dos fenômenos sociais, que nas perspectivas
que aqui denomino de metafísicas é tomada como garantia
da “cientificidade, da objetividade e da neutralidade”.
Na perspectiva materialista histórica, o método está
vinculado a uma concepção de realidade, de mundo e de
vida no seu conjunto. A questão da postura, neste sentido,
antecede ao método. Este constitui-se numa espécie de
mediação no processo de apreender, revelar e expor a
estruturação, o desenvolvimento e transformação dos
fenômenos sociais.
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O entendimento do que seja o método dialético materialista
inicia sua explicitação mediante a questão: como se
produz concretamente um determinado fenômeno social?
Ou seja, quais as “leis sociais”, históricas, quais as forças
reais que o constituem enquanto tal? Esta questão indica,
ao mesmo tempo, no âmbito das ciencias humano-sociais,
o caráter sincrônico e diacrônico dos fatos, a relação
sujeito e objeto, em suma, o caráter histórico dos objetos
que investigamos.
Marx, como fundador do materialismo histórico,
curiosamente não se ocupa, senão em poucas passagens,
em falar do seu método.
Aqui se explicita, a meu ver, a dialética materialista,
ao mesmo tempo como uma postura, um método de
investigação e uma práxis, um movimento de superação
e de transformação. Há, pois, um tríplice movimento:
de crítica, de construção do conhecimento ‘novo’, e da
nova síntese no plano do conhecimento e da ação.
Um primeiro aspecto a ser caracterizado nesta
compreensão de método é que a ‘dialética’ é um
atributo da realidade e não do pens amento. ‘[...] a
dialética trata da coisa em si’. Mas a ‘coisa em si’ não se
manifesta imediatamente ao homem. Para chegar à sua
compreensão é necessário fazer não só um certo esforço,
mas também um detour. Por este motivo o pensamento
dialético distingue a representação do conceito da coisa
[...] (KOSIK, 1976, p. 16 apud FRIGOTO, 1989, p. 7980).

Práxis:
A teoria materialista histórica sustenta que o conhecimento
efetivamente se dá na e pela práxis. A práxis expressa,
justamente, a unidade indissolúvel de duas dimensões
distintas, diversas no processo de conhecimento: a teoria
e a ação. A reflexão teórica sobre a realidade não é uma
reflexão diletante, mas uma reflexão em função da ação
para transformar.
Para a teoria materialista, o ponto de partida do
conhecimento, enquanto esforço reflexivo de analisar
criticamente a realidade e a categoria básica do processo
de conscientização, é a atividade prática social dos sujeitos
históricos concretos. A atividade prática dos homens
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concretos constitui-se em fundamento e limite do processo
de conhecimento (FRIGOTO, 1989, p. 81).

Pontos importantes na pesquisa em educação:
Trata-se, primeiro, de perguntarmos qual o sentido
‘necessário’ e prático das investigações que se fazem
nas faculdades, centros, mestrados e doutorados de
educação? Não se trata do sentido utilitarista e apenas
imediato, ou de uma espécie de ativismo. Trata-se de
indagar sobre o sentido histórico, social, político e
técnico de nossas pesquisas. A serviço de que e de quem
despendemos nosso tempo, nossas forças, e grande
parte de nossa vida?
A outra questão, mais complexa, ao meu ver, é a
necessidade de examinarmos com maior rigor qual
de fato a novidade que traz hoje a ‘metodologia
da pesquisa-ação’. Em que nos ajuda aprofundar o
entendimento da pesquisa como crítica, como produção
de conhecimento e como sustentação de uma ação
prática mais consequente? Em que, por outro lado, pode
banalizar o processo mesmo de apreensão rigoroso dos
fatos que analisamos? (FRIGOTO, 1989, p. 83).

Cinco pontos relacionados à estratégia de pesquisa:
a) Ao iniciarmos uma pesquisa, dificilmente temos um
problema, mas uma problemática. O recorte que se vai
fazer para investigar se situa dentro de uma totalidade mais
ampla.
b) No trabalho propriamente de pesquisa, de investigação,
um primeiro esforço é o resgate crítico da produção teórica
ou do conhecimento já produzido sobre a problemática em
jogo. Aqui se podem identificar as diferentes perspectivas de
análise, as conclusões a que se chegou pelo conhecimento
anterior e a indicação das premissas do avanço do novo
conhecimento.
c) Feito o levantamento do material da realidade que
se está investigando, necessita-se definir um método de
organização para a análise e exposição. Trata-se de discutir
os conceitos, as categorias que permitem organizar os
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tópicos e as questões prioritárias e orientar a interpretação
e análise do material.
d) A análise dos dados representa o esforço do investigador
de estabelecer as conexões, mediações e contradições dos
fatos que constituem a problemática pesquisada. Mediante
este trabalho, vão-se identificando as determinações
fundamentais e secundárias do problema. É no trabalho
de análise que se busca superar a percepção imediata, as
impressões primeiras, a análise mecânica e empiricista,
passando-se assim do plano pseudoconcreto ao concreto
que expressa o conhecimento apreendido da realidade. É
na análise que se estabelecem as relações entre a parte e a
totalidade.
e) Finalmente busca-se a síntese da investigação.
A síntese resulta de uma elaboração. É a exposição
orgânica, coerente, concisa das ‘múltiplas determinações’
que explicam a problemática investigada. Aqui não só
aparece o avanço em cima do conhecimento anterior,
mas também questões pendentes e a própria redefinição
das categorias, conceitos etc. Na síntese, de outra parte,
discutem-se as implicações para a ação concreta. Repõese aqui o ciclo da práxis, onde o conhecimento ampliado
permite ou deveria permitir uma ação mais consequente,
avançada, que por sua vez vai tornando o conhecimento
ampliado base para uma nova ampliação. Por essa razão
a pesquisa mantida como “segredo do pesquisador”, ou
dos pesquisadores, é uma dupla sonegação: não questiona
e nem permite ser questionada e acaba não tendo, por
isso, nenhum sentido histórico e político (FRIGOTO,
1989, p. 87-89).

Outros tipos de pesquisa

É importante destacar que existem outros tipos de pesquisa
que estão voltados para questões mais específicas, como as
pesquisas empíricas nas áreas da Saúde, da Linguagem, nas
Ciências Humanas e Sociais, entre outras. Sugerimos estes
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outros enfoques na pesquisa para que os pesquisadores tenham
base metodológica para viabilizarem suas pesquisas, stricto e
latu sensu, bem como as de graduação. Acrescentamos ainda
a preocupação em oferecer aos professores-orientadores uma
proposta de material de apoio que eles podem somar aos que já
apresentam aos seus orientandos.
1 Amostragem:
Definição:
Chamaremos de universo ou população o conjunto de todos
os seres (pessoas, objetos ou fatos) que apresentem pelo
menos uma característica em comum. Se o número total de
elementos for N, podemos designar a característica comum
representada genericamente por X, de tal forma que assuma
valores tais que:
X = X1; X2; X3;... ; XN
A amostra que é uma parte ou fração desse universo, com
um número n de elementos, deve ser selecionada por um
dos métodos que descreveremos adiante; de modo que,
sendo o número de elementos da amostra n < N, a totalidade
da amostra poderá ser representada por:
x = x1; x2;
x3;... ; xn
Ela deve ser, tanto quanto possível, representativa do
universo de onde foi extraída. Para alcançar esse objetivo,
utiliza-se em geral uma técnica probabilística, definida
como aleatória ou de escolha ‘ao acaso’. Nessas condições,
a amostra presta-se para o tratamento estatístico dos dados
(REY, 1998, p. 40).

Método:
Método aleatório simples - É aquele em que cada elemento
de uma população tem a mesma probabilidade de ser
escolhido para a amostra que os demais. A escolha requer
prévia atribuição de números aos membros da população e
posterior sorteio baseado, por exemplo, em uma tabela de
números aleatórios.
159

METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS

Amostragem estratificada - Ao submeter-se uma população
a esse tipo de amostragem, divide-se a população em
grupos homogêneos ou estratos. Em cada um deles, tomase a amostra aleatória dos indivíduos que participarão do
estudo.
Amostragem por conglomerados (ou em cacho) - Em
geral, não se dispõe de uma lista de indivíduos ou de
unidades estatísticas sobre as quais seria feito o sorteio
de amostragem. Mais fácil é ter-se o registro de grupos,
ou de entidades em que os indivíduos estejam agrupados,
tais como casas, escolas, hospitais, localidades etc.
Amostragem aleatória por estágios múltiplos - Sempre que,
pelo tamanho da população ou por outras circunstâncias,
não for possível atribuir a cada elemento um número
com que participe do sorteio, podemos optar por sorteios
preliminares das áreas geográficas, das localidades, dos
grupos ou conglomerados e, depois, numerar e sortear os
membros dessas partes escolhidas que integram o universo
(REY, 1998, p. 40-41).

2 Estudos Etiológicos:
Definição:
Compreendem não só pesquisas destinadas a estabelecer
relações de causalidade (a etiologia de uma doença, por
exemplo), como também a definir fatores de risco, pelos
quais se podem, mesmo na ausência de um conhecimento
da causa, identificar populações expostas a determinados
riscos.
Pode-se chegar lá, por exemplo, pelo estudo de dois
fenômenos ou de dois fatores que se suponha possam ter
relações estreitas. Assim, para se verificar a influência
do alcoolismo sobre a freqüência do câncer do esôfago,
sugerida pela alta ocorrência da doença em países de
grande consumo alcoólico, buscou-se estudar na França
a distribuição geográfica dessa variedade de câncer e a
do consumo de álcool, encontrando-se forte correlação
positiva entre os dois fenômenos (REY, 1998, p. 41).
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Estudos:
Estudos retrospectivos - Consistem em identificar os
indivíduos com determinado problema (D) e comparálos com um certo número de outros indivíduos sem essa
característica (não-D), através de questionários em que se
procura relacionar D com fatores (f) suspeitos de serem
causa ou contribuírem para a ocorrência de D.
O estudo pode incidir sobre uma população completa
(inquérito exaustivo) ou sobre uma amostra representativa,
onde os fatores a serem investigados conservem uma
distribuição aleatória.
Em razão das dificuldades de se trabalhar com a totalidade
de uma população e de seu alto custo operacional, preferese proceder à amostragem aleatória, com pequeno número
de indivíduos de cada categoria escolhidos por sorteio.
Estudos prospectivos - Partem da observação dos
indivíduos com determinadas características (f), suspeitas
de produzirem ou de contribuírem para o problema em
estudo (D). Os pacientes serão futuramente examinados
para a análise da correlação entre D e f, juntamente com
outros indivíduos sem as mesmas características (não-f),
utilizados para comparação.
Um trabalho desse tipo consiste, por exemplo, no
estabelecimento do diagnóstico de infecção por Trypanosoma
Cruzi, em uma parte da população, e seguimento dos casos
positivos e negativos para detectar o aparecimento de
doença cardíaca, de megaesôfago ou de outros problemas,
no fim de determinados prazos (REY, 1998, p. 42).

3 Experimental:
Definição:
A experimentação ou experimento (ou, simplesmente,
experiência) é um método científico de observação dos
fatos ou fenômenos naturais, sob condições particulares
estabelecidas pelo pesquisador.
Em sua essência, a experimentação deve permitir comparar
o efeito de duas ou mais condições ou tratamentos, bem
definidos, sobre um atributo do organismo ou material que
é objeto da pesquisa.
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As condições, que o pesquisador seleciona ou manipula
na experiência, são geralmente denominadas variáveis
independentes, enquanto que as mudanças observadas
em consequência, no atributo, são as variáveis
dependentes, [...]. Assim, em estudos sobre nutrição, as
dietas ou os alimentos administrados seriam as variáveis
independentes, e o crescimento em peso ou a estatura dos
animais a eles submetidos corresponderiam às variáveis
dependentes.
Nas experiências mais simples, os valores de uma variável
independente (chamemo-la de X) são confrontados com os
da variável dependente (digamos: Y). Por vezes, apenas
duas condições da variável são testadas (por exemplo: duas
temperaturas, duas concentrações de uma substância, a
presença ou a ausência de luz, a administração ou não de
um medicamento etc.). Mas, como a resposta do organismo
ou do fenômeno estudado pode não ser diretamente
proporcional à intensidade do fator ensaiado, torna-se
em geral necessário experimentar três ou mais valores da
variável independente, para que se possa apreciar seu efeito
e estabelecer a lei do fenômeno (Fig. 1).

Figura 1 - Interpretação dos dados experimentais.
O gráfico da esquerda, baseado em apenas dois pares de
valores anotados para X e Y (que definem os pontos A e
D), parece sugerir que Y cresce em função direta de X.
Entretanto, o gráfico da direita, em que foram registrados
também outros valores intermediários (definindo os pontos
B e C), mostra que a relação entre X e Y obedece a uma lei
mais complexa (REY, 1998, p. 33).

Plano experimental:
Consiste no traçado de um esquema conveniente e no
estabelecimento das condições de uma experiência, de
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modo que se possam obter dela respostas adequadas às
perguntas formuladas, tendo em vista a hipótese em
causa.
Para poder-se testar a validade ou não de uma hipótese,
necessita-se estabelecer em função dela quais parâmetros
devem ser observados e medidos, quais variáveis serão
submetidas à manipulação (ou tratamento), constituindo,
portanto, variáveis independentes, e quais as que serão
tratadas como variáveis dependentes.
Muitos experimentos biológicos são caracterizados
pela aplicação de um estímulo, que constitui a variável
independente ou controlada, e a observação de um efeito,
que é a variável resposta.
Em sua essência, o plano experimental deve permitir que
se façam comparações. Essas comparações podem envolver
uma única variável, duas, três ou mais.
A natureza do fenômeno observado e as condições em que
a experiência deve ser feita podem recomendar tipos de
planejamento muito diferentes. Neste texto descreveremos,
a título de ilustração, os mais correntes. Aconselhamos aos
leitores procurarem obras especializadas (ver bibliografia)
para os casos particulares que tenham em vista (REY, 1998,
p. 34).

Tipos de Projetos:
O método experimental consiste essencialmente em
submeter os objetos de estudo à influência de certas
variáveis, em condições controladas e conhecidas pelo
investigador, para observar os resultados que a variável
produz no objeto. Não constitui exagero afirmar que boa
parte dos conhecimentos obtidos nos últimos três séculos
se deve ao emprego do método experimental, que pode ser
considerado como o método por excelência das ciências
naturais (REY, 1998, p. 34 - 39).
[...] já foi assinalado que as limitações da experimentação
no campo das ciências sociais fazem com que este
método só possa ser aplicado em poucos casos, visto que
considerações éticas e técnicas impedem sua utilização
(GIL, 1987, p. 34-35).
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4 Observacional:
Em certos campos da biologia e das ciências sociais, por
exemplo, os métodos experimentais podem ser difíceis
ou mesmo impossíveis de aplicar. Então, a observação
científica adquire grande importância e deve ser feita com
o máximo cuidado.
Teorias tão fundamentais como a da evolução foram
estabelecidas com base exclusiva na observação da natureza.
A viagem de Darwin ao redor do mundo permitiu-lhe coligir
tal quantidade de informações que pôde consubstanciar a
hipótese formulada por Lamarck, Saint Hilaire e outros
naturalistas sobre a evolução dos seres vivos. Darwin
buscou correlacionar as características próprias das espécies
com as condições do meio em que vivia cada uma delas.
Suas observações sobre as relações entre os organismos e
o meio contribuíram decisivamente para a criação de uma
nova ciência: a ecologia.
A observação deve ser inteligente e sagaz, de modo a
permitir clara distinção entre os fatos que são relevantes,
para o estudo em causa, e os inúmeros outros que se
apresentem concomitantemente. Por isso deve ser atenta,
precisa e metódica. Deve ser pertinaz, completa, porém
analítica.
Exige que o pesquisador seja curioso, paciente, objetivo e
imparcial; capaz de ver com olhos isentos de preconceitos
e a cabeça livre das fórmulas tradicionais, de ideias fixas
ou baseadas em dogmas ou em autoridades que não
demonstraram cabalmente, na prática, a validade de suas
teses (REY, 1998, p. 32).
O método observacional é um dos mais utilizados nas
ciências sociais e apresenta alguns aspectos curiosos. Por
um lado, pode ser considerado como o mais primitivo, e
consequentemente o mais impreciso. Mas, por outro lado,
pode ser tido como um dos mais modernos, visto ser o que
possibilita o mais elevado grau de precisão nas ciências
sociais. Tanto é que em Psicologia os procedimentos de
observação são frequentemente estudados como próximos
aos procedimentos experimentais. Nestes casos, o método
observacional difere do experimental em apenas um aspecto:
nos experimentos o cientista toma providências para que
alguma coisa ocorra, a fim de observar o que se segue, ao
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passo que no estudo por observação apenas observa algo
que acontece ou já aconteceu.
Há investigações em ciências sociais que se valem
exclusivamente do método observacional. Outras utilizamno em conjunto com outros métodos. E pode-se afirmar
com muita segurança que qualquer investigação em
ciências sociais deve valer-se, em mais de um momento, de
procedimentos observacionais (GIL, 1987, p. 35).

5 Estatístico:
Este método fundamenta-se na aplicação da teoria
estatística da probabilidade e constitui importante
auxílio para a investigação em ciências sociais. Há
que se considerar, porém, que as explicações obtidas
mediante a utilização do método estatístico não podem ser
consideradas absolutamente verdadeiras, mas dotadas de
boa probabilidade de serem verdadeiras.
Mediante a utilização de testes estatísticos, torna-se
possível determinar, em termos numéricos, a probabilidade
de acerto de determinada conclusão, bem como a margem
de erro de um valor obtido. Portanto, o método estatístico
passa a caracterizar-se por razoável grau de precisão, o que
o torna bastante aceito por parte dos pesquisadores com
preocupações de ordem quantitativa.
Os procedimentos estatísticos fornecem considerável reforço
às conclusões obtidas, sobretudo mediante a experimentação
e a observação. Tanto é que os conhecimentos obtidos em
alguns setores da Psicologia e da Economia devem-se
fundamentalmente à utilização do método estatístico (GIL,
1987, p. 36).

6 Clínico:
O método clínico apóia-se numa relação profunda entre
pesquisador e pesquisado. É utilizado, principalmente, na
pesquisa psicológica, onde os pesquisados são indivíduos
que procuram o psicólogo ou o psiquiatra para obter ajuda.
O método clínico tornou-se um dos mais importantes na
investigação psicológica, sobretudo depois dos trabalhos
de Freud. Sua contribuição à Psicologia tem sido muito
significativa, particularmente no que se refere ao estudo dos
165

METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS

determinantes inconscientes do comportamento. Todavia,
o pesquisador que adota o método clínico deve cercarse de muitos cuidados ao propor generalizações, visto
que esse método se apóia em casos individuais e envolve
experiências subjetivas (GIL, 1987, p. 36-37).

7 Documental e Bibliográfica:
A pesquisa documental compreende o levantamento de
documentos que ainda não foram utilizados como base de
uma pesquisa. Os documentos podem ser encontrados em
arquivos públicos, ou de empresas particulares, em arquivos
de entidades educacionais e/ou científicas, em arquivos de
instituições religiosas, ou mesmo particulares, em cartórios,
museus, videotecas, filmotecas, correspondências, diários,
memórias, autobiografias ou coleções de fotografias.
A documentação direta compreende ainda a observação
direta intensiva, cuja modalidade mais utilizada é a
entrevista. Faz parte da observação direta extensiva o
uso de formulários, testes, questionários, história de vida
(estudo de caso).
Na utilização de documentos científicos, o pesquisador se
depara com dois tipos: documentos primários e secundários.
Os primários englobam resultados novos de pesquisa; os
secundários apresentam repetição de informações. Entre
estes últimos, destacam-se: listas bibliográficas sobre certa
especialidade, revisões com análise de trabalhos sobre
determinado assunto, papers (documento sobre o resultado
de uma pesquisa que apresenta visão pessoal), relato de
casos.
Os textos utilizados numa pesquisa podem ainda ser
classificados em:
• Primários: livros, jornais, periódicos, artigos, relatórios.
• Secundários: bibliografias, resumos, traduções, textos
produzidos pelos serviços de documentação.
• Terciários: estudos recapitulativos.
A pesquisa bibliográfica inclui-se nos procedimentos de
documentação indireta.
Pesquisa bibliográfica significa o levantamento da
bibliografia referente ao assunto que se deseja estudar. A
pesquisa bibliográfica apresenta quatro etapas: identificação,
localização, compilação e fichamento.
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• Identificação: cuida do recolhimento bibliográfico
que existe a respeito do assunto em questão. Esse
levantamento é feito por meio de catálogos de editoras,
livrarias, de órgãos públicos, de entidades de classe, de
universidades, de bibliotecas.
• Localização: é a fase posterior ao levantamento
bibliográfico e significa a localização das obras específicas,
a fim de conseguir as informações necessárias.
• Compilação: caracteriza-se como fase da obtenção e
reunião do material desejado.
• Fichamento: é a transcrição dos dados em fichas, para
posterior consulta e referência, devendo-se anotar
os elementos essenciais ao trabalho. Portanto, essas
anotações devem ser completas, claramente redigidas e
fiéis ao original (MEDEIROS, 2000, p. 37-38).

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a pesquisa se constitui
num procedimento formal para a aquisição de conhecimento sobre
a realidade. Exige pensamento reflexivo e tratamento científico.
Não se resume, apenas, na busca da verdade; mas aprofunda-se na
procura de resposta para todos os porquês envolvidos pela pesquisa.
Utiliza, por isso, métodos científicos, reflexão sistemática, controle
de variáveis, observação atenta dos fatos, estabelecimento de leis ou
checagem de informações com o conhecimento já adquirido.
A pesquisa procura dados em variadas fontes, de forma direta
ou indireta. No primeiro caso, levantam-se dados no local em que
os fenômenos ocorrem (pesquisa de campo ou de laboratório); no
segundo, a coleta de informações pode dar-se por documentação. A
pesquisa bibliográfica caracteriza-se como documentação indireta.
Num estudo, além da pesquisa bibliográfica, pode-se também
realizar uma investigação de documentos de primeira mão, que
ainda não foram objeto de estudo. A documentação direta abrange a
observação da própria realidade e a entrevista.
Constituem fonte primária os documentos adquiridos pelo
próprio autor da pesquisa. Esses documentos podem ser encontrados
em arquivos públicos, particulares, anuários estatísticos. São ainda
consideradas fontes primárias: fotografias, gravações de entrevistas,
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de programas radiofônicos ou provenientes da televisão, desenhos,
pinturas, músicas, objetos de arte (MEDEIROS, 2000).
Pesquisa Bibliográfica:

A pesquisa bibliográfica constitui-se em fonte secundária. É
aquela que busca o levantamento de livros e revistas de relevante
interesse para a pesquisa que será realizada. Seu objetivo é colocar
o autor da nova pesquisa diante de informações sobre o assunto de
seu interesse. É um passo decisivo em qualquer pesquisa científica,
uma vez que elimina a possibilidade de se trabalhar em vão, de se
despender tempo com o que já foi solucionado.
O êxito nos estudos depende em grande parte da leitura que
o estudioso realiza. A leitura feita, segundo regras elementares,
favorece a tomada de notas, de apontamentos, a realização de
resumos e o estudo, propriamente dito. Logo ao início de qualquer
curso, o professor indica livros de leitura. Alguns deles são
básicos, outros complementares. Há ainda os livros de referência,
os dicionários, as enciclopédias, e há os especializados em um ou
outro assunto.
Qualquer curso ficaria comprometido, sem a necessária
complementação com leituras básicas ou especializadas. Daí a
necessidade de consulta à biblioteca ou até mesmo de formação de
uma própria, segundo a área de interesse de cada pessoa.
Parece inegável que a leitura proporciona ampliação e
integração de conhecimentos, enriquece o vocabulário e melhora
a comunicação. Outra grande contribuição da leitura é melhorar o
desempenho nas argumentações e nos juízos (MEDEIROS, 2000).
Passos da Pesquisa Bibliográfica:
A pesquisa bibliográfica compreende: escolha do assunto,
elaboração do plano de trabalho, identificação, localização,
compilação, fichamento, análise e interpretação, redação.
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O assunto será delimitado e preciso; ao geral, amplo, será
preferido o restrito. Exige, portanto, que seja escolhido
assunto condizente com a capacidade do pesquisador,
de acordo com suas inclinações e gosto pessoais. Outros
fatores que devem ser considerados: tempo para realizar
a pesquisa e existência de bibliografia pertinente ao
assunto.
Evitem-se assuntos pouco aprofundados ou sobre os
quais pouco foi escrito, isto é, cujo conhecimento é ainda
duvidoso e superficial.
Depois de escolhido o assunto, passa-se para sua
delimitação, o que vem a constituir-se no tema.
Favorecem à delimitação do assunto: o uso de adjetivos
explicativos e restritivos, de complementos nominais,
de adjuntos adverbiais. Exemplos: Redação escolar no
Ensino Fundamental. Experiências no ensino de redação
para o Ensino Médio. Normas Gerais para os Trabalhos
Científicos nos Cursos de Graduação
Após o estabelecimento do tema, que é o assunto
devidamente delimitado, passa-se à fase de leitura e
fichamento. Há autores que recomendam como passo
seguinte o estabelecimento de um plano provisório.
Evidentemente, com o transcorrer da pesquisa, o plano
pode ser alterado.
Para a elaboração do plano, leve-se em conta que deverá
ter: introdução (formulação do tema, importância dele,
justificativa da pesquisa, metodologia a ser empregada);
desenvolvimento (fundamentação lógica do trabalho,
explicação do tema, discussão, demonstração). O
desenvolvimento deve ser dividido em tópicos. Finalmente,
a conclusão exige que tudo seja sintetizado (MEDEIROS,
2000, p. 40-42).

Considerações finais

As informações compiladas e apresentadas neste texto
cumprem o propósito de contribuir com os pesquisadores em
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geral – graduandos ou pós-graduandos – no esclarecimento de
questões referentes ao planejamento, organização e procedimentos
das pesquisas que, porventura, venham a desenvolver durante
a permanência em cursos de graduação ou programas de pósgraduação.
Como anunciamos anteriormente, buscamos apresentar
conceitos de autores que tratam dessas questões, apresentando
também, além dos aspectos importantes na pesquisa qualitativa,
outros tipos de pesquisa que se relacionam ou complementam os
procedimentos na coleta, análise e apresentação de informações
qualitativas. Haja vista que, a pesquisa qualitativa pode e, muitas
vezes, necessita ser complementada com recursos de outros tipos
de pesquisa como a quantitativa, por exemplo, para atingir os
objetivos propostos ou almejados quando do seu planejamento
ou da organização, análise e apresentação de seus resultados.
Esperamos, portanto, que as informações aqui contidas
esclareçam, complementem e melhorem as condições necessárias
para a compreensão do método, dos procedimentos e da utilização
de cada tipo ou técnica de pesquisa, necessários para a realização
dos estudos. Esperamos, ainda, que essas informações contribuam
para a obtenção de resultados que possam ser apresentados como a
percepção e a explicação possível da realidade investigada por cada
pesquisador.
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TÉCNICAS DE ENTREVISTA E SUA APLICAÇÃO EM
PESQUISAS CIENTÍFICAS
Oriomar Skalinski Júnior

Introdução

Na preparação de uma pesquisa um dos primeiros e mais
importantes passos para o investigador é, tão logo tenha delimitado
seu objeto de estudo, definir claramente quais métodos e técnicas
empregará na execução de seu trabalho. Tão relevante quanto definir
o que pesquisar é definir como pesquisar. Nesse sentido, diferentes
tipos de pesquisa podem demandar diferentes métodos e técnicas.
Se o pesquisador realizar uma pesquisa de caráter exclusivamente
bibliográfico, para além da exposição do aparato conceitual a partir do
qual se aproximará de seu objeto de estudo, também deve descrever
quais critérios utilizou para seleção de material, qual o tratamento
que dá aos textos estudados, bem como indicar eventuais técnicas
de análise textual. Enfim, descrever com clareza seus procedimentos
na coleta de informações, na constituição de matrizes de análise, na
correlação de dados, influi no modo como se filtram as informações
para se chegar aos nexos causais. Todos estes pontos merecem
descrição detalhada.
Sabidamente, estudos no campo da Psicologia, da Saúde
Coletiva, da Educação, ou Ciências Sociais, frequentemente, em
razão dos objetos de estudo, não restringem o processo de coleta
de dados às fontes bibliográficas e documentais em geral. Os dados
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podem ser levantados, por exemplo, pela observação sistemática
do fenômeno, pela observação participativa, pela realização de
entrevistas, ou ainda, pela aplicação de questionários, variando
em razão da especificidade de cada estudo e das características do
trabalho do pesquisador. Neste sentido, buscando discutir outras
possibilidades na coleta de dados para além da amplamente utilizada
pesquisa de caráter bibliográfico, este texto tem como objetivo geral
examinar o emprego de entrevistas no levantamento de informações
para uma pesquisa. Para tal descreve os procedimentos básicos para
a realização de entrevistas com fins científicos, discute as principais
modalidades de entrevista e suas aplicações preferenciais, indica
as possibilidades de análise dos dados coletados, bem como reflete
acerca de alguns fenômenos particulares que podem ocorrer na
interação pesquisador-entrevistado.
Uma pesquisa que utilize entrevista tem mérito assegurado ao
satisfazer uma premissa básica: coletar dados que não podem ser
obtidos somente por meio de pesquisa bibliográfica ou observação.
Ao utilizar uma entrevista com corte longitudinal – na qual é
contemplada toda a história do sujeito ou do objeto de estudo –, ou
uma entrevista com corte transversal – na qual o foco recai apenas
sobre determinado momento, normalmente, o presente –, o critério
básico que justifica a aplicação de técnicas de entrevista permanece o
mesmo, a saber, o levantamento de dados relevantes que não seriam
alcançados sem que se envolvessem seres humanos como fonte de
informações verbais (MINAYO, 2007; LAKATOS; MARCONI,
2006).
Na definição do que é uma entrevista, é necessário ter clareza
de que antes de tudo se trata de uma interação social, logo, ela está
submetida aos fenômenos objetivos e subjetivos típicos das relações
humanas. Daí a necessidade do pesquisador considerar que uma
entrevista científica não é uma interação social de qualquer ordem.
É indispensável o planejamento prévio, a mediação de um método e
a clareza de objetivos. Somente assim é possível obter dados claros,
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precisos e confiáveis. A entrevista científica é uma interação social
profissional, metódica, planejada, com papéis definidos e dotada de
objetivos claros (MINAYO, 1996).
Em tempo, é conveniente estabelecer uma diferenciação básica
que muitas vezes gera mal entendido, qual seja, a diferenciação entre
o que é uma entrevista e o que é um questionário. A entrevista tem
como condição a interação direta entre entrevistador e entrevistado
na coleta de dados, seja ela face a face, seja mediada por algum
meio de comunicação, podendo ser aberta, semiestruturada ou
estruturada. Já um questionário é forçosamente estruturado, ou seja,
um roteiro fechado que não pode ser alterado, seja na ordem das
questões, seja em seu conteúdo. Em razão dessa característica, pode
ser aplicado sem que haja a necessidade da interação direta entre
as partes, o exemplo clássico são os questionários remetidos pelo
correio (KIDDER, 1987).

1 Definição de Papéis: Entrevistador e Entrevistado

A relação entre as duas figuras centrais em uma entrevista,
quais sejam, o entrevistador e o entrevistado, é relevante e deve ser
bem planejada. Antes de tudo, é importante ter a medida do quanto
a interpretação que entrevistador e/ou entrevistado fazem desse
encontro pode influenciar diretamente o comportamento de ambos e
a qualidade dos dados levantados.
Um entrevistador pouco preparado pode, por exemplo,
esperar encontrar alguém que sempre esteja disposto a fornecer as
informações desejadas e que responda suas perguntas ou discorra
sobre o tema em questão sem ocultamentos de nenhuma natureza,
ou ainda, pode ter a expectativa/fantasia de que vai deparar-se
com uma espécie de “recipiente de informações”. No limite, essa
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predisposição inicial poderia levar o entrevistador a se comportar
como se extraísse informações do entrevistado como quem extrai
uma amostra de sangue com uma seringa. Ou seja, pode levar o
entrevistador a negligenciar o fator humano e as implicações de
eventuais fenômenos concernentes às relações sociais durante o
processo. É uma tarefa difícil descrever de modo assertivo o que
pode ser entendido como um bom entrevistador, talvez descrevê-lo
por sua negação seja o melhor caminho para atingir tal objetivo.
Neste sentido, um entrevistador não pode ser muito austero, mas,
também não pode ser muito efusivo; não pode ser falante, mas,
também não deve ser retraído; deve evitar ser formal ao extremo,
mas, deve ser capaz de se manter de modo adequado em seu papel
de pesquisador; deve ser rigoroso, entretanto, sem conduzir a
entrevista a uma rigidez imobilizadora; não deve ser invasivo, mas,
ao mesmo tempo não pode deixar de levantar os dados necessários.
Entre outras características, para além das elencadas a título de
exemplo, um bom entrevistador deve buscar equilíbrio dinâmico
em seu repertório de habilidades profissionais, comportamentais e
técnicas para que possa ter plasticidade e ser capaz de se adaptar
às diferentes demandas nas diferentes circunstâncias de uma
entrevista (SZYMANSKI, 2004).
Como a entrevista é uma interação social, é evidente que
também são necessárias considerações acerca do outro ator nesse
encontro. Para Szymanski (2004), há alguns pontos fundamentais
acerca do entrevistado que o pesquisador precisa levar em
conta na execução de seu trabalho, talvez, o mais relevante
inicialmente seja a necessidade de se determinar de que modo o
indivíduo percebe sua participação na pesquisa. O entrevistado
pode perceber o processo como uma ótima oportunidade para
falar e ser ouvido e sentir-se tranquilo com relação a isso. O
entrevistado pode perceber a entrevista como uma ameaça,
então, fantasias acerca do fim que será dado às informações que
está prestes a fornecer podem bloqueá-lo, impedindo-o de se
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expressar de modo autêntico em suas respostas. Pode perceber
a entrevista como uma deferência à sua pessoa, e passar a agir
de modo pouco verdadeiro tentando elevar-se. Ou ainda, entre
inúmeras outras possibilidades, entender a entrevista apenas
como um aborrecimento e tratá-la displicentemente, esforçandose para se ver livre do compromisso o quanto antes. Ou seja,
a interpretação que fizer define um sentido, uma direção para
todo o desenvolvimento da entrevista. Levando isso em conta, é
necessário que se entenda o entrevistado não como um indivíduo
neutro, mas como um sujeito implicado em todas as respostas,
um sujeito envolvido em relações de poder que balizam suas
omissões ou ênfases ao longo de seu discurso.
Outro ponto importante a ser considerado acerca do
entrevistado é o fato de que a ideia que se tem sobre o tema não está
necessariamente dada de antemão. O desenvolvimento da entrevista
pode servir para que construa seu ponto de vista. A clareza de que
o entrevistado pode construir suas ideias ao longo do discurso é
de fundamental importância para o entrevistador, até mesmo para
que tenha uma dimensão ainda maior do quanto é necessário estar
preparado para a realização da entrevista. Um roteiro mal elaborado
ou um entrevistador mal preparado, que não domine a sequência
lógica das questões, pode travar o bom desenvolvimento do discurso
do entrevistado e prejudicar a qualidade das informações colhidas
(SZYMANSKI, 2004).

2 Considerações sobre alguns momentos fundamentais de
uma pesquisa que envolva entrevista

O ponto de partida de qualquer pesquisa que se pretenda
científica é a pesquisa bibliográfica. O pesquisador deve fazer
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um levantamento detalhado dos principais trabalhos científicos já
publicados sobre o tema que propõe estudar, para isso deve lançar
mão de bases digitais e visitas a bibliotecas. É fundamental selecionar
de modo criterioso os trabalhos de referência, tendo clareza de quais
estudos trazem dados confiáveis, atuais e/ou relevantes (LUNA,
1999). Os dados amealhados na pesquisa bibliográfica inicial são
fundamentais para a condução da pesquisa como um todo, uma vez
que servirão de referência para o pesquisador e contribuirão para a
delimitação do objeto de estudo bem como podem trazer elementos
que podem auxiliar na escolha de indicadores e na apropriação/
construção de conceitos.
Outro momento fundamental de uma pesquisa que envolve
entrevista é a observação. É muito importante que o pesquisador
tenha um contato anterior com a circunstância na qual seu objeto
de estudo está inserido, para que só então parta para campo a fim
de efetivamente realizar as entrevistas. A observação precisa ser
encarada como mais uma estratégia de coleta de informações para a
pesquisa. Por exemplo, uma observação pode ajudar o pesquisador
a detectar aspectos que influenciam seus entrevistados e que, talvez,
não conseguissem informar em razão de estarem imersos naquela
circunstância. Identificar de antemão variáveis que potencialmente
influenciariam o comportamento e as respostas dos entrevistados,
dá ao pesquisador condições para que se precavenha e possa
minimizar a interferência nas informações que procura. Para isso,
pode realizar ajustes em seu roteiro de entrevistador até planejar um
melhor manejo das condições ambientais em que serão realizadas
as entrevistas, além de uma ampla gama de medidas que só poderão
ser tomadas em função dessa observação inicial do espaço – e de
todos os fenômenos sociais que podem ali ocorrer – em que os
indivíduos alvo da entrevista convivem e se relacionam (MARCONI;
LAKATOS, 2003).
A definição prévia da técnica de coleta de dados que será
empregada é mais um momento fundamental de uma pesquisa. No
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caso de pesquisa que envolva entrevista ou aplicação de questionário,
é importante que se defina de modo criterioso qual dessas estratégias
será empregada, visto que, em função dos objetivos, um instrumento
poderá ser mais eficiente do que o outro. Assim, as vantagens advindas
das variações admitidas na estrutura, na forma, nos questionários ou
nas entrevistas devem ser cuidadosamente consideradas, a fim de
que possa ser feita a melhor escolha da técnica para a boa execução
da pesquisa.
Ainda é importante ter claro desde o início da pesquisa qual
será o tratamento conferido aos dados coletados, se quantitativo
ou qualitativo, bem como definir as estratégias de análise a serem
empregadas. Isto por que influenciarão de modo decisivo a maneira
como será feita a aproximação do objeto estudado. Dessa forma,
o pesquisador precisa definir se distribuirão os dados levantados
em tabelas, se aplicarão testes estatísticos, quais variáveis pretende
correlacionar, que estratégia utilizará para constituir unidades de
análise e, evidentemente, qual referencial teórico orientará suas
análises.
Tomando-se como referência a teoria estudada até o presente
momento, passa-se a discutir a partir de agora a realização das
entrevistas científicas em três momentos: preparação/planejamento,
condução e análise dos dados.

3 A preparação e o planejamento da entrevista

A preparação é uma das etapas mais importantes de uma
pesquisa, uma vez que se não for bem executada, comprometerá
todas as demais fases – mesmo que estas venham a ser realizadas
de modo criterioso. Todo o planejamento deve ser balizado pelos
objetivos a serem alcançados, assim, devem ser convergentes com a
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escolha dos procedimentos e dos métodos. A opção por um roteiro de
perguntas ou por um questionário fechado, a seleção da população
pesquisada, a sequência das questões a serem realizadas e todas
as demais providências concernentes ao planejamento devem ser
previstos. Ou seja, todo o planejamento deve confluir para o mesmo
ponto: o objetivo da pesquisa. Tendo isto em vista passa-se a seguir
aos passos básicos do planejamento, conforme o modelo exposto
por Lakatos e Marconi (2006).
A elaboração do roteiro de questões

Um bom roteiro deve levar em conta a sequência do pensamento
do entrevistado, ou seja, deve procurar dar continuidade à conversação
e às ideias. O discurso deve ser conduzido dentro de um sentido
lógico para o indivíduo. Neste sentido, todo cuidado é necessário
para que não sejam elaboradas perguntas arbitrárias, ambíguas,
deslocadas ou tendenciosas. Pode ser muito útil para o pesquisador
no momento da elaboração do roteiro observar a seguinte sequência
de pontos.
Definir de forma precisa a informação procurada: assim
será possível elaborar um roteiro que de fato seja capaz de
alcançar as informações relevantes para a pesquisa. Escolher de
acordo com critérios técnicos se será aplicado um questionário
ou uma entrevista: definir qual instrumento vai se adequar
mais ao tipo de pesquisa que se deseja realizar é fundamental,
pois, dependendo da forma como os dados forem colhidos
podem favorecer mais uma pesquisa qualitativa ou quantitativa.
Elaboração da primeira versão do roteiro: deve-se elaborar
essa primeira versão levando em conta os pontos discutidos
acerca do sentido lógico do discurso. Revisão das perguntas:
revisar as perguntas, preferencialmente com certo afastamento
temporal do momento em que o roteiro foi elaborado, deve
ser considerado praxe para se detectar eventuais erros. Nesse
180

TÉCNICAS DE ENTREVISTA E SUA APLICAÇÃO EM PESQUISAS CIENTÍFICAS

momento de revisão, pode ser muito válido procurar leitores
para o roteiro já que outras leituras podem perceber dificuldades
que uma pessoa diretamente envolvida no processo não perceba.
Pré-teste em amostras reduzidas: nada impede que, por mais
que tenha sido muitas vezes revisado, um roteiro possa vir a
apresentar inconsistência no momento em que o entrevistador
for a campo. Se pensarmos em pesquisas que possam envolver
muitos entrevistadores, descobrir essa inconsistência somente a
partir da falha em campo pode significar tanto prejuízo financeiro
como um importante atraso no cronograma de execução da
pesquisa. Assim, realizar um pré-teste em amostras reduzidas é
um procedimento que confere rigor à pesquisa e pode poupar
o pesquisador de muitos dissabores. Nova revisão a partir dos
resultados do pré-teste: a partir da análise dos resultados e
eventuais dificuldades encontradas no pré-teste, deve-se realizar
uma nova revisão do roteiro, sempre tomando como referência
o fato do objetivo da pesquisa estar sendo atingido com esse
instrumento ou não. Caso o objetivo não esteja sendo alcançado,
o instrumento deve ser sempre revisto e aperfeiçoado.
A escolha do entrevistado

Selecionar corretamente os sujeitos e/ou grupos entrevistados
é condição para que se consiga obter dados confiáveis e relevantes.
A seleção de pessoas que efetivamente não tenham condições
de fornecer informações significativas acerca do problema
previamente delimitado pelo pesquisador implica em prejuízo
para a consistência da pesquisa e, no limite, pode significar
que os dados coletados se referem mais ao imaginário dos
entrevistados do que de fato a questões concretas relacionadas
ao objeto estudado. Desta forma, deve-se tomar especial cuidado
no momento da seleção dos entrevistados, certificando-se que de
fato sejam indivíduos com condições de fornecer as informações
buscadas.
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A oportunidade da entrevista

Outro ponto a ser considerado na preparação e planejamento
da pesquisa é o da oportunidade em que será realizada a entrevista.
Orienta-se que, preferencialmente, o encontro seja marcado com a
devida antecedência e se reserve um tempo adequado à extensão
e à complexidade do roteiro de perguntas. Deve ser contemplada
a disponibilidade do entrevistado para realizar a entrevista, uma
vez que se a entrevista for realizada de maneira apressada é muito
provável que os dados recolhidos não tenham a mesma profundidade
que em uma entrevista realizada com tranquilidade. Portanto, é
muito importante que o pesquisador se assegure de que a entrevista
seja realizada em um bom momento para o entrevistado e em um
espaço de tempo que permita que ela aconteça sem atropelos.
Condições favoráveis

Assegurar-se de que a entrevista se realize em condições
favoráveis é um cuidado do qual o pesquisador não pode abrir mão.
Oferecer ao entrevistado um ambiente que garanta a preservação
da sua identidade e do sigilo das informações coletadas, contribui
grandemente para um desenvolvimento favorável da entrevista.
Para além dessas questões, também é importante levar em conta
as variáveis ambientais do local tais como, por exemplo, barulho,
temperatura, iluminação, ventilação. Estes itens indicados podem
induzir o entrevistado a uma boa disposição para a entrevista, na
razão direta em que seja em um ambiente tranquilo, agradável e que
não permita interrupções.
Preparação específica do entrevistador

Ainda será incluída na fase de planejamento toda a preparação/
treinamento do entrevistador para que possa executar seu trabalho
de modo rigoroso e sem embaraços. Assim, espera-se que o
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entrevistador domine o roteiro de perguntas e se torne apto a oferecer
boas respostas a eventuais problemas que possam acontecer. No
caso de pesquisas feitas com mais de um entrevistador, é muito
importante que o treinamento seja bastante rigoroso a fim de que
se estabeleça um protocolo de comportamento uniforme para que
sejam minimizados indesejáveis nos resultados obtidos.

4 A condução da entrevista

Uma vez tendo sido realizada satisfatoriamente a preparação
do roteiro da entrevista, pode-se passar à execução da pesquisa.
Neste item parte-se do pressuposto de que o contato prévio com o
entrevistado já tenha sido realizado na fase de planejamento – por
ocasião da seleção dos indivíduos participantes. Portanto, este ponto
do texto é restrito ao momento do contato entre as partes para a
realização da entrevista. O modelo de condução de entrevista exposto
na sequência é o proposto por Szymanski (2004). Nesse modelo,
apresentado em tópicos, numa sequência lógica de execução, podese oferecer ao leitor uma visão ampla e didática da entrevista.
Contato inicial

No contato inicial, o entrevistador deve se apresentar ao
entrevistado e retomar as informações que muito provavelmente
já tenha fornecido no contato realizado durante o planejamento,
tais como: informações sobre sua própria pessoa, a instituição a
que pertence, os objetivos da pesquisa e os esclarecimentos sobre
como se dará a entrevista. Caso o pesquisador tenha a intenção de
gravar a entrevista, deve-se, no contato inicial solicitar permissão
ao entrevistado. Em caso de consentimento, é importante que o
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pesquisador reafirme o direito ao anonimato, que é prerrogativa do
entrevistado, bem como a informação de que, se desejar pode ter
acesso à gravação e às posteriores análises. Ainda nesse momento, o
entrevistado deve receber informações acerca de seu direito de pedir
esclarecimentos quando desejar, bem como deve ser informado que
pode deixar de fazer parte da pesquisa a qualquer momento, sem que
isso acarrete a ele qualquer tipo de prejuízo – conforme a resolução
que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil, a
saber, a Resolução n º 196 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de
outubro de 1996 (BRASIL, 1998).
Aquecimento

Após a apresentação formal da pesquisa, pode-se pensar o
aquecimento como um tempo para o estabelecimento de uma
relação mais pessoal, no qual se possa criar uma atmosfera leve
para o desenrolar da entrevista. Não é incomum que se utilize esse
tempo para a coleta de dados sobre o participante ou mesmo para
comentários amenos, pois essa atitude muitas vezes serve como uma
boa estratégia para promover a aproximação entre as partes. Vale
lembrar que essa aproximação é produtiva para a entrevista desde
que não conduza a uma confusão de papéis, o que provavelmente
acarretaria em perda para a pesquisa.
Questão desencadeadora

É a primeira questão do roteiro propriamente dito e deve ser
elaborada tomando como referência o objetivo geral da pesquisa.
Trata-se de uma pergunta muito importante, pois é ela que focalizará
o ponto de partida para aquilo que se deseja estudar. Nesse sentido, é
preciso que seja suficientemente ampla para que o entrevistado possa
escolher por onde começar – o que pode ser um dado muito relevante
– e que não seja demasiado genérica a ponto de dar muito espaço
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para eventuais digressões, que afastem o discurso do entrevistado do
foco de interesse da pesquisa.
Sínteses

Uma estratégia que se mostra bastante eficiente no sentido
de conduzir a entrevista sem que seja perdido o foco é, em
determinados momentos, oferecer ao entrevistado breves sínteses
daquilo que foi registrado até o momento. Esta técnica deve ser
executada de modo ameno sem que implique em interrupções
no fluxo do discurso do entrevistado, devendo servir como
suporte para que o indivíduo tenha um retorno acerca da ideia
que o entrevistador está formando. E, caso haja algum erro
no entendimento, é uma ótima oportunidade para que sejam
corrigidas em tempo formulações resultantes de eventuais falhas
na comunicação ou na compreensão.
Questões

Em uma entrevista aberta ou em uma semiestruturada são
admitidas perguntas que possam ocorrer ao pesquisador ao longo do
encontro. Numa tentativa de especificar o sentido que essas perguntas
podem ganhar ao longo do encontro, chega-se basicamente a três
tipos principais de questões: de esclarecimento, focalizadoras e de
aprofundamento.
As questões de esclarecimento são empregadas quando o
discurso do entrevistado fica confuso e o nexo causal entre as
ideias não fica claro para o entrevistador. Vale assinalar que para
uma pesquisa qualitativa os momentos em que o discurso se torna
desordenado ou menos elaborado, são momentos significativos
para uma análise posterior. Entender se há uma razão específica
para que tal fenômeno tenha ocorrido é importante para a análise
do conteúdo, uma vez que não é incomum que esse fato ocorra
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quando se abordam pontos delicados acerca do tema. Neste
sentido, identificar esses pontos e buscar um entendimento global
considerando a totalidade do estudo, pode trazer dados bastante
significativos para a compreensão do objeto estudado.
As questões focalizadoras são aplicadas quando há uma
digressão excessiva por parte do entrevistado. Por vezes podem ser
encontrados entrevistados que prolongam demasiadamente conteúdos
que não têm relação direta com o foco da entrevista, o que pode trazer
grande prejuízo para a coleta de dados. Seja porque tomam o tempo
que poderia estar sendo gasto com questões relevantes, ou porque
implicam em desgaste desnecessário para ambas as partes. Ser capaz
de trazer de volta ao foco da entrevista um entrevistado que tende a
ser dispersivo é uma habilidade esperada de um bom entrevistador,
para isso ele deve ser capaz de aplicar com propriedade questões que
realinhem o discurso do entrevistado com o foco da pesquisa.
Já as questões de aprofundamento são úteis nos momentos em que
o entrevistado menciona um ponto importante para a pesquisa, mas
não desenvolve a ideia tanto quanto poderia. Assim, é fundamental
que o entrevistador seja capaz de detectar esses momentos e, a partir
daí, lançar mão de perguntas que aprofundem a temática evitando
que os dados sejam levantados de maneira superficial.
Esclarecimentos acerca da devolutiva

Ao final da entrevista cabe ao pesquisador reafirmar ao
entrevistado o seu direito de acesso aos registros realizados, bem
como a todas as interpretações que possam vir a ser feitas a partir do
seu discurso. Também é recomendável que, ao final, o entrevistador
faça uma pequena exposição de sua compreensão acerca do conteúdo
da entrevista. Espera-se com isso fortalecer os laços de empatia
desenvolvidos durante o encontro, além de oferecer ao entrevistado
de modo breve uma ideia geral do que foi apreendido. Essa síntese
geral de ideias pode servir como uma espécie de coroamento dessa
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interação social que deve ser positiva não apenas para o pesquisador,
mas também para o entrevistado.

5 Análise dos dados coletados

Uma vez executadas as entrevistas, o passo seguinte é o da
análise dos dados coletados. Basicamente, pode-se falar em duas
estratégias gerais de análise: a quantitativa e a qualitativa, e cada
uma será mais apropriada ou menos apropriada de acordo com
os objetivos da pesquisa. Daí a necessidade de que, desde a fase
de planejamento, seja determinada qual estratégia de análise será
a mais adequada, uma vez que a própria estrutura das perguntas a
serem elaboradas dependerá desta escolha. É necessário que fique
claro que não existe superioridade intrínseca de uma ou de outra
estratégia, a melhor análise de dados será aquela que atender de
modo mais satisfatório as necessidades geradas pelos objetivos da
pesquisa.
Análise quantitativa

Em uma análise quantitativa, os dados levantados, depois de
isolados e compilados, são submetidos a análises estatísticas para que
se verifique quais das informações são estatisticamente significantes.
Vale assinalar que nem sempre um dado aparentemente relevante,
após submetido a teste, comprova-se significante. Em uma análise
quantitativa, os dados devem satisfazer os princípios de mensuração,
quais sejam, os de validade, fidedignidade, segurança e precisão.
No sentido de assegurar esse rigor, recomenda-se ao pesquisador
sem intimidade com análises estatísticas que busque auxílio de
profissionais da área para que os dados sejam testados de maneira
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metódica e criteriosa. Após isso, o pesquisador pode discutir os
resultados de modo tranquilo, sabendo que embasará suas análises
em parâmetros numéricos confiáveis e que sejam de fato indícios
de tendências encontradas como resultado da pesquisa. Espera-se
sempre que o pesquisador considere a complexidade da análise que
pretende empreender e avalie a necessidade de recorrer ou não a
um profissional da área de Estatística (VIEIRA; HOSSNE, 2001;
LAKATOS; MARCONI, 2006).
Para maiores informações acerca da análise quantitativa
sugere-se a leitura do capítulo “Estatística: mito e realidade”
do livro “Metodologia científica para a área de saúde” de Sonia
Vieira e William Saad Hossne (VIEIRA; HOSSNE, 2001). Nele
são discutidos elementos básicos para a compreensão do que
significa, efetivamente, uma análise estatística – considerando sua
funcionalidade, sua aplicabilidade e seus limites. Outra indicação é
o livro de Earl Babbie “Métodos de Pesquisas de Survey”, obra em
que teorias e técnicas para análise de amostragens são discutidas
com profundidade ímpar (BABBIE, 1999). Essa referência é
especialmente importante para pesquisas que contemplem sondagem
de atitudes, motivos e opiniões.
Análise qualitativa

A análise qualitativa costuma trabalhar com significados, valores,
crenças, ou seja, com noções de caráter muito particular e que não
se dobram facilmente ao processo de quantificação. As informações
que são difíceis de serem quantificadas precisam ser interpretadas de
maneira ampla, não se restringindo apenas ao significado imediato
do dado objetivo. Efetivamente, a pesquisa qualitativa, busca se
integrar ao objeto de estudo para melhor compreendê-lo. Para isso
serve-se preferencialmente de informações descritivas capazes de
alavancar interpretações que conduzam à delimitação de nexos
causais. Daí algumas características básicas desse tipo de pesquisa,
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tais como: ter o pesquisador como chave; preocupar-se com o
processo e não somente com os resultados e o produto; valorizar o
significado e obtê-lo a partir da percepção do fenômeno visto num
contexto (MINAYO, 1996; TRIVIÑOS, 1987).
Szymanski, Almeida e Prandini (2004) sugerem quatro passos
básicos no sentido de realizar de maneira metódica a análise
qualitativa dos dados levantados em uma entrevista: um inicial
enfoque gestáltico, dividir o texto em partes, isolar as variáveis
significativas para a pesquisa e sintetizar as variáveis em unidades
de análise.
No momento do enfoque gestáltico, o pesquisador deve ler todo
o texto da entrevista a fim de familiarizar-se com as informações
fornecidas pelo entrevistado, ou seja, é o momento em que se busca
a apreensão geral dos dados. É a compreensão do todo que permitirá
ao pesquisador a percepção de tendências e iniciar a articulação
de suas análises. Esse entendimento geral servirá como referência
para todo o restante do processo, balizando a discussão no momento
em que os dados forem avaliados separadamente. Portanto, o
pesquisador deve ler os registros da entrevista tantas vezes quantas
forem necessárias a fim de captar o essencial do que foi dito e a
lógica interna do discurso, só assim, em um momento posterior,
conseguirá empreender análises pormenorizadas sem que percam
sua relação com o todo.
É óbvia a impossibilidade de se analisar simultaneamente o
texto inteiro, por essa razão o segundo passo da estratégia que está
sendo apresentada é dividir o texto em partes. Nesse momento, o
pesquisador precisa estabelecer descontinuidades no discurso do
entrevistado, verificando em que trechos podem ser encontradas
informações que se agrupam acerca de determinado ponto. Uma
vez encontrados, esses pontos devem ser selecionados para que seja
montada uma espécie de esquema com o fluxo das ideias.
O terceiro passo é isolar as variáveis significativas para
a pesquisa. É evidente que apenas informações efetivamente
189

METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS

relevantes para o objetivo da pesquisa devem ser destacadas,
entretanto, nunca se deve perder a dimensão de que precisam ser
compreendidas a partir de sua articulação entre si e com a totalidade.
Uma ideia só assume seu sentido integral quando tomada dentro de
uma estrutura discursiva, só podendo ser entendida em função da
posição que ocupa em relação aos demais componentes do discurso.
A articulação com a totalidade de cada ponto isolado para análise
é um dos grandes desafios a serem superados pelos pesquisadores
que pretendem adotar o método qualitativo, caso contrário correm
o risco de transformar suas pesquisas em um mero somatório de
interpretações não formando um todo explicativo.
Por último, busca-se sintetizar variáveis constituindo unidades
de análise. A partir da compreensão alcançada até o momento,
os esforços devem ser concentrados no sentido de compilar as
variáveis significativas que foram isoladas no passo anterior. Assim,
será possível constituir unidades de análise, ou seja, grupamentos de
ideias acerca das variáveis que compõem e determinam o fenômeno
estudado. São essas unidades que irão dar sustentação ao pesquisador
para que possa compreender e demonstrar os nexos causais que
explicam o fenômeno. Se os nexos causais forem efetivamente
compreendidos e demonstrados, então a pesquisa conseguirá integrar
os dados e o conjunto de análise em um todo coeso capaz de oferecer
conclusões sólidas.

6 Os principais tipos de entrevista

Existem muitas modalidades de entrevista passíveis de serem
empregadas em uma pesquisa científica, e cada um dos tipos será
mais adequado para se atingir esse ou aquele objetivo. Logo,
as características de cada um dos instrumentos discutidos na
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sequência, precisam ser consideradas pelo pesquisador desde a fase
de planejamento da pesquisa. A seguir são indicados seis tipos de
entrevista amplamente utilizados.
Entrevista aberta: esse é um tipo de entrevista que atende
muito bem às necessidades de pesquisas exploratórias, trazendo
elementos para o detalhamento de questões e para a formulação
mais precisa de conceitos relacionados ao tema estudado. Trata-se de
uma entrevista ordenada de maneira simples: o pesquisador introduz
o tema e o entrevistado tem a liberdade para discorrer livremente
sobre o assunto sugerido. O entrevistador deve interferir o mínimo
possível no discurso do entrevistado e eventuais questões, que
possam surgir ao longo do encontro, podem ser feitas como em uma
conversação comum. Intervenções mais efetivas devem acontecer
apenas em caso de grande necessidade, como, por exemplo, para
evitar o término precoce do encontro, já em seguimento normal o
entrevistador deve assumir a posição de ouvinte (MINAYO, 2007;
MAY, 2004).
Entrevista estruturada: trata-se de uma entrevista que se apoia
em um questionário fechado, ou seja, todas as perguntas devem ter
sido elaboradas previamente sendo vedado ao pesquisador alterar
o conteúdo das questões ou mesmo sua sequência no momento da
aplicação. Isso deve ser observado em razão desse tipo de entrevista
refletir as diferenças entre os entrevistados e não entre as perguntas,
logo nenhuma pergunta pode ser inserida ou modificada no momento
da aplicação sem que isso implique em prejuízo para a comparação.
Os questionários costumam atender às necessidades típicas de
pesquisas quantitativas e assim como qualquer um dos instrumentos
aqui discutidos possui pontos fortes e pontos fracos. As principais
vantagens da entrevista estruturada são: 1. não haver a necessidade
da presença do pesquisador, os questionários podem ser enviados
por mensageiros ou pelo correio e recebidos de volta preenchidos;
2. elimina a interferência subjetiva do pesquisador; 3. o entrevistado
pode sentir-se mais seguro quanto ao seu anonimato e fornecer
191

METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS

respostas mais espontâneas. Desvantagens: se os questionários forem
enviados podem ter uma porcentagem de retorno pequena ou mesmo
uma devolução tardia, prejudicando o andamento da pesquisa; 2.
eventualmente o pesquisado pode ter dificuldades na compreensão
das perguntas; 3. algumas questões podem retornar sem resposta, o
que impossibilita que seus dados sejam adequadamente compilados
para análise estatística (MINAYO, 2007; MAY, 2004; LAKATOS;
MARCONI, 2006).
Entrevista semiestruturada: são entrevistas que combinam
perguntas abertas e fechadas, sendo dada ao entrevistado a
oportunidade de discorrer sobre o tema proposto. Embora o
pesquisador deva seguir um conjunto de questões previamente
definidas, pode alterar a ordem das perguntas e lançar mão de
questões adicionais que lhe ocorram no momento da aplicação – a
fim de ampliar a discussão ou elucidar algo que não tenha ficado
claro. É fundamental que o entrevistador seja diretivo e retome o
foco quando necessário, caso contrário, a entrevista semiestruturada
pode perder sua especificidade e tornar-se uma entrevista aberta. Suas
principais vantagens são: 1. superar a dificuldade que porventura
entrevistados possam ter em responder por escrito; 2. é possível
o esclarecimento de eventuais problemas na compreensão das
questões; 3. permite uma cobertura mais aprofundada dos assuntos;
4. caso o pesquisador consiga estabelecer uma boa empatia com
o entrevistado, pode conseguir respostas muito autênticas mesmo
tratando de assuntos delicados; 5. com o desenrolar da entrevista
é possível que se chegue a questões inesperadas, o que colabora
sobremaneira para o desenvolvimento do estudo; 6. trata-se de uma
estratégia excelente quando busca-se investigar aspectos afetivos e
valorativos. Desvantagens: 1. exigem maior dispêndio de tempo;
2. caso seja necessária a contratação de muitos pesquisadores
ocasionais, ou mesmo se o pesquisador precisar deslocar-se muito
para encontrar os entrevistados, uma eventual escassez de recursos
financeiros pode dificultar a execução da pesquisa; 3. a necessidade
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do encontro face a face pode, especialmente se não for estabelecida
boa relação empática, despertar no entrevistado maior insegurança
quanto ao seu anonimato (MINAYO, 2007; MAY, 2004; LAKATOS;
MARCONI, 2006).
Entrevista projetiva: são entrevistas em que são utilizados
recursos visuais – cartões, fotos, filmes – para desencadear as
respostas do indivíduo. Esta técnica tem a intenção de alcançar
conteúdos ligados ao foco de interesse do entrevistador usando
uma via indireta. Pode ser muito útil para se conseguir dados
complementares sobre um indivíduo ou grupo, e é comumente
empregada em psicodiagnósticos com a utilização de testes
padronizados (MINAYO, 1996; KIDDER, 1987).
Entrevista com grupos focais: nesta técnica o pesquisador
estimula os participantes a discutirem sobre um assunto. Via de
regra, o tema é selecionado a partir de seu vínculo com o núcleo da
pesquisa e caracteriza-se como um debate aberto entre os membros
do grupo – geralmente composto de seis a oito pessoas. Presente
junto ao grupo, o pesquisador deve exercer a função de moderador,
intervindo sempre que seja necessário focalizar ou aprofundar
a discussão. Não se pode afirmar que essa estratégia é melhor ou
pior do que uma entrevista individual, a seleção da estratégia de
entrevista com grupos focais deve ocorrer em razão dos objetivos da
pesquisa, dos entrevistados, bem como considerando a preferência
do pesquisador (MINAYO, 2007; MAY, 2004).
História de vida ou anamnese: trata-se de uma entrevista
em profundidade que aborda de modo detalhado a história de
um indivíduo, grupo ou organização desde a origem até o tempo
presente. Muitas vezes este estilo de entrevista induz à liberação
de pensamentos reprimidos que podem chegar ao entrevistador
em tom de confidência. Essa modalidade especial de entrevista
semiestruturada é bastante útil em estudos de caso, uma vez que
proporciona muito conteúdo para análise possibilitando que seja
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atingida uma dimensão coletiva a partir da individual (MINAYO,
2007; LAKATOS; MARCONI, 2006).

7 Recomendações para realização de entrevistas científicas

O desenrolar de uma entrevista pode variar de acordo com
as características do entrevistado, o caráter da temática abordada,
as condições de realização da entrevista, entre outras variáveis.
Tendo isso em vista, Pierre Bourdieu faz algumas recomendações
que podem servir como orientações gerais para que o pesquisador
consiga realizar satisfatoriamente o seu trabalho. Na sequência,
elencam-se essas valorosas recomendações (BOURDIEU, 1999).
Não confundir rigor com rigidez: a necessidade de rigor
técnico durante a coleta de dados não pode ser confundida pelo
entrevistador com uma rigidez que o imobilize frente às respostas
do entrevistado. Ser capaz de assimilar a interação social com
o entrevistado positivamente e fornecer a partir dela respostas
comportamentais espontâneas – não se deve confundir espontâneas
com ingênuas –, favorece o processo empático contribuindo para
que a entrevista se desenrole positivamente. Um entrevistador que
confunda rigor com rigidez corre o risco de focar-se somente nos
procedimentos e negligenciar o contato com o outro ser humano.
Empatia: é decisivo para o bom desenvolvimento da entrevista
que se crie uma relação de proximidade entre as partes, entretanto
isso não pode ser confundido com a perda de papéis definidos na
relação – lembrando que uma entrevista científica é uma relação
profissional. Se o pesquisador conseguir conquistar a confiança
do entrevistado e for capaz de deixá-lo à vontade e confortável,
é esperado que o mesmo apresente-se mais disposto a colaborar
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e, por conseguinte, forneça informações honestas e verdadeiras
contribuindo para a fidedignidade dos resultados da pesquisa.
Falar a mesma linguagem do entrevistado: esta é uma
habilidade fundamental para o pesquisador, visto que, quando em
contato com o entrevistado, não pode se limitar a expressões técnicas
ou ao linguajar científico próprio da temática pesquisada. Esse
comportamento além de estabelecer uma barreira entre as partes, pode
levar o entrevistador a colocar-se em uma espécie de “pedestal de
cientista” o que dificulta o estabelecimento de uma relação empática.
O pesquisador deve ser capaz de utilizar linguagem acessível a
pessoas não-familiarizadas com os termos científicos usados na
pesquisa, podendo realizar ajustes na complexidade da linguagem
empregada de acordo com o perfil dos indivíduos entrevistados. Vale
assinalar que essa maleabilidade não pode significar uma “perda
de identidade” para o entrevistador, forçar situações abusando de
expressões de cunho popular ou de comportamentos incompatíveis
com a circunstância da entrevista pode soar falso ao entrevistado,
o que fatalmente conduziria a dificuldades no estabelecimento de
uma relação de confiança. Além disso, o entrevistador deve ser
franco com o entrevistado e se esforçar para se comunicar usando
uma linguagem clara e direta. Atentar para esses procedimentos,
muito possivelmente vai aproximar entrevistador e entrevistado,
contribuindo para que ambos possam formar uma aliança de trabalho
satisfatória.
Treinamento dos pesquisadores ocasionais: quando é
selecionada para estudo uma população muito numerosa, tornase impossível para apenas uma pessoa realizar sozinha todas as
entrevistas. Nessas circunstâncias, comumente, lança-se mão de
pesquisadores ocasionais, ou seja, colaboradores que integrarão
a equipe e terão como tarefa ir a campo colher os dados junto
aos entrevistados. Nesse sentido, é imprescindível que esses
colaboradores sejam instruídos em técnicas de pesquisa e recebam
treinamento padronizado. Com isso, tem-se o objetivo de reduzir
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a possibilidade de que características individuais impliquem em
procedimentos diferentes no momento da execução da entrevista.
Portanto, para que uma pessoa esteja apta a tomar parte no grupo
de entrevistadores precisa necessariamente: possuir conhecimentos
sobre técnicas de pesquisa, ter claro quais são os objetivos do estudo,
dominar os procedimentos padronizados no planejamento, conhecer
bem o roteiro da entrevista e estar apto a oferecer boas respostas a
eventuais necessidades.
Emissão de sinais de estímulo: uma técnica simples e que se
mostra muito eficiente para manter a conexão do entrevistado com o
entrevistador é a emissão de sinais de estímulo. Durante a entrevista,
o pesquisador pode emitir sinais de entendimento ou estímulo como,
por exemplo, gestos, acenos de cabeça, olhares e sinais verbais –
sejam de incentivo ou de afirmação de que está compreendendo.
Esses sinais simples são muito úteis e cumprem a função de deixar
claro para o entrevistado que o pesquisador está atento à narrativa, o
que fortalece a conexão entre ambos favorecendo a empatia. Ainda
vale ressaltar que o pesquisador deve evitar intervenções longas e
usá-las somente quando realmente necessário. Isto é fundamental,
uma vez que interrupções excessivas podem atrapalhar a sequência
de pensamento do entrevistado.
Proporcionar o máximo de bem-estar ao entrevistado: o
entrevistador deve se esforçar no sentido de controlar quando possível
as variáveis ambientais do local onde será realizada a entrevista
– por exemplo, barulho, temperatura, iluminação, ventilação –,
além de buscar um ambiente que ofereça privacidade para que o
entrevistado sinta-se tranquilo quanto ao sigilo das informações
que está fornecendo. Garantindo-se esse bem-estar ao entrevistado,
criam-se condições favoráveis para a realização da entrevista, o que
sem dúvida contribui para que a mesma se desenrole de modo mais
positivo.
Buscar identificar as estruturas do discurso: apreender as
estruturas que organizam o discurso do entrevistado pode trazer para
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o pesquisador informações muito valiosas, já que é preciso pensar a
pessoa que fornece as informações como alguém que está de alguma
maneira implicada – e não como uma fonte de informações asséptica
da qual se conseguem dados imparciais. Tanto as características
subjetivas do entrevistado como seus eventuais vínculos com o alvo
do estudo – seja lá qual ele for – exercerão influência na seleção de
conteúdos que fará, na ênfase que dará a determinados aspectos e
mesmo suas omissões. Enxergar para além do conteúdo e buscar
apreender estruturas que se repetem no discurso, como por exemplo,
sistematicamente apontar culpados para diferentes circunstâncias
ou repetidamente exaltar suas ações como importantes e decisivas.
Em síntese, deve-se verificar se é possível encontrar, para além do
conteúdo, invariantes estruturais naquele discurso. Se for possível,
essa é uma informação valiosa que deverá ser considerada no
momento da análise.
Considerar os efeitos do caráter formal da entrevista:
é necessário considerar que o momento da entrevista é, muito
provavelmente, uma situação com a qual o entrevistado não está
habituado. O possível caráter de exceção dessa circunstância por
si só pode induzir o entrevistado a experimentar uma situação de
desconforto ou de inibição, isso aliado à formalidade da situação e ao
fato do entrevistador realizar registros pode tornar o momento ainda
mais tenso para o entrevistado. Especialmente, a utilização de um
gravador costuma despertar constrangimento e, no limite, até mesmo
fantasias persecutórias acerca de como aquela gravação pode ser
usada. Isto pode levar o entrevistado a fechar-se e até mesmo omitir
informações que poderiam ser muito importantes para estabelecer
os nexos causais do fenômeno estudado. Se por um lado a utilização
oferece ganhos em virtude da precisão dos registros, por outro pode
inibir quem está ali para fornecer as informações necessárias para
o estudo. Em razão disso, as vantagens e desvantagens da presença
de um gravador no momento da entrevista devem ser devidamente
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avaliadas pelo pesquisador na etapa de planejamento de sua
pesquisa.
Domínio do assunto e do roteiro: o conhecimento e
familiaridade do entrevistador com o assunto estudado e com o
roteiro de questões é condição necessária para que a entrevista possa
se desenrolar de maneira tranquila. Perguntas claras favorecem
respostas claras, enquanto embaraços no momento de realizar as
questões, além de quebrar o ritmo, possivelmente confundirão o
entrevistado. Pensa-se no roteiro de entrevista como algo elaborado
em função dos objetivos da investigação, logo, uma má execução
pode implicar na coleta de dados que se afastem do foco desejado.
Na transcrição contemplar também os sentimentos
expressos: em uma pesquisa qualitativa o modo como o entrevistado
expressa um conteúdo é tão importante quanto o conteúdo em si.
Tendo isso em vista o pesquisador deve contemplar em seus registros
silêncios, expressões faciais, gestos, risos, entonação de voz entre as
outras possibilidades de expressão das quais o entrevistado pode se
valer para veicular determinada informação. Esses são dados muito
significativos uma vez que revelam muita coisa sobre o entrevistado
e sobre como aquele conteúdo efetivamente o afeta. Assim, se um
indivíduo até determinado momento da entrevista reage de modo
ameno e tranquilo e logo após a abordagem de um assunto específico
mostra-se nervoso e irritado, este é um dado significativo que deve
ser registrado em razão da importância que terá no momento da
análise dos dados.

8 Pontos críticos

Algumas questões são tão relevantes para pesquisas que
envolvam entrevista que, uma vez negligenciadas, podem
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implicar na perda da validade da pesquisa como um todo. A seguir
são indicados três pontos críticos que forçosamente devem ser
observados pelo pesquisador a fim de preservar a fidedignidade
de seu trabalho.
O risco de o entrevistado incorporar um personagem: um
dos possíveis fenômenos que pode ocorrer em uma entrevista,
intimamente vinculado ao seu caráter formal, é o do entrevistado
perder sua autenticidade omitindo aquilo que realmente pensa em
favor de respostas que imagina o exaltarão como pessoa ou como
profissional. Nesse contexto, ao invés de falar aquilo que de fato
acredita, passa a falar aquilo que imagina que o entrevistador
acharia adequado que dissesse, ou mesmo, aquilo que é socialmente
esperado que diga em função da posição que ocupa seja ela qual
for. É possível identificar no corpo social a existência de um padrão
de respostas esperadas acerca de variados temas, ou seja, uma
espécie de “discurso oficial” ao qual o indivíduo pode aderir a fim
de não se expor – embora possa intimamente discordar daquele
posicionamento. No limite, a adesão a esses padrões de resposta
socialmente concebidos como corretos e virtuosos, pode implicar em
que o entrevistador, efetivamente, depare-se com um personagem o
que pode tornar necessário o descarte da entrevista (BOURDIEU,
1999).
A reflexibilidade do entrevistador: por ocasião da elaboração
de seu projeto de pesquisa o estudioso deve ter formulado uma
hipótese acerca do fenômeno que está disposto a investigar. É
necessário considerar que a partir desse momento, a hipótese
inicial permeará todo o desenrolar da pesquisa, inclusive, podendo
influenciar a subjetividade do pesquisador. O que ocorre no fenômeno
da reflexibilidade é que por ocasião da entrevista o pesquisador, sem
se dar conta disso, passa a sugestionar o entrevistado a fim de obter
respostas que confluam no sentido de confirmar sua hipótese. Ou
seja, o pesquisador espera ouvir algo que confirme sua hipótese e
acaba conduzindo as perguntas e/ou registros de maneira parcial. É
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mister que fique claro que o fenômeno da reflexibilidade não é algo
deliberado, e sim um corolário possível em razão da subjetividade
do investigador estar de alguma maneira implicada na pesquisa –
independentemente da natureza do estudo. Não estar atento a esse
fenômeno pode significar prejuízos imensos para a fidedignidade
dos resultados (BOURDIEU, 1999).
Rigor no protocolo de entrevista: o protocolo tem como
função principal orientar o entrevistador para que não se desvie dos
procedimentos padronizados, a fim de garantir a confiabilidade da
pesquisa. Uma das possíveis estruturas para um protocolo de entrevista
é a indicada a seguir: 1. dados de identificação do entrevistado; 2.
procedimentos: neste item são descritas as ações realizadas antes do
início da entrevista propriamente dita, por exemplo, o modo como
foi feito o contato prévio, como foi a chegada ao local, como foi
o primeiro contato no dia da entrevista, além do registro de outras
ações que o pesquisador julgue importantes; 3. dados do ambiente:
nesta parte é feita a caracterização do ambiente físico, das condições
ambientais e demais especificidades acerca do local de realização
da entrevista, bem como eventuais alterações ambientais que
porventura possam ocorrer ao longo do encontro; 4. transcrição da
entrevista: ponto destinado à transcrição integral da entrevista caso
tenha sido utilizado gravador, caso o entrevistador tenha se utilizado
de anotações é o local em que deve sistematizá-las em um texto de
claro entendimento para o leitor. Vale lembrar que os sentimentos
expressos pelo entrevistado devem constar na transcrição, uma vez
que irão balizar a análise e interpretação dos dados em momento
posterior; 5. parte reflexiva: este é o item em que o entrevistador
deve registrar suas impressões pessoais sobre a entrevista e sobre o
comportamento do entrevistado. Trata-se da parte do protocolo que
contempla o modo como o entrevistador experienciou o encontro, ou
seja, via de regra, é o momento em que a parte subjetiva é bastante
valorizada.
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Conclusão

É importante retomar um ponto específico discutido no texto
e que não pode deixar de ser destacado, qual seja, o do mérito de
uma pesquisa que envolva entrevista. Um estudo que utilize seres
humanos como fonte de informação verbal só tem mérito se,
efetivamente, os dados coletados não puderem ser conseguidos
por meio de outras estratégias. Isto deve ser observado de maneira
rigorosa pelo pesquisador em razão de não serem apenas os estudos
biomédicos os que oferecem risco aos indivíduos que colaboram
com a pesquisa. As pesquisas de opinião e aquelas que recorrem a
entrevistas, sabidamente, também podem expor seus participantes a
riscos.
É útil que se tenha claro que, ao tornar público resultados
que digam respeito às crenças, atitudes, valores, preferências, seja
de um indivíduo ou de um grupo, corre-se o risco de se expor à
privacidade dessas pessoas e, no limite, torná-los alvo de censura
e/ou preconceito – daí a necessidade de se tomar todos os cuidados
para que a identidade dos entrevistados seja preservada. Em razão
disso, realizar uma pesquisa científica lançando mão das técnicas
de entrevista aqui expostas, só faz sentido se de fato a partir dela
for possível gerar um conhecimento socialmente relevante e que
possa trazer com seus resultados algum tipo de avanço para os
envolvidos.
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Introdução

O avanço da ciência é uma realidade nos dias atuais. Ele é
apresentado como uma grande conquista social. No entanto, essa
conquista nem sempre é usufruída de modo democrático. Com
frequência, as conquistas possibilitadas pela investigação científica
são transformadas em mercadoria e beneficiam pequenos grupos e
empresas, que são movidos pela lógica do lucro, pura e simplesmente.
Assim, princípios éticos e interesses coletivos, para tais grupos e
empresas são apenas entraves para a maximização dos lucros. Nessa
busca, recursos naturais são exauridos, pessoas são tratadas como
objetivos descartáveis ou meras cobaias e graves alterações são
produzidas no ambiente do planeta.
Essas mudanças produzem um ambiente complexo, que é
marcado pelos avanços tecnológicos e científicos e, nesse contexto,
a ética em pesquisas com seres humanos surge como um dos
instrumentos de debate acerca da prática da pesquisa em psicologia
e em toda a área de ciências humanas, visando ao aperfeiçoamento
dos instrumentos de compreensão do homem em movimento na
sociedade (BRASIL, 2004).
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A regulamentação de pesquisas envolvendo seres humanos
surgiu do desenvolvimento das políticas públicas sociais e de suas
intervenções nas diversas áreas de atuação, em constante contato
com pessoas e grupos sociais. O surgimento das diretrizes de
pesquisas com seres humanos busca, conforme os direitos e as
garantias fundamentais contidos na Constituição Federal, garantir o
direito dos cidadãos (BRASIL, 1988a; FREITAS, 2006).
A tendência à racionalidade técnica no campo científico, por
exemplo, faz com que diversas áreas de conhecimento, entre elas,
a Psicologia e a Sociologia, considerem o homem contemporâneo
como uma folha em branco, na qual, cada uma das culturas em que
ele se encontra possa escrever os seus regulamentos e diretrizes
(FROMM, 1979). Para além dessa concepção, o ser humano
é um ser histórico e social, resultado de sua própria história,
transformando-se na medida em que almeja a satisfação de suas
necessidades.
Entendemos que o desenvolvimento do homem ocorre na
história, como resultado do desenvolvimento das forças produtivas,
sendo determinadas pelas contradições da atividade material, que se
entrechocam com o sistema de organização social existente, levando
a modificações sociais, econômicas e culturais (FROMM, 1979).
Nesse sentido, o desenvolvimento psicológico humano ocorre na
relação do homem com a natureza.
Desse modo, pensar a ética em pesquisa com seres
humanos na área de Psicologia e nas demais Ciências Humanas
na contemporaneidade envolve um complexo conjunto de
determinações que dão cor e forma à identidade e à subjetividade
humana (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2005).
A ciência tem algumas características essenciais. Trata-se de
uma forma de conhecimento objetivo, que é racional, sistemático,
verificável e falível (GIL, 1999). A ciência implica em estudo.
Estudar “é realizar experiências submetidas à análise crítica e à
reflexão com o objetivo de apreender informações que sejam úteis à
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resolução de problemas” (MEDEIROS, 2005, p. 17). A Psicologia,
por exemplo, tanto percorre o caminho das ciências naturais como
também se constitui como uma ciência social, pelo fato de envolver
estudos e pesquisas que buscam compreender o comportamento
humano na interação entre os indivíduos e em outras situações.
A afirmação da Psicologia como área de conhecimento, entre
outras coisas, significa que ela segue os rigores do campo científico
e, como tal, não pode deixar de seguir os cânones estabelecidos
pelas diretrizes sobre pesquisas que envolvem seres humanos
(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2005). O cumprimento
das normas que regulamentam as pesquisas, neste sentido, é uma
exigência para se determinar o rigor científico, do mesmo modo que
os instrumentos técnicos são necessários para o desenvolvimento
de pesquisas. Neste sentido, de acordo com o Código de Ética
Profissional do Psicólogo, todas as profissões podem ser definidas
por “[...] um corpo de práticas que busca atender demandas sociais,
norteado por elevados padrões técnicos e pela existência de normas
éticas que garantam a adequada relação de cada profissional com seus
pares e com a sociedade como um todo” (CONSELHO FEDERAL
DE PSICOLOGIA, 2005, p. 5).
No caso de estudos envolvendo pesquisas com seres humanos,
obrigatoriamente, as revistas científicas devem exigir, de acordo
com as Resoluções 196/96 e 251/97, do Conselho Nacional de
Saúde (CNS), documento relativo à aprovação da pesquisa pelo
Comitê de Ética em Pesquisa na instituição em que foi realizada a
pesquisa. Diante deste contexto, faz-se necessário discutir acerca de
pesquisas envolvendo seres humanos, a fim de alertar os profissionais
e pesquisadores da área sobre a observância das normas legais e
metodológicas que definem a ética em pesquisas envolvendo seres
humanos; sobre a necessidade de encaminhamento do estudo para
análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa e, igualmente, sobre os
procedimentos para se encaminhar um projeto de pesquisa com seres
humanos ao Comitê Permanente de Ética em Pesquisa envolvendo
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Seres Humanos (Copep), da Universidade Estadual de Maringá
(UEM).

1 Ética em pesquisa com seres humanos: história, significado
e desenvolvimento

O primeiro documento acerca do debate que envolve aspectos
éticos sobre pesquisas foi o Código de Nurembergue, publicado pela
primeira vez em 1947. Ele se caracterizou, historicamente, como o
primeiro documento de normatização de pesquisas envolvendo seres
humanos. Entre outras coisas, lidava com questões relacionadas aos
crimes contra a humanidade e aos excessos contra prisioneiros nos
campos de concentração na Segunda Grande Guerra Mundial (19391945).
As vítimas do ideário nazista eram especialmente judeus,
minorias raciais e pessoas com necessidades educacionais
especiais. Diferentes experimentos foram realizados. Experimentos
relacionados a doenças infecciosas, estudos para testar novos
medicamentos, programas de operação e dissecação de pessoas
vivas sem anestesia. O filme O Ovo da Serpente “The Serpent’s
Egg”, de Ingmar Bergman, produzido em 1977, retrata, em parte,
como eram realizados os experimentos.
Vários experimentos, após a sua divulgação, contribuíram para
ampliar o debate acerca da ética em pesquisa. Os prisioneiros eram
forçados a beber água salgada para testagem de limites. Outros
foram mantidos em tanques de água em baixíssima temperatura para
verificar o tempo de vida. As crianças também não foram poupadas.
Crianças saudáveis foram infectadas com o vírus da hepatite; outras
foram submetidas a diversos procedimentos cirúrgicos sem anestesia,
além de operações para mudança de sexo, castração, remoção de
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órgãos e membros. Tais abusos contribuíram para a criação das
primeiras diretrizes de regulamentação de pesquisas com seres
humanos (GUILHEM; DINIZ, 2008).
O Código de Nurembergue é composto por dez itens. No
primeiro item, afirma que o consentimento voluntário é essencial
em uma pesquisa. Nele, as “pessoas devem exercer o livre direito
de escolha sem qualquer intervenção de elementos de força, fraude,
mentira, coação, astúcia ou outra forma de restrição posterior”
(MASIERO, 2003, p. 569). Os resultados da pesquisa devem
contribuir de maneira significativa para a sociedade (item 2). Eles
não podem “ser buscados por outros métodos de estudo, mas não
podem ser feitos de maneira casuística ou desnecessariamente”
(MASIERO, 2003, p. 570).
O documento esclarece ainda que o experimento com seres
humanos deve ser fundamentado com base em pesquisas realizadas
em animais e no conhecimento da evolução da doença (item 3).
Nesse sentido, “os resultados já conhecidos justificam a condição
do experimento” (MASIERO, 2003, p. 570). A pesquisa deve evitar
qualquer tipo de dano desnecessário ao sujeito, seja físico ou material
(item 4). Na existência de eventual risco, o experimento não poderá
ser desenvolvido (item 5). O risco aceitável deve ser limitado aos
benefícios do experimento (item 6). Em sua realização, cuidados
especiais devem proteger o participante de qualquer possibilidade de
dano (item 7). O experimento deve ser conduzido por pesquisadores
cientificamente qualificados (item 8). O participante “deve ter a
liberdade de se retirar no decorrer do experimento” (MASIERO,
2003, p. 570). O pesquisador deve estar preparado para suspender
a pesquisa em qualquer de seus estágios caso tenha motivos “que a
continuação do experimento provavelmente causará dano, invalidez
ou morte para os participantes” (MASIERO, 2003, p. 570).
Anos depois, o Código de Nurembergue sofreu revisões. A
Associação Médica Mundial, em 1964, elaborou a Declaração
de Helsinque, visando estabelecer parâmetros legais para o
207

METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS

desenvolvimento de pesquisas clínicas envolvendo seres humanos
(ASSOCIAÇÃO MÉDICA MUNDIAL, 1964). Em reunião
realizada pela Associação Médica Mundial, em 1965, foram
determinados novos mecanismos éticos de regulamentação de
pesquisas envolvendo seres humanos. O Instituto Nacional de
Saúde dos Estados Unidos, por exemplo, nesse debate, estabeleceu
a criação de um sistema de supervisão de pesquisas, de caráter
obrigatório, envolvendo pesquisas financiadas pelo órgão e, também,
pelo Serviço de Saúde Pública do país. Essas normas buscavam
assegurar a integridade moral dos envolvidos em pesquisas; e,
igualmente, diretrizes para adequação do consentimento informado
(BRASIL, 1998a).
A Associação Médica Mundial, reunida em Tóquio, em
1975, estabeleceu novos parâmetros para o desenvolvimento de
pesquisas com seres humanos. Admitiu a necessidade de criação
de mecanismos externos para análise das pesquisas biomédicas,
que deveriam ser submetidas a um comitê designado, com
autonomia para decidir a viabilidade do projeto. Em 1982, as
Diretrizes Internacionais para Pesquisas Biomédicas envolvendo
seres humanos também fez referência à necessidade de que as
pesquisas fossem avaliadas por comitês independentes (BRASIL,
1998a).
O Conselho das Organizações Internacionais Médicas, em
associação com a Organização Mundial da Saúde, em 1993,
estabeleceu as Diretrizes Internacionais para Pesquisas Biomédicas
Envolvendo Seres Humanos. Nesse documento, ficou estabelecido
que todas as pesquisas que envolvessem seres humanos,
obrigatoriamente, deveriam ser submetidas a um Comitê de Ética,
independente, para aprovação do desenvolvimento da pesquisa.
As Diretrizes também determinaram que os Comitês tivessem
uma composição multidisciplinar, buscando criar condições para
uma revisão completa e responsável das atividades de pesquisas a
serem analisadas (BRASIL, 1998a).
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No Brasil, as primeiras normas sobre o tema foram elaboradas
pelo Conselho Nacional de Saúde, com base na Resolução CNS
01/1988. Esta resolução estabeleceu as primeiras normas sobre
ética em pesquisas envolvendo seres humanos. Porém, com
o desenvolvimento das ciências e das tecnologias em âmbito
internacional, especialmente com a criação de novos conceitos na
área de Bioética e com os problemas operacionais advindos com a
vigência dessa Resolução (CNS 01/1988) houve a necessidade de
sua revisão (BRASIL, 1988b).
Para se chegar ao texto da Resolução CNS 196/96, foram
estabelecidas algumas etapas: realizou-se um amplo debate junto
à comunidade científica e à sociedade, com análises e sugestões
para a melhoria da Resolução CNS 01/88; foram divulgadas em
âmbito nacional as Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas
Biomédicas Envolvendo Seres Humanos; foram promovidos
seminários e oficinas para discussão; apresentado e debatido em
audiência pública e no Congresso Brasileiro de Bioética, o texto
final da proposta ficou pronto em 1996, quando foi encaminhado
para aprovação do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1998a;
1998b; 1988b). Houve, assim, divulgação da questão.
1.1 A Legislação Brasileira

Para a compreensão da Resolução CNS 196/96, é necessário o
entendimento de alguns conceitos, a saber:
• Pesquisa: atividade com objetivo de desenvolver ou
contribuir para o conhecimento generalizável.
• Pesquisa em/com seres humanos: pesquisa que, individual
ou coletivamente, direta ou indiretamente, parcial ou
totalmente, envolva o ser humano.
• Protocolo de pesquisa: documento descritivo que contempla
todas as informações referentes aos aspectos fundamentais
da pesquisa.
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• Pesquisador responsável: responsável pela coordenação e
realização da pesquisa e integridade e bem-estar do sujeito
da pesquisa.
• Instituição da pesquisa: organização, pública ou privada,
onde são realizados estudos científicos.
• Promotor: indivíduo ou instituição responsável pela
promoção da pesquisa.
• Patrocinador: pessoa física ou jurídica que financia a
pesquisa.
• Risco da pesquisa: possibilidade de dano físico, psíquico,
moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser
humano envolvido na pesquisa ou dela decorrente.
• Dano associado ou decorrente da pesquisa: complicações
imediatas ou tardias, ao indivíduo ou à coletividade,
decorrentes de comprovação, direta ou indireta, do
envolvimento na pesquisa.
• Sujeito da pesquisa: é o pesquisado, de caráter voluntário,
sendo-lhe vedada qualquer forma de remuneração.
• Consentimento livre e esclarecido: anuência do sujeito,
livre de fraude, simulação ou erro, dependência, subordinação
ou intimidação, após explicação pormenorizada de todos
os aspectos da pesquisa, incluindo riscos e incômodos,
elaborada em um termo que autorize sua participação
voluntária.
• Indenização: cobertura material para a reparação de possível
dano causado pela pesquisa.
• Ressarcimento: cobertura das despesas decorrentes da
pesquisa.
• Comitês de Ética em Pesquisa - CEP: colegiados
interdisciplinares e independentes, de caráter consultivo,
deliberativo e educativo, com o objetivo de defender os
interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade,
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dignidade e contribuir para o desenvolvimento da pesquisa
dentro de padrões éticos.
• Vulnerável: pessoa cuja capacidade de autodeterminação
esteja reduzida, sobretudo, para o consentimento livre e
esclarecido.
• Incapacidade: falta de capacidade civil do sujeito da
pesquisa para expressar o seu consentimento.
A Resolução CNS 196/96, legislação em vigor sobre ética
em pesquisas envolvendo seres humanos, determina que as
pesquisas apresentem preceitos éticos e científicos. Nesse sentido,
o consentimento livre e esclarecido busca respeitar os sujeitos da
pesquisa, os grupos vulneráveis e os incapazes em sua dignidade
e autonomia. Outro aspecto importante é a ponderação sobre os
riscos e benefícios, atuais ou potenciais, individuais ou coletivos.
É almejado o máximo de benefícios possíveis e o mínimo de riscos
ou danos. Além disso, os danos previsíveis devem ser evitados e a
relevância social deve garantir vantagens significativas aos sujeitos
envolvidos (BRASIL, 1998b).
De acordo com o documento, toda pesquisa em qualquer área de
conhecimento envolvendo seres humanos deve observar as seguintes
exigências: fundamento em princípios científicos; experimentação
prévia em laboratório (animais ou em outros fatos científicos);
realização condicionada à ideia de que o conhecimento não pode
ser alcançado por outros meios; uso de metodologia adequada; a
utilização de placebo deve ser previamente justificada; apresentação
de consentimento livre e esclarecido dos sujeitos da pesquisa ou de
seus representantes legais; possuir instrumentos e recursos materiais
necessários para garantir o bem-estar dos participantes e, também, a
adequação entre a competência técnica do pesquisador com o projeto
proposto (BRASIL, 1998b).
É necessário, ainda, que os procedimentos assegurem
a confidencialidade e a privacidade dos envolvidos, no caso
da divulgação das informações causar danos pessoais ou
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comunitários. Devem ser preferencialmente desenvolvidas em
indivíduos em pleno gozo de suas capacidades. Os indivíduos ou
grupos vulneráveis não podem participar da pesquisa quando as
informações desejadas podem ser conseguidas por meio de sujeitos
com plena autonomia. A exceção existe quando a investigação
trouxer benefícios imediatos aos vulneráveis; nessas condições,
os direitos desses indivíduos ou grupos que desejarem participar
da pesquisa devem ser assegurados, garantindo proteção à sua
vulnerabilidade e incapacidade legalmente reconhecida (BRASIL,
1998b).
Os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos e,
igualmente, os hábitos e os costumes dos participantes devem
ser respeitados e preservados quando as pesquisas envolverem
comunidades. Nesses casos, os resultados do estudo devem trazer
benefícios à comunidade; além disso, o projeto deve analisar as
necessidades de cada um dos membros da comunidade e as diferenças
entre eles, para assegurar o respeito a elas. O retorno dos benefícios
aos indivíduos e à comunidade em que se realizou a pesquisa deve
ser previsto. Nas situações em que haja interesse da comunidade em
questão, na medida em que os benefícios estimulem ou incentivem a
mudança de comportamentos, o protocolo de pesquisa deve incluir,
sempre que possível, condições para que sejam comunicados tais
benefícios (BRASIL, 1998b).
A legislação prevê que as autoridades sanitárias devem ser
informadas sempre que os benefícios da pesquisa trouxerem
vantagens à saúde coletiva, sem prejuízos à integridade e autonomia
dos sujeitos. É necessário que os benefícios aos participantes do
projeto sejam em termos de retorno social, incluindo acesso aos
procedimentos, produtos ou agentes da pesquisa. Os sujeitos
da pesquisa, individuais ou coletivos, devem ter condições de
acompanhamento, tratamento ou orientação, conforme o caso,
nas pesquisas de rastreamento. A demonstrar a preponderância
dos benefícios sobre os eventuais riscos (BRASIL, 1998b).
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Segundo a legislação, na realização da pesquisa não pode
haver conflito de interesses entre o pesquisador e os sujeitos da
pesquisa ou o patrocinador do projeto. Em casos específicos, por
exemplo, nas pesquisas conduzidas do exterior ou com cooperação
estrangeira, os compromissos e as vantagens tanto aos participantes
como ao Brasil devem ser comprovadas, com a sua realização. A
identificação do pesquisador e de sua respectiva instituição nacional
corresponsável pelo andamento do projeto deve ser apresentada. O
protocolo de pesquisa deverá apresentar as exigências da Declaração
de Helsinque e, também, documento de aprovação no país de origem,
entre os demais requeridos pelos Comitês de Ética em Pesquisa da
instituição brasileira, que exigirá o cumprimento de seus próprios
referenciais éticos. Nos casos em que a pesquisa é patrocinada do
exterior, é necessário o treinamento de pessoal no Brasil, para que o
país tenha condições de execução de projetos similares de maneira
independente (BRASIL, 1998b).
Em outras situações, envolvendo o uso de material biológico,
as informações obtidas somente podem ser utilizadas para os fins
exclusivamente previstos no protocolo de pesquisa. Nas pesquisas
com mulheres grávidas, é preciso considerar os riscos e benefícios,
identificando possíveis interferências sobre a fertilidade, a gravidez,
o embrião ou o feto, o trabalho de parto, o puerpério, a lactação e o
recém-nascido. Nesses casos, a legislação determina a necessidade
de que as pesquisas com mulheres grávidas sejam precedidas de
pesquisas em mulheres fora do período gestacional, a exceção
ocorre somente quando a gravidez for o foco do estudo. A legislação
também determina que, nas pesquisas multicêntricas, é necessário
proporcionar a participação de todos os pesquisadores envolvidos na
elaboração do projeto; nesses casos, o estudo será concluído somente
com a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa que aprovou o
projeto (BRASIL, 1998b).
A base legal da Resolução requer que a pesquisa seja iniciada
logo em seguida ao consentimento livre e esclarecido. Ela deve conter
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linguagem acessível, com os seguintes elementos: a justificativa,
os objetivos e os procedimentos a serem empregados; os eventuais
riscos ou benefícios esperados; como se realizará o acompanhamento
e a assistência e seus responsáveis; os esclarecimentos necessários
antes e durante a pesquisa, informando a necessidade de inclusão em
grupo de controle ou placebo; a liberdade do sujeito de em qualquer
fase retirar o seu consentimento sem penalização ou prejuízos
em seu tratamento; o sigilo sobre a identidade e das informações
confidenciadas; o ressarcimento de despesas decorrentes da
participação e de eventuais indenizações por danos causados. O
consentimento livre e esclarecido é elaborado pelo pesquisador e
deve contemplar todas as exigências acima mencionadas (BRASIL,
1998b).
Para a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa
ele deve ser assinado por todos os envolvidos. Uma cópia do
documento é entregue ao participante ou representante legal e, a
outra, deve ser arquivada pelo pesquisador. Nos casos de pesquisas
envolvendo crianças, adolescentes, portadores de perturbações
ou doença mental e sujeitos com diminuída capacidade de
consentimento, os objetivos e as justificativas sobre a escolha
desses sujeitos deverá ser clara e declarada no protocolo para ser
apreciada pelo Comitê, com a devida exigência do consentimento
livre e esclarecido, por meio de seus representantes legais, sem
a suspensão das informações aos indivíduos no limite de suas
condições de compreensão.
É necessário considerar ainda que, os sujeitos adultos e capazes
sob o condicionamento específico ou à influência de autoridade
como estudantes, militares, empregados, presidiários, internos em
centros de readaptação, casas-abrigo, asilos, associações religiosas
e semelhantes, têm liberdade para participar sem que sofram
espécie nenhuma de represália. Na impossibilidade de registro do
consentimento livre e esclarecido, o Comitê deve ser informado
devidamente sobre as causas para o seu devido parecer.
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A legislação esclarece que toda pesquisa com seres humanos
envolve riscos. Os prejuízos podem ser imediatos ou tardios aos
indivíduos ou à coletividade. Os potenciais riscos serão aceitos
quando houver a possibilidade de compreender, prevenir ou aliviar
o problema que afeta a qualidade de vida dos sujeitos da pesquisa ou
de outros indivíduos. Nesse caso, o risco é justificado pelo benefício
esperado, tendo em vista a realização de alternativas estabelecidas
para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento. Aquelas em que não
há benefícios diretos, os sujeitos devem garantir a integridade física,
psicológica, social e educacional dos envolvidos. Tanto o pesquisador,
o patrocinador ou a instituição assumirão a responsabilidade pelos
riscos eventuais com assistência integral aos danos e complicações
previstos. Os sujeitos envolvidos que vierem a sofrer qualquer tipo
de dano declarado ou não no consentimento livre e esclarecido,
além da assistência integral terão direito à indenização. É necessário
esclarecer ainda que não poderá ser exigida dos participantes da
pesquisa a assinatura de espécie nenhuma de documento de renúncia
aos direitos de indenização. Nas situações em que houver danos ou
riscos não previstos pelo pesquisador no decorrer da pesquisa e que
não foram apresentados no consentimento livre e esclarecido, ele
deverá suspendê-la imediatamente, igualmente com o surgimento
de um método que supere o anterior, para que os envolvidos e
demais indivíduos possam usufruir de seus benefícios. Se houver
efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o desenvolvimento
da pesquisa, o Comitê de Ética em Pesquisa da instituição em que
se realiza o estudo deverá ser informado previamente (BRASIL,
1998b).
1.2 A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) tem origem
na Resolução 196/96. Ela está vinculada ao Conselho Nacional
de Saúde (CNS). Entre as suas principais funções encontra-se a
definição de normas para a proteção de seres humanos envolvidos
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em pesquisas. A Comissão atua como coordenadora da rede dos
Comitês de Ética em Pesquisa das instituições e responde também
como órgão consultivo na área de ética em pesquisas. Além disso,
atua como instância, para a qual é possível, os envolvidos em
pesquisas poderem recorrer.
Outra atribuição da CONEP é a apreciação de projetos
relacionados a temas específicos, enviados pelos CEPs. Trata-se
de projetos em áreas que apresentam profundos dilemas éticos e
têm grande repercussão na sociedade, enquanto não são definidas
normas específicas e complementares para as áreas específicas. São
consideradas áreas temáticas especiais: genética humana; novos
fármacos, medicamentos, vacinas e testes diagnósticos; reprodução
humana; novos equipamentos e dispositivos para a saúde; novos
procedimentos; pesquisas com populações indígenas; projetos que
envolvam biossegurança ou com a participação de estrangeiros.
Entre as áreas temáticas especiais, somente a de novos fármacos
recebeu uma regulamentação complementar específica. Trata-se da
Resolução 251, do CNS. A aprovação final dos projetos nessa área,
após a tramitação dessa Resolução, ficou sob a responsabilidade dos
CEPs. As demais áreas ainda se encontram em estudos de legislações
complementares específicas envolvendo cada uma delas (BRASIL,
1997b).
A composição da CONEP é multidisciplinar e, inclusive, há
a participação e representação de usuários. Esse órgão é composto
por 13 membros, sendo escolhidos dentre uma lista de candidatos
indicados pelos CEPs. Uma parte é escolhida por meio de sorteio e,
a outra, é feita pelo Conselho Nacional de Saúde. A CONEP, para o
uso de suas atribuições, dispõe de um banco de dados de informações
sobre os CEPs institucionais e de suas pesquisas envolvendo seres
humanos. Os dados são organizados por meio do formulário de
registro do CEPs e da folha de rosto padronizada para cada projeto.
Essas informações contribuem para o acompanhamento, controle
e avaliação das atividades desenvolvidas por cada um dos CEPs
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e, inclusive, contribui para melhor distribuição e abrangência das
pesquisas em todo o território nacional, subsidiando a formulação e
a implementação das políticas públicas de ciência e tecnologia.
Existem duas outras áreas temáticas específicas que se encontram
em fase de conclusão de normatização: as pesquisas conduzidas
do exterior e as pesquisas em populações indígenas. A legislação
complementar sobre pesquisas conduzidas do exterior será definida
por meio de resolução e definirá o que é uma pesquisa conduzida do
exterior. Os protocolos das pesquisas com esse perfil deverão conter,
entre outros elementos, a justificativa de sua relevância social, bem
como as adequações às necessidades e prioridades nacionais. Ela
também contemplará critérios claros sobre qualquer possibilidade
de discriminação dos participantes; aprovação da pesquisa por um
Comitê de Ética do país de origem; estabelecimento de critérios para
o encaminhamento dos dados coletados ao exterior, transparência
quanto aos recursos; contratos e direitos à propriedade intelectual e
patenteamento.
A pesquisa com populações indígenas também é outra temática
específica em fase de conclusão da normatização. Nesse sentido,
realizou-se o Encontro Regional de Ética para Regulamentação de
Pesquisas Envolvendo Populações Indígenas, em 1998, no Pará. Ele
contou com a participação de membros da CONEP, em especial,
do subgrupo responsável pela área de pesquisas em populações
indígenas, representantes da Funai, da Associação Brasileira de
Antropologia, do Fórum Permanente de Educação Ambiental
do Estado do Pará, lideranças indígenas de diferentes Estados,
pesquisadores e estudiosos sobre o tema. Esse evento contribuiu
para o debate, resultando em um documento preliminar normativo
das pesquisas com populações indígenas (BRASIL, 1998a).
A CONEP criou também subgrupos de trabalho para a
elaboração de resoluções complementares específicas para as
seguintes áreas: Genética e Reprodução Humana; Equipamentos,
Insumos e dispositivos para a Saúde - novos ou não registrados no
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país; novos procedimentos ainda não consagrados na literatura e
projetos que envolvam aspectos de biossegurança.
1.3 Os Comitês de Ética em Pesquisa

A Resolução CNS 196/96 contempla as normas e os regulamentos
debatidos por diversas instituições em âmbito mundial; e, também,
novos elementos sobre as pesquisas envolvendo seres humanos.
Nela é determinado o respeito aos valores culturais das comunidades
ou indivíduos envolvidos, e em seu encerramento deve ser feita a
devolução dos resultados aos participantes.
A Resolução define as normas para pesquisas com seres
humanos. Este documento organizou-se com fundamento nos
principais documentos internacionais sobre o tema. Seu destaque é
que não somente contempla as pesquisas com seres humanos na área
da biomédica ou em saúde, mas todas as pesquisas de qualquer área
de conhecimento envolvendo seres humanos.
Ela possibilitou a criação dos Comitês de Ética em Pesquisa
(CEP) com a responsabilidade de analisar e aprovar pesquisas,
ensaios e estudos com seres humanos. É tarefa do CEP a tramitação
e a avaliação dos protocolos de pesquisa e, inclusive, acompanha os
debates que envolvem temas específicos para a elaboração de normas
específicas, como acontece em pesquisas realizadas e conduzidas no
exterior e com populações indígenas.
O Conselho Nacional de Saúde (CNS), em 1988, determinou
a criação dos Comitês de Ética para acompanhar as pesquisas
envolvendo seres humanos, contudo, não houve muita adesão. Os
motivos para a não-criação dos Comitês foram diversos, dentre eles,
destaca-se: o desconhecimento da norma anterior, dificuldades de
aplicação e o acompanhamento da organização e do funcionamento
dos Comitês. Atualmente, os Comitês devem ser constituídos de
maneira multidisciplinar, com a participação de profissionais das
demais áreas de conhecimento, não podendo restringir-se a um
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grupo de profissionais de uma determinada área específica (BRASIL,
1988a).
As atribuições dos Comitês de Ética também mudaram. Antes,
tinham a tarefa de emitir parecer sobre aspectos éticos das pesquisas,
envolvendo questões relacionadas aos riscos, benefícios, entre outras.
Agora eles possuem novas atribuições. A especificidade do trabalho
dos Comitês é relacionada à necessidade de emissão de pareceres
sobre os aspectos éticos de pesquisas com seres humanos. Tais como
a previsão dos riscos, dos benefícios, do termo de consentimento
entre outros. É, ainda, de sua responsabilidade a revisão dos projetos
de pesquisas envolvendo seres humanos para garantir e resguardar
a integridade e os direitos dos voluntários. Além disso, faz-se
necessário também como sua responsabilidade, a promoção de ações
educativas, buscando o debate em torno da ética em pesquisas com
seres humanos (BRASIL, 1998a).
Os Comitês têm responsabilidades burocráticas, porém, não se
limitam a elas. Entre os seus deveres está a criação de um espaço de
debate e de discussão sobre as condutas, os problemas e os conflitos
no desenvolvimento de pesquisas com seres humanos no que se refere
à competência ética. A funcionalidade dos Comitês é relacionada à
análise dos projetos de pesquisa, mas não pára aí. Há a necessidade
de acompanhar e de monitorar a execução das pesquisas, buscando
soluções viáveis para os possíveis conflitos éticos.
Uma das grandes mudanças que envolvem a Resolução
CNS 196/96 é a participação de usuários ou de representantes da
comunidade nos CEPs. Em outros casos, que se referem às pesquisas
com grupos vulneráveis, comunidades e coletividades específicas
deve ser convocado um representante ad hoc, não-vinculado ao
CEP, para participar da análise do projeto de pesquisa em questão
(BRASIL, 1998b). A Resolução 240, de 1997, estabeleceu as
múltiplas coletividades de usuários que podem participar dos CEPs.
No documento, é expresso que os representantes dos usuários devem
garantir os interesses individuais ou coletivos. Em instituições de
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referência para públicos ou patologias específicas, os usuários devem
pertencer à população da unidade de tratamento e, em outros casos,
é de responsabilidade dos conselhos de entidades representativas a
indicação (BRASIL, 1997a).
Para o desenvolvimento da pesquisa que envolvem seres
humanos, o pesquisador necessita que o CEP da instituição
na qual atua, analise e aprove a execução de seu projeto. É
necessário que os membros dos Comitês não sejam escolhidos de
maneira coorporativa. Os Comitês devem ser multidisciplinares,
envolvendo profissionais de diversas áreas. Esta determinação é
importante para que se crie um controle social sobre o projeto de
pesquisa.
No interior das instituições, os CEPs têm papel estratégico,
sobretudo, no que se refere ao desenvolvimento de debates acerca
dos diversos aspectos éticos das pesquisas. Trata-se de uma ação
educativa e formativa fundamental para esclarecer e consolidar, na
prática, os parâmetros legais essenciais ao progresso da ciência e da
tecnologia.
No termo de consentimento esclarecido, a informação não é
suficiente como critério básico do documento de consentimento
esclarecido. O sujeito ao participar da pesquisa deve ser informado
e esclarecido sobre o que vai ser feito com ele, os riscos e os
benefícios que podem aferir. Aliás, tem autonomia para se recusar
a fazer parte da pesquisa, sem que sofra nenhuma sanção.
Nos estudos que exigem a utilização de algum tipo de placebo,
os pesquisadores envolvidos também precisam justificar perante
o CEP a sua execução. Nesses casos, faz-se necessário levar ao
conhecimento e aprovação do Comitê, visto que o não-cumprimento
compromete a aprovação de seu pedido de execução. Além disso, os
resultados devem ser publicados. Nos casos em que há a necessidade
de patenteamento, o sigilo será mantido enquanto perdurar o processo
de tramitação.
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Os casos de pesquisas em que a sua aceitação ainda não esteja
consagrada na literatura científica da área, serão considerados
estudos envolvendo seres humanos e, como tal, necessitarão de
aprovação pelo CEP. Nessas condições, todos os procedimentos, de
qualquer área ambiental, física, química, biológica, farmacológica,
médica, sociológica, histórica, teológica, social, psicológica, entre
outras, seja qual for a sua finalidade, serão considerados pesquisas
em seres humanos.
2 Comitê Permanente de Ética em Pesquisa envolvendo Seres
Humanos (COPEP)

Na Universidade Estadual de Maringá (UEM), o Comitê
de Ética em Pesquisa é denominado Comitê Permanente de
Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (COPEP),
tendo em vista que a sigla (CEP), usualmente empregada para
designar os referidos Comitês em todo o território nacional,
é utilizada para nominar o Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CEP), regulamentado pela Resolução nº.163/2003CEP/UEM (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ,
2009). É responsável por acompanhar as pesquisas envolvendo
seres humanos, em consonância com o disposto na Resolução
CNS 196/96 e legislação complementar (UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MARINGÁ, 2009). Entre as suas atribuições,
destaca-se:
• apreciação de toda pesquisa envolvendo seres humanos;
• revisão de todos os protocolos de pesquisa, visando garantir
a integridade e os direitos dos participantes;
• emissão, em 30 dias, no máximo, de parecer por escrito de
documentos estudados e data de revisão de cada protocolo;
• revisão de responsabilidades, proibição ou interrupção
definitiva ou temporária de pesquisas e solicitar protocolos
adicionais;
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• encaminhar semestralmente à CONEP/MS, uma relação
com os projetos analisados, aprovados e concluídos, e
demais projetos em andamento;
• no prazo de cinco dias úteis, encaminhar à CONEP a data de
decisão e relação dos projetos suspensos; e
• subsidiar ou analisar, a pedido, projetos de outra
instituição.
O COPEP, nos casos de protocolos de pesquisa que envolvem
áreas temáticas especiais, além de analisar o projeto, deverá
acompanhar o encaminhamento da pesquisa. Tal condição é
necessária nas seguintes áreas:
• Genética e Reprodução Humana;
• Fármacos, medicamentos, vacinas e testes diagnósticos
novos ou não-registrados no país ou pesquisas com uso de
modalidades, indicações, doses ou vias de administração
diferentes daquelas que foram estabelecidas, incluindo seu
emprego em combinações;
• equipamentos, insumos e dispositivos para a saúde, novos
ou não, registrados no país;
• populações indígenas;
• projetos que envolvam aspectos de biossegurança;
• pesquisas coordenadas do exterior ou com participação
estrangeira; e
• pesquisas que envolvam remessa de material biológico para
o exterior.
Os projetos, no decorrer do processo de tramitação, são
enquadrados em uma das seguintes categorias:
• Aprovado
• Com pendência. Nessas situações, o COPEP considera o
protocolo como aceitável, mas exige, conforme o caso, a
revisão do protocolo, o termo de consentimento ou ambos.
As recomendações e solicitações devem ser atendidas
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em um prazo máximo de 30 dias, pelo Coordenador do
projeto;
• Arquivado. Decorridos os 30 dias do prazo recomendado,
se o protocolo permanecer pendente, é arquivado.
• Não aprovado.
Quando o projeto se enquadrar em uma área temática especial, além
da aprovação pelo COPEP, deverá ser encaminhado à CONEP para
emissão ou não de parecer favorável e necessárias recomendações
ou solicitações.
Na área de Psicologia, Saúde Mental ou Saúde Coletiva e,
inclusive, demais áreas de conhecimento que envolvam pesquisas
com seres humanos, obrigatoriamente, o projeto de pesquisa deve
ser encaminhado para ser avaliado pelo COPEP. Qualquer estudo que
envolve seres humanos requer aprovação pelo Comitê. Os sujeitos
de pesquisa, de qualquer natureza, maiores e capazes, no gozo
de suas capacidades intelectuais são responsáveis, eles próprios,
pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).
A legislação prevê que os estudos na área de Psicologia que
envolve crianças e adolescentes, portadores de perturbação ou
doença mental e sujeitos em situação substancial de diminuição
de suas capacidades intelectuais devem ser analisados pelo
Comitê de Ética em Pesquisa e, inclusive, seguir os preceitos
legais e éticos do Código de Ética Profissional do Psicólogo, do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Constituição
Federal de 1988.
O COPEP é um órgão colegiado interdisciplinar e
independente, com munus publico, de caráter consultivo,
deliberativo e educativo. Entre outras prerrogativas, visa defender
os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e
dignidade, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento
de pesquisa com fundamento em padrões éticos; e, também,
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assegurar os direitos e deveres das comunidades científicas e do
Estado.
Ele avalia protocolos de pesquisa que envolvem seres
humanos desenvolvidas na instituição e projetos de outras
instituições, por indicação da CONEP. Nas situações de vinculação
entre a UEM e outra instituição, estando a UEM designada como
instituição sediadora (na qual serão recrutados os participantes) o
projeto deverá ser aprovado pelos Comitês das duas instituições.
A submissão do protocolo é independente do nível da pesquisa,
envolve desde um Trabalho de Conclusão de Curso de graduação
ou de iniciação científica até uma Dissertação ou Tese, passando
por pesquisas de interesse acadêmico ou operacional. Não há
exigência para encaminhamento de projetos de extensão para
apreciação no COPEP; contudo, eles podem ser avaliados desde
que sigam a legislação em vigor (UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE MARINGÁ, 2009).
Para a tramitação do projeto de pesquisa pelo COPEP, o
pesquisador ou Coordenador da pesquisa deverá, primeiramente,
realizar o seu cadastramento ou dos pesquisadores envolvidos
junto ao Sistema Nacional de Ética em Pesquisa (SISNEP). O
pesquisador para se cadastrar no SISNEP deve acessar o sítio
www.saude.gov.br/sisnep, fornecendo o seu e-mail. Feito esse
procedimento, será enviada uma senha para o e-mail declarado,
com a qual, poderá cadastrar a pesquisa para a obtenção do
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE),
junto ao COPEP.
2.1 Acesso ao Sistema

Para acessar o sistema, entrar em um navegador da internet,
digitar o endereço: http://www.saude.gov.br/sisnep/pesquisador,
e pressionar <Enter>.
O Sistema exibe a seguinte tela:
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Tela Inicial do SISNEP (BRASIL, 2006).

Nesta tela inicial têm-se informações sobre a CONEP,
CNS, SISNEP. Pode-se escolher o módulo “Público Geral” ou
“Pesquisadores”.
Módulo Pesquisador

O Módulo Pesquisador é composto de algumas funções
básicas:
• Introdução
• Cadastrar Pesquisador
• Recuperar Senha
• Entrar no SISNEP
• Alterar dados Pessoais
• Alterar Senha
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• Registrar Pesquisa
• Indicação de CEP
• Visualizar Folha de Rosto
• Alterar Folha de Rosto
• Excluir Folha de Rosto
• Acompanhar Processo
1.2 Cadastrar Pesquisador

Para que o pesquisador registre sua pesquisa, inicialmente ele
deverá se cadastrar.
Passo a) Clique em Pesquisadores, na tela inicial.
O Sistema exibe a seguinte tela:

Tela Inicial do Módulo do Pesquisador (BRASIL, 2006).
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Nesta tela será apresentada uma Introdução sobre o SISNEP,
com instruções de preenchimento, o Menu Principal e a opção de
Entrar no SISNEP para quem já é cadastrado.
Passo b) Clique em
principal.

, no menu

O Sistema exibirá a seguinte tela:

Tela de Cadastrar Pesquisador (BRASIL, 2006).

Passo c) O Usuário deverá preencher os seguintes campos:
Atenção: Use a tecla <TAB> ou o mouse, para passar para
outro campo.
• CPF: O número do seu CPF;
• Nome: NOME DO PESQUISADOR;
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Nota 1: NOME DO PESQUISADOR, EM CASOS DE
PROJETOS DE GRADUAÇÃO, DEVE CONSTAR
O NOME DO SEU ORIENTADOR.
1. Data de Nascimento (PESQUISADOR);
• IDENTIDADE: Número da identidade;
• NACIONALIDADE: Nacionalidade do pesquisador;
• SEXO: Indique o sexo do pesquisador, clicando em

.

• MAIOR TITULAÇÃO: Informar a maior graduação do
pesquisador: graduação, mestrado, doutorado, etc.
• ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO: Informar a área de
especialização do pesquisador.
• ENDEREÇO: Endereço do pesquisador.
• BAIRRO: O bairro onde mora o pesquisador.
• CIDADE: Cidade de residência.
• ESTADO: A Unidade da Federação de residência.
• CÓD. POSTAL: O Código de Endereçamento Postal da
residência.
• TELEFONE: Telefone residencial.
• FONE COMERCIAL: Telefone comercial.
• FAX: Um número de fax do pesquisador.
• E-MAIL: É importante preencher os dados de e-mail, para
facilitar a recuperação da senha.
• POSSUI CURRICULUM LATES NO CNPq: Informar
se existe currículo no banco de currículos do Conselho
Nacional de Pesquisas (CNPq).
se localiza na parte superior direita,
Nota 2: O botão
junto ao título “Cadastrar Pesquisador”, e tem a
função de imprimir os dados do cadastro.
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Passo d) Clique em uma das opções da tela:
• Clique no botão
, para limpar os
campos e fazer um novo preenchimento; ou
• Clique no botão

, para voltar a tela anterior; ou

• Clique no botão
os dados do pesquisador no sistema.

para cadastrar

Caso o seu cadastramento for aceito, o SISNEP exibe a seguinte
mensagem:

Passo d.1) Clique em <OK> , para voltar à tela anterior.
Caso o CPF utilizado já tenha sido cadastrado, o SISNEP exibe
a seguinte mensagem:

Passo d.2) Clique em <OK> , para voltar à tela anterior.
Passo e) Clique em
Principal.

, para voltar ao Menu
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1.3 Recuperar Senha

Esta é a função em que o pesquisador recebe sua senha de
acesso via e-mail, caso requisite.
Passo a) Clique em
, no menu principal,
para recuperar uma senha já cadastrada.
O Sistema exibe a seguinte tela:

Tela de Recuperar Senha (BRASIL, 2006).

Passo b) Preencher:
• CPF – CPF do pesquisador, somente os números.
Passo c) Clique em uma das opções da tela
• Clique no botão
, para limpar o
campo CPF e fazer uma nova pesquisa, ou
• Clique no botão
anterior, ou
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• Clique no botão
operação.

, para confirmar a

Caso a operação seja bem sucedida, o SISNEP exibe a seguinte
mensagem (BRASIL, 2006):

Passo d) Clique em
Principal.

, para voltar ao Menu

2.4 ENTRAR NO SISNEP

O pesquisador deverá preencher os campos CPF e Senha na
página inicial do módulo do pesquisador, para entrar no sistema e ter
acesso às opções de alterar senha, alterar dados pessoais e registrar
sua pesquisa.
Esta é função em que o pesquisador cadastrado registra suas
pesquisas.
Como efetuar o Login?

1. Posicione o cursor no campo “CPF”;
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2. Digite o seu CPF, somente os números;
3. Digite sua senha atual;
4. Pressione o botão “Logar” (BRASIL, 2006).

2.5 Alterar Dados Pessoais

O Sistema permite que se façam alterações nos dados pessoais
de um pesquisador já cadastrado. Para isto siga os passos abaixo.
Passo a) Clique em
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O Sistema exibe a seguinte tela:

Tela de Alterar Dados do Pesquisador (BRASIL, 2006)
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Passo b) Faça as alterações necessárias e clique em,
para

confirmar

as

modificações.
O Sistema exibe a seguinte mensagem:

Passo c) Clique em

, para voltar à tela anterior.

1.6 Alterar Senha

Procedimento utilizado para alterar a senha dada pelo sistema
ou uma senha já cadastrada.
Passo a) Clique em
O Sistema exibe a seguinte tela:
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Tela de Alterar Senha (BRASIL, 2006)

Passo b) Preencher os campos:
• CPF: CPF do pesquisador, somente os números.
• SENHA ATUAL: Digite a senha atual.
• NOVA SENHA: Digite a nova senha
• CONFIRMAR NOVA SENHA: Digite novamente a nova
senha.
Passo c) Clique em uma das opções da tela:
• Clique em
dos campos, ou
• Clique em
• Clique em
alteração.

, para limpar o conteúdo
, para voltar a tela anterior, ou
, para confirmar a

Caso a alteração da senha for bem sucedida, o SISNEP exibe a
seguinte mensagem:
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Passo c.1) Clique em <OK> , para entrar no sistema.
Caso o CPF digitado seja inválido, o SISNEP exibe a seguinte
mensagem:

Passo c.2) Clique em “OK” , para fechar esta tela.
Caso a senha digitada seja inválida, o SISNEP exibe a seguinte
mensagem:

Passo c.3) Clique em

, para voltar à tela anterior

Caso a nova senha digitada esteja diferente da confirmação da
nova senha, o SISNEP exibe a seguinte mensagem:
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Passo c.4) Clique em “OK” , para fechar esta tela.
Passo d) Clique em
Principal.

, para voltar ao Menu

2.7 Registrar Pesquisa

Depois de se cadastrar, o pesquisador deve registrar a sua
pesquisa. O SISNEP permite a pesquisadores de todo o país
registrarem pesquisas envolvendo seres humanos pela WEB.
Pelo SISNEP, deverá ser preenchida a Folha de Rosto (FR)
do seu projeto de pesquisa para apresentação ao Comitê de Ética
em Pesquisa - CEP. Depois de entregue ao CEP, será emitido o
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética - CAAE.
Este número será o identificador do seu projeto de pesquisa.
Passo a) Entrar no SISNEP:
Passo a.1) Digite
• CPF - O numero do seu CPF;
• Senha - A senha dada pelo sistema, ou alterada pelo
usuário.
Passo a.2) Clique em

.
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Passo b) Clique em
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O SISNEP exibe o questionário para ser preenchido (BRASIL,
2006):

Passo c) Preencha todos os itens seguintes.
Nota 3: Para o preenchimento tenha todas as informações
necessárias, já que não será possível preenchê-lo
parcialmente.
Nota 4: Se o usuário ficar muito tempo sem utilizar o Sistema,
este ficará off-line. O usuário deverá entrar no sistema
novamente e recomeçar o procedimento.
Atenção: Use a tecla <TAB> ou o mouse, para passar para
outro campo.
Atenção: Para passar para a próxima página, ao acabar de
preencher os dados, clique em
.
239

METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS

Atenção: Para voltar para a página anterior, em qualquer ponto
.
do Sistema, clique em
ITEM 1 - Responda Sim ou Não. Caso a resposta seja Não, não
poderá registrar sua pesquisa, pois o SISNEP abrange somente
pesquisas com seres humanos.

ITEM 2 - Responda Sim ou Não. Sendo Sim, serão ativados os
demais itens para inserção dos dados.

ITEM 3 - Responda Sim ou Não.

ITEM 4
Passo a) Se o projeto de pesquisa não for multicêntrico, o
cursor passará para o campo de preenchimento do
título. Digite o título do projeto.

ou,
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Passo b) No caso de ser um projeto de pesquisa multicêntrico,
o botão
será habilitado.
Clique nele para localizar o projeto multicêntrico
que deseja executar, caso já tenha havido um registro
anterior.
O Sistema exibe a seguinte tela:

Tela de Procurar Multicêntrico (BRASIL, 2006)

Para localizar o projeto de pesquisa, siga os passos abaixo:
Passo b.1) Digite o código dado pelo patrocinador ou parte
do nome do projeto de pesquisa que você deseja
procurar.
Passo b.2) Clique em Pesquisar.
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Passo b.3) Caso encontre o projeto de pesquisa desejado,
selecione-o. O SISNEP irá preencher para você
todos os dados genéricos deste projeto. Altere
somente os dados necessários.
Passo b.4) Caso não exista na base de dados do SISNEP,
. O pesquisador irá cadastrá-lo
clique em
normalmente, lembrando que deverá ser informado
que é um projeto multicêntrico. Os pesquisadores que
entrarem no Sistema, posteriormente, encontrarão o
projeto de pesquisa cadastrado e deverão, somente,
selecioná-lo.
ITEM 5 - Selecione as opções desejadas.

ITEM 6 - Digite os unitermos, ou seja, palavras-chave que
identifiquem o seu projeto de pesquisa.

Se todos os dados estiverem preenchidos, ao clicar em
, o SISNEP irá para a próxima página. Caso falte algum
dado, o Sistema exibe a seguinte mensagem:
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ITEM 7 – Selecione a Instituição Sediadora.

Tela de Instituição Sediadora (BRASIL, 2006)

Passo a) Para

preencher

este
item,
clique
em
no menu “Folha de Rosto”
que se encontra ao lado esquerdo do formulário. O
Sistema exibe a seguinte a seguinte tela:
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Tela de Procurar Instituição (BRASIL, 2006)

Passo a.1) Digite o CNPJ ou parte do nome da instituição
sediadora para procurar a instituição desejada.
Passo a.2) Clique em Pesquisar.
Caso o sistema encontre o parâmetro digitado, aparecerá o nome
das instituições cadastradas, basta selecionar a instituição desejada
que os dados do item 7 serão preenchidos automaticamente, menos
o campo Unidade/Órgão. Caso não encontre, tente outro parâmetro
de pesquisa.
Nota 4: Caso a instituição sediadora possua CEP, aparecerá
no canto esquerdo a seguinte figura:
Passo a.3) Clique em
, para voltar ao Menu
Principal, caso não encontre a instituição.
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Passo b)

No caso de não encontrar a instituição, esta
deverá ser cadastrada. Para isto, clique em
.

O Sistema exibe a seguinte tela:

Tela de Cadastrar Instituição (BRASIL, 2006)

Passo b.1) Digite os dados da instituição:
• CNPJ: Entre com os números do CNPJ.
• NOME DA INSTITUIÇÃO: Nome completo.
• ENDEREÇO: Endereço.
• BAIRRO: Bairro onde está localizada a Instituição.
• CIDADE: Cidade onde está localizada a Instituição.
• UF: Unidade da Federação onde está localizada a
Instituição.
• TELEFONE: Entre com DDD e o número do telefone.
• FAX: Entre com do DDD e o número do fax.
• E-MAIL: E-mail da Instituição.
Passo b.2) Clique em

.
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Se o cadastro for aceito, o sistema exibe a seguinte mensagem:

Caso contrário, ou seja, se as informações apresentarem algum
erro, o sistema mandará voltar à tela anterior.
Passo b.3) Clique em
Principal

, para voltar ao Menu

Passo c) Após cadastrar, vá novamente para a opção
e selecione a instituição
sediadora. Os dados da instituição serão preenchidos
automaticamente, conforme demonstrado na tela 11.

Passo d) Após selecionar, seguirá uma nova tela, em que deverá
entrar somente com os dados da Unidade/Órgão e
.
“clicar” no botão
ITEM 8: Responda Sim ou Não.
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Instituição Vinculada é onde o pesquisador está vinculado.
Exemplo: Se um aluno da Universidade de Brasília/DF pesquisará
em uma instituição do Amazonas, a instituição do Amazonas é a
sediadora e a Universidade de Brasília é a vinculada.

Se a resposta for não, o sistema passará automaticamente para
o item 9, caso seja Sim, o Sistema exibe uma outra tela para que se
entre com os dados da Instituição Vinculada. O preenchimento é
semelhante ao do item 7.

ITEM 9 – Responda Sim ou Não.
ITEM 10 – Responda Sim ou Não.
ITEM 11 – Responda Sim ou Não.
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ITEM 12 – Responda Sim ou Não.

ITEM 13 – Responda Sim ou Não.
ITEM 14 – Responda Sim ou Não.
ITEM 15 – Responda Sim ou Não.
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ITEM 16 – Responda Sim ou Não, e selecione a fase se necessário.

ITEM 17 – Responda Sim ou Não.
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ITEM 18 – Responda Sim ou Não.
ITEM 19 – Informe o número de sujeitos a serem incluídos na
pesquisa, no seu centro, total no Brasil e total em todos os países.
Quando o projeto de pesquisa não for multicêntrico, bastará
somente colocar o número de sujeitos no seu centro, que o Sistema
colocará os campos “Total Brasil” e “Total em todos os Países”
automaticamente.
Quando o projeto for multicêntrico, o primeiro pesquisador que
preencher os dados colocará todos os campos, os outros somente
preencherão campo “No seu Centro”; os outros campos já estarão
preenchidos.
ITEM 20 – Lugar reservado para que escreva observações sobre o
projeto de pesquisa.
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ITEM 21 – Responda Sim ou Não. No caso da resposta ser afirmativa,
informe o número de patrocinadores.
No caso da resposta ser afirmativa, ao clicar em Próxima, o
Sistema exibe uma continuação do item 21. Caso contrário passará
para o item 22.
ITEM 21 – Continuação...

Tela de Dados do Patrocinador (BRASIL, 2006)

Passo a) Para preenchimento destes dados, será necessário
no menu
selecionar a opção
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“Folha de Rosto” que se encontra no lado esquerdo
do formulário.
O modo de seleção da instituição é semelhante ao visto no item
7. Caso não encontre a instituição patrocinadora, faça o cadastro da
instituição como visto anteriormente.
OBS.:

No caso da Instituição Patrocinadora ser uma
instituição estrangeira, não existirá o número de
CNPJ.

ITEM 22 – Selecione os pesquisadores.
Este item lista os pesquisadores incluídos no projeto de
pesquisa, permitindo adicionar, retirar e selecionar o pesquisador
responsável.

Passo a) Para

adicionar

um

pesquisador,

clique

em

, no menu Folha de Rosto.
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O Sistema exibe a seguinte tela:

Tela de Adicionar Pesquisador (BRASIL, 2006)

Passo a.1) Digite o CPF ou parte do nome do pesquisador que
você deseja encontrar.
Passo a.2) Clique em Pesquisar.
Passo a.3) O sistema listará os nomes dos pesquisadores que
possuem os parâmetros desejados, basta clicar no
botão ao lado do nome do pesquisador que este já
estará selecionado, e o sistema retornará para a tela
anterior. Caso não encontre tente outro parâmetro
de pesquisa.
Passo a.4) Se não encontrar, clique em

para fechar

este formulário, e cadastre um novo pesquisador,
como visto anteriormente.
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Passo a.5) Para cada pesquisador que deseja adicionar, clique
em

e repita os passos

acima.
Passo b) Caso deseje excluir um pesquisador, depois
de selecionar o pesquisador, clique em (retirar
pesquisador), no Menu Folha de Rosto, que se
encontra no lado esquerdo do formulário, que este
será excluído.
Passo c) Selecione o pesquisador principal, clicando no botão
ao lado do nome.
Passo d) Ao clicar em
, o Sistema exibe uma tela
de continuação, para que se confirme os dados do
Pesquisador Responsável.
ITEM 22 – Continuação...

Tela de confirmação dos dados do pesquisador responsável (BRASIL, 2006)
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Passo a) Confira os dados do pesquisador responsável. Para
alterar dados, basta alterá-los no próprio formulário.
, se todos os dados não
Passo b) Ao clicar em
tiverem preenchidos, com exceção do e-mail, o
Sistema exibe a seguinte mensagem:

Passo c) Clique em “OK”, e digite as informações nos campos
que estão em branco.
, estando tudo preenchido,
Passo d) Ao clicar em
o Sistema exibe uma tela com informações sobre o
projeto de pesquisa pretendido.

Tela com informações sobre o projeto de pesquisa (BRASIL, 2006)
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Passo a) Confira os dados do projeto, e se estiver correto clique
.
em
Será mostrada a mensagem: “Gravação Efetuada com
Sucesso!!!”
Dependendo do que for selecionado na Instituição Sediadora e
na Instituição Vinculada, podem ser mostradas várias mensagens.
Exemplos:
Instituição Sediadora possui CEP:

Instituição Sediadora não possui CEP:
As instituições envolvidas não possuem comitê de ética cadastrado
na Conep. Aguarde indicação do CEP de referência pela Conep
que será enviada ao seu E-mail em até uma semana. Caso você
não tenha e-mail, contacte a Conep pelo telefone (61) 3315-2951
ou 3315-2374 ou 3315-3323.
Instituição Sediadora e a Vinculada possuem CEP:
Seu projeto deverá ser apreciado obrigatoriamente no CEP da
instituição sediadora (TREINAMENTO Sisnep-Conep). Deverá
também ser apresentado ao CEP - Faculdade de Ciências da Saúde
- UNB - Universidade de Brasília, que se manifestará quanto ao
interesse de apreciar ou não o seu projeto.
Seu projeto deverá ser apresentado em 30 dias em um dos comitês
acima descritos.
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Passo b) Para visualizar os dados da folha de rosto, clique em
. O Sistema exibe
a folha de rosto que acabou de ser preenchida.

Tela de Folha de Rosto (BRASIL, 2006)
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Passo b.1) Clique em

, para voltar a tela anterior.

Passo b.2) Clique em

, para imprimir a Folha

de Rosto do projeto de pesquisa.
Passo c) Para ver as outras opções do Menu Principal, clique
em
O Sistema exibe a seguinte tela:

Tela de informações sobre os projetos do pesquisador logado
(BRASIL, 2006).

Nesta tela, tem-se as opções do Menu Principal, Mensagem
ao Pesquisador, Folhas de Rosto e Projetos em Andamento
(somente do pesquisador “logado”).
258

A ÉTICA NA PESQUISA ACADÊMICA ENVOLVENDO SERES HUMANOS

2.8 Menu Visualização de Indicação de CEP

Tela de registro do projeto de pesquisa (BRASIL, 2006).

Depois de ter feito contato telefônico com a CONEP, pelos
telefones (61) 3315-2374 ou 3315-3323 para indicação de um CEP
para seu Projeto. É possível visualizar o seu CEP indicado por meio
da Tela de Registro de CEP, posicionando o cursor no campo CEP
Responsável, preencha o número da Folha de Fosto(FR) e clique no
botão PESQUISAR. O Sistema exibe o CEP que foi indicado pela
CONEP.
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Resultado de pesquisa de visualização de indicação de CEP
(BRASIL, 2006).
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2.9 Menu Folhas de Rosto

Passo a) Para visualizar as Folhas de Rosto, na página de
informações de projetos do pesquisador logado,
escolha o número do projeto de pesquisa desejado e
clique em

. Será aberta a Folha de Rosto para

impressão.
Passo b) Para alterar os dados do projeto de pesquisa, clique
em

. Será aberta a folha de rosto para que sejam

feitas as alterações. Depois de feitas as alterações,
será necessário ir até a última página para que sejam
gravadas as alterações da folha de rosto.
Passo c) Para excluir a folha de rosto, clique em
. Cuidado,
pois ao excluir uma folha de rosto, esta não poderá ser
recuperada!!!
2.10 Projetos em Andamento

A partir do momento em que o projeto de pesquisa é recebido
no CEP (Comitê de Ética em Pesquisa), ele recebe uma numeração
de CAAE (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética). É
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emitido um recibo com esta numeração, para que o pesquisador faça
o acompanhamento do seu projeto de pesquisa.

Passo a) Clique em
, que está localizado ao lado do número
do CAAE, no menu Projetos em Andamento, para
saber o andamento do projeto de pesquisa.
O Sistema exibe a seguinte tela:

Andamento do projeto (BRASIL, 2006)

Nesta tela consta:
• o número do CAAE;
• o título do projeto de pesquisa;
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• a situação do projeto de pesquisa, ou seja, a última ação pela
qual passou o projeto;
• a data em que deu entrada no CEP;
• a data em que saiu do CEP;
• a data em que deu entrada na CONEP (se for o caso);
• a data em que saiu da CONEP; e
• a descrição do andamento do projeto de pesquisa.
Passo b) Clique em

, para voltar a tela anterior.

1.11 Central de Atendimento

Caso necessite de alguma informação sobre o SISNEP, entre
em contato com a Central de Atendimentos.
Passo a) Clique em
, que se encontra na parte
inferior direita, abaixo do Menu de Projetos em
Andamento.
1.12 Sair do Sistema

Para sair do sistema, clique no botão

.

3 Documentos que devem compor o protocolo de pesquisa

O projeto de pesquisa registrado no Sistema Nacional de
Informações sobre Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos
(SISNEP) deverá ser encaminhado ao COPEP, órgão responsável
pelo acompanhamento da pesquisa. Ele receberá um número, que é
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único, e representa o Certificado de Apresentação para Apreciação
Ética (CAAE), o qual identificará a pesquisa em todos os níveis: no
Sisnep, no Comitê de Ética em Pesquisa, na Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (CONEP) e nas Revistas de Publicação Científica
ou em Congressos (BRASIL, 2006).
No ato de entrega do protocolo de pesquisa no COPEP, o
pesquisador deverá entregar duas ou três (no caso de pesquisa
específica em área especial) cópias da pesquisa. Os documentos são
os seguintes:
3.1 Carta de Apresentação:

O pesquisador, na Carta de Apresentação, fará o encaminhamento
do projeto de pesquisa ao Comitê Permanente de Ética em
Pesquisa envolvendo Seres Humanos (COPEP).
3.2 Folha de Rosto (Res. CNS 196/96-VI.1 e VI.5):

A Folha de Rosto é disponibilizada após o cadastro do
pesquisador na CONEP, incluindo o termo de compromisso
do pesquisador e da instituição em atender os preceitos legais
da Resolução CNS 196/96 (VI.1 e VI.5). Esse documento
é quem oferece consistência jurídica a pesquisa, na medida
em que apresenta o pesquisador responsável, a instituição
e o Comitê de Ética em Pesquisa, os quais devem assiná-lo
assumindo o compromisso com as disposições legais acordadas e
responsabilidades correspondentes.
O representante da instituição, para a assinatura do documento,
deverá ser o Chefe de Departamento ou substituto legal. O título
do projeto não pode conter abreviaturas, rasuras, símbolos ou
elementos figurativos para não comprometer a inclusão da pesquisa
no banco de dados dos projetos.
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3.3 Projeto de Pesquisa (Res. CNS 196/96-VI.2 e VI.3):

Por meio dele será realizada a análise ética e a adequação
metodológica. As falhas metodológicas também se caracterizam
como um aspecto ético gravíssimo. A inadequação do procedimento
metodológico implicará na não-aprovação pelo Comitê. Havendo
dificuldade para análise dos procedimentos metodológicos, o
Comitê poderá utilizar consultores ad hoc. Em diversas instituições
já existem “Comissões Científicas” específicas com esse objetivo.
Nessas instituições, o protocolo de pesquisa somente é
encaminhado para análise após sua aprovação metodológica pela
comissão científica. Esse procedimento não exclui a aprovação
integral do protocolo de pesquisa pelo Comitê.
O projeto de pesquisa deve caracterizar a população que
participará do estudo, por meio da descrição do tamanho da amostra,
faixa etária dos sujeitos, gênero, grupo étnico, estado geral de saúde,
grupos sociais e apresentar os motivos para o envolvimento de
grupos vulneráveis.
O pesquisador, em relação aos dados pessoais do sujeito da
pesquisa, deve garantir a preservação de seu corpo, sua imagem,
dados de prontuário, julgamentos expressos em questionários, para
que as informações sejam destinadas somente aos objetivos definidos
no projeto. A realização de pesquisas envolvendo informações
institucionais, de maneira equivalente, deve preservar a privacidade
e confidencialidade dos dados fornecidos. É o caso, por exemplo, de
pesquisas organizacionais em Psicologia ou Administração.
3.4 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Res. CNS
196/96-VI.3e):

A sua elaboração deve ser clara e compreensível aos sujeitos
da pesquisa. É necessário caracterizar de maneira explícita o
reconhecimento dos participantes como seres autônomos. O TCLE,
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ver modelo anexo, ao proteger o sujeito da pesquisa, igualmente
implicará na proteção dos demais envolvidos (pesquisador, CEP,
Estado). Nesse sentido, o TCLE somente deverá ser obtido quando
o sujeito da pesquisa ou os seus representantes legais tiverem
conhecimento dos possíveis benefícios, riscos e procedimentos.
É necessário descrever o processo de obtenção do TCLE. O
documento também deve conter as vias de acesso ao pesquisador e/
ou à instituição (telefones e endereço) no caso de haver emergências
relacionadas ao desenvolvimento da pesquisa. Nas situações de
impossibilidade de obter o TCLE, o pesquisador deverá substituí-lo
por uma justificativa, alegando as suas causas.
Os protocolos que envolverem pesquisa com material biológico
estocado, de outras pesquisas ou obtido procedimento de rotina
na prática dos serviços, o pesquisador deverá obter, na medida
do possível, o TCLE para cada nova finalidade de pesquisa. Um
consentimento genérico não é suficiente. Os bancos de dados e
de material biológico devem prever mecanismos para atualizar o
consentimento dos doadores nas situações em que surgir uma nova
proposta de pesquisa. A justificativa, na impossibilidade de obtenção
do TCLE, deve ser anexada ao projeto para deliberação do Comitê.
Na impossibilidade de obtenção do TCLE, o responsável
pela guarda do material na instituição poderá consentir o uso do
material, resguardando os interesses do material, sua imagem e sua
privacidade. Todo novo uso de material em uma nova pesquisa deve
ser formalizado em um projeto e submetido ao Comitê.
As pesquisas que envolvem aplicação de questionário, no
TCLE, deverão assegurar aos participantes o direito de recusar-se
a responder a qualquer pergunta que ocasionarem constrangimento,
igualmente de não participar mais da pesquisa sem qualquer tipo
de ônus ou prejuízo. Os questionários devem ser anexados ao
projeto de pesquisa para apreciação do Comitê. Havendo qualquer
problema ético, o COPEP orientará na modificação dos instrumentos
propostos.
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Em alguns casos específicos, como as pesquisas realizadas
por meio da aplicação de questionários, o pesquisador poderá
não identificar o TCLE, na medida em que for necessário manter
o anonimato do sujeito da pesquisa. É o caso, por exemplo, em
que houver atividades consideradas ilícitas. Nas pesquisas com
questionário anônimo, o participante ao responder o questionário
será caracterizado como consentimento e os procedimentos para o
esclarecimento dos sujeitos da pesquisa devem ser descritos para
análise do COPEP.
O pesquisador deve apresentar os riscos associados à pesquisa e
diferenciá-los daqueles que os participantes estariam expostos pelos
procedimentos assistenciais. Faz-se necessário observar as medidas
que minimizem os riscos previsíveis, envolvendo as dimensões:
física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural e espiritual.
Apresentar os possíveis benefícios decorrentes da pesquisa, e eles
devem estar em uma proporção maior em relação aos riscos.
Os sujeitos da pesquisa devem ser informados quanto à
descrição e informação sobre os riscos, desconfortos ou benefícios
que podem ser antecipados. Deve ser prevista, ainda, a apresentação
de relatórios periódicos, em que o pesquisador coloque à disposição
do COPEP as informações sobre o andamento da pesquisa para
acompanhamento.
O TCLE deve prever a assinatura ou impressão dactiloscópica
por todos, isto é, cada um dos participantes e/ou por seus
representantes legais e pelo pesquisador. Sendo elaborado em duas
vias, ficando uma com o participante e outra com o pesquisador para
ser arquivada.
Nas situações em que o projeto for realizado com crianças ou
adolescentes, em creches, escolas ou outras instituições, cabe ao
representante legal ou tutor a assinatura do Consentimento Livre
e Esclarecido; porém, o consentimento do próprio sujeito, mesmo
considerando a sua limitação e competência, deve ser obtido.
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A assinatura do TCLE constitui somente um momento
do processo de consentimento, mas, antes da realização desse
procedimento, os sujeitos da pesquisa, obrigatoriamente, devem ser
informados quanto aos possíveis benefícios e riscos e, inclusive,
todas as informações referentes ao desenvolvimento da pesquisa.
3.5 Orçamento Detalhado (Res. CNS 196/96-VI.2.j):

O quarto documento é o orçamento detalhado do projeto de
pesquisa. Ele deverá conter os recursos, as fontes e o destino e,
inclusive, a forma e o valor da remuneração do pesquisador. Nenhum
exame ou procedimento exclusivo da pesquisa poderá ser cobrado
dos participantes. Quando houver patrocinador, este deverá cobrir
tais despesas referentes ao desenvolvimento do estudo.
Nos casos em que houver patrocinador externo, o estabelecimento
dos pagamentos deve ser de comum acordo entre a instituição
proponente e o patrocinador. A instituição deve ter o conhecimento
da pesquisa e de suas repercussões orçamentárias.
O pagamento do pesquisador não pode induzi-lo a realizar
alterações na relação risco/benefício aos participantes. O sujeito da
pesquisa não pode receber pagamento para a sua participação no
estudo; porém, se admite o ressarcimento de despesas referentes
a passagens e alimentação. Além disso, não pode haver duplo
pagamento por procedimentos envolvendo gastos públicos nãoautorizados (SUS).
3.6 Curriculum Vitae (Res. CNS 196/96-VI.4):

O quinto documento é o curriculum vitae do pesquisador
principal e dos demais pesquisadores participantes. A referência
a “Currículo Lattes” junto ao CNPq é suficiente. O pedido deste
documento justifica-se para a avaliação da capacidade técnica e
adequação ética do pesquisador para a realização da pesquisa.
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No caso de pesquisa conduzida no exterior ou com a participação
estrangeira, exige-se a documentação de aprovação do estudo por
CEP ou equivalente, no país de origem, que comprove a aceitação
da pesquisa para a realização naquele país. Não sendo prevista a
realização do estudo no país de origem, deverá ser apresentada
uma justificativa para a sua não-realização e para a escolha do país
colaborador.

Considerações finais

Para se criar esse padrão de competência técnica e compromisso
político, o papel educativo dos CEPs, entre as diretrizes do atual
modelo de ética em pesquisa envolvendo seres humanos, tem uma
função essencial na relação com a comunidade científica e com os
sujeitos da pesquisa envolvidos com a instituição da qual fazem
parte. Esse papel educativo pode ser exercido por meio da realização
de diversas atividades, como reuniões, seminários, mesas-redondas,
grupos de discussão, entre outras.
A construção dessa nova cultura de ética em pesquisa em nossa
sociedade, em parte, somente acontecerá na medida em que houver
maior envolvimento dos CEPs com a instituição à qual pertencem.
A realização de cursos básicos de “ética em pesquisa envolvendo
seres humanos” é uma das possibilidades. Eles podem ser oferecidos
aos pesquisadores institucionais, a estudantes de graduação e pósgraduação e, inclusive, aos representantes dos usuários por meio das
associações civis, organizações não-governamentais etc.
O papel educativo dos CEPs envolve um conjunto de
intervenções que busca o desenvolvimento dessa nova cultura de
ética em pesquisa. Para tanto, a ação educativa dos Comitês indica um
grupo de iniciativas que orientam a atuação dos pesquisadores como,
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por exemplo, mediante consultoria aos pesquisadores da instituição
no decorrer da elaboração do projeto de pesquisa, igualmente na
elaboração de “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”.
A construção de uma nova cultura de ética em nosso país prima
não pelo uso mercadológico da pesquisa em benefício de pequenos
grupos e empresas impulsionados pela lógica do lucro. Luta-se
pelo desenvolvimento da ética em pesquisa como instrumento de
valorização do ser humano por meio do cultivo da cultura dos direitos
humanos, no que se refere à dignidade física, moral, intelectual e
psicológica dos envolvidos.
Desse modo, busca-se o avanço da ciência não pela anulação da
dignidade humana, mas pelo respeito ético à comunidade científica,
aos sujeitos da pesquisa e ao Estado. O registro de pesquisas que
envolvem seres humanos nos Comitês de Ética não se trata somente
de uma condição burocrática. A implementação dos referenciais
éticos, a autonomia, a não-maleficência, a beneficência e a justiça,
como parâmetros de análise ao exercício da pesquisa no Brasil
dentro de padrões éticos empenha-se na valorização dos valores
humanistas na prática científica.
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ANEXO

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

(as lacunas devem ser preenchidas com os detalhes específicos do protocolo/
projeto de pesquisa)
Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa intitulada….., que faz
parte do curso….... e é orientada pelo Professor ….... da…..(instituição). O
objetivo da pesquisa é…... Para isto a sua participação é muito importante,
e ela se daria da seguinte forma…..(descrever, em linguagem clara e objetiva, a
forma de participação do sujeito na pesquisa. Deve-se evitar o uso e terminologia
excessivamente técnica ou formalismos que dificultem a compreensão da
informação pelo sujeito de pesquisa). Informamos que poderão ocorrer…….
(descrever possíveis desconfortos/riscos e o que será feito para contornar eventuais
problemas. Cabe destacar que a menção de que: “Não há riscos ou desconfortos
envolvidos na pesquisa” não é aceitável eticamente. Ver Res. 196/96-CNS, item
V). Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária,
podendo você se recusar a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento
sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa (ou ao seu filho, no
caso do TCLE ser voltado aos pais/responsáveis de sujeito menor). Informamos,
ainda, que as informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa,
e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a
preservar a sua identidade (no caso de uso de registros gravados, ou de coleta de
material biológico, deve ser especificado no termo à destinação final dos mesmos).
Os benefícios esperados são……….(estabelecer os benefícios diretos/ou indiretos
da pesquisa. No caso de ausência de benefícios diretos, este fato também deverá
ser esclarecido. Neste ponto, convém também especificar de que forma se fará o
retorno dos eventuais benefícios e/ou resultados da pesquisa aos participantes).
Caso você tenha mais dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos,
pode nos contatar nos endereços abaixo ou procurar o Comitê de Ética em
Pesquisa da UEM, cujo endereço consta deste documento. Este termo deverá
ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas, devidamente
preenchida e assinada.
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Eu,………………………………………………(nome

por

extenso

do

sujeito de pesquisa) declaro que fui devidamente esclarecido e concordo
em participar VOLUNTARIAMENTE da pesquisa coordenada pelo
Professor..……………………….(nome do pesquisador responsável).
________________________________________ Data_________________
Assinatura ou impressão datiloscópica

Eu,………………………………………………(nome

do

pesquisador

ou

do membro da equipe que aplicou o TCLE), declaro que forneci todas as
informações referentes ao projeto de pesquisa supra-nominado.
________________________________________ Data:_________________
Assinatura do pesquisador

Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com o
pesquisador, conforme o endereço abaixo:
Nome:
Endereço:
(telefone/e-mail):
Qualquer dúvida com relação aos aspectos éticos da pesquisa poderá
ser esclarecida com o Comitê Permanente de Ética em Pesquisa (Copep)
envolvendo Seres Humanos da UEM, no endereço abaixo:
Copep/UEM
Universidade Estadual de Maringá.
Av. Colombo, 5790. Campus Sede da UEM.
Bloco da Biblioteca Central (BCE) da UEM.
Hall de entrada da BCE à esquerda
CEP 87020-900. Maringá-Pr. Tel: (44) 3011-4444
E-mail: copep@uem.br
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