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1 CIENCIA E 0 CONHECIMENTO CIENTIFICO 

A ciencia se caracteriza como o resultado de permanentes revolucoes, onde o conhecimento estabelecido 
é substituido por outro, sempre que os paradigmas sao destruidos. Dentro das reformas radicais que sofre a 
ciencia hoje, KOCHE (1982, p.12) destaca "...que as explicacoes cientificas nao sao urn simples produto de 
observacoes empfricas, mas projecoes do espirito humano, de sua imaginacao criativa." 

Tais projecoes sao muito influenciadas pela cultura e ideologia do pesquisador, o que, se conclui, 
indica nao haver uma objetividade pura, ou neutralidade cientffica, jA que o conhecimento é vinculado 
subjetividade humana. 

0 progresso cientffico nao ocorre pelo ac6mulo de teorias, mas pela constante revolucao da ciencia, 
corn a queda de teorias que rivalizam entre si. HA uma permanente revolucao na ciencia, provocada pela 
polernica ern torn de tais teorias. 

A atitude cientffica, por seu lado, nao consiste em comprovar teorias, mas sim localizar os seus erros, 
atraves da crftica. 

A ciencia nao parte de observacoes de fatos, mas da problematizacio teorica da realidade. 0 
metodo cientffico, por sua vez, nao é prescritivo, mas critic°. 

Nao ha uma so abordagem de fazer ciencia, nem urn so metodo de investigacao: "A verdade nao é 
equivalencia estatica, mas uma aproximacao produzida por uma busca constante (Koche, 1982, p.12). 

As ciencias, quanto ao seu objeto, dividem-se em ciencias naturais e ciencias humanas, que tem uma 
propriedade comum: o conhecimento origina-se nos fatos reais, sejam da natureza, do homem, da sociedade, 
da mente, etc. 

A Matematica e a 1.6gica, porem, sao excecoes, trabalhando corn a forma de conhecimento, e nao 
sobre o conteudo deste. 

A partir delas, a ciencia se divide em dois grandes grupos: as ciencias formais ou abstratas (Matematica 
e Logica) e as empiricas (naturais e humanas): 

Quanto ao conhecimento, o homem comum conhece de maneira diferente do cientista. 0 que os toma 
diferentes nao sao os fatos ou as pessoas que estudam. A eletricidade, o calor, os fatos sociais, os organismos 
biologicos, interessam tanto aos cientistas como ao homem comum. As caracteristicas que definem a fronteira 
entre os dois estao relacionadas com a maneira de conhecer ou de justificar o conhecimento. 0 traco que 
marca a diferenca entre o cientista e o nao cientista e o processo de obtencao, justificacao e transmissao do 
conhecimento: 

a)o conhecimento cientffico é critico: enquanto o conhecimento comum procura explicacoes 
superficiais, o cientffico procura bases solidas, justificacoes claras e exatas; 

b) o conhecimento cientffico é organizado: o cientista tenta construir sistemas de 
conhecimento, embora nem sempre tenha sucesso. Enquanto o senso comum é integrado de 
conhecimentos "avulsos", o cientista organiza seu conhecimento num conjunto onde os 
elementos estejam relacionados de maneira ordenada; 

c) o conhecimento cientffico é prognosticador: baseado em principios ou leis, o 
cientista pode predizer ate mesmo corn certeza de que maneira acontecerao certos fatos 
futuros. Tambem o homem comum faz suas predicoes, so que justificadas por analogias do 
senso comum. 0 cientista tern argumentos para afirmar que certos fatos ocorrerao; 

d)o conhecimento cientffico é geral: interpreta conjunto de fatos ou situagoes, nao so casos 
isolados; 

e)o conhecimento cientffico é metodico: para obte-lo, devem ser respeitados alguns padr6es 
de pesquisa, nao a partir de urn unico metodo, mas tambem condicOes diversas, inclusive 
psicologicas, sociais e historicas, que evidenciam, cada vez mais, a impossibilidade da exigencia 
de neutralidade cientffica. 0 metodo cientffico nao deve ser prescritivo, mas crftico. Nab ha uma 
so abordagem de fazer ciencia, nem urn so metodo de investigacao. 
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A partir daf, o modo proprio que a ciencia tern para obter conhecimento da realidade empfrica é a 
pesquisa. E, entre as diversas formas de faze-la, algumas tern por objetivo obter informacoes do que existe, 
descrevendo e interpretando a realidade. Outras, criam condicoes para interferir no aparecimento ou 
modificacao de fatos, a fun de explicar o que ocorre quando dois ou mais fenomenos sao relacionados. 

Ambas as linhas, porem, pretendem obter o conhecimento cientffico ern suas propriedades particulares. 

2 FORMULA00 DO PROBLEMA DA PESQUISA 

0 primeiro passo para a realizacao de uma pesquisa constitui-se na selecao provisoria de um problema. 
0 processo se inicia no fichario, em apontamentos sobre leituras e/ou trabalhos mais minuciosos onde o 
pesquisador se situa e define onde quer chegar, inclufdo of o contato corn especialistas para discussao do 
tema de interesse e, dentro dele, a formulacao do problema. 

0 que é urn problema de pesquisa? E urn questionamento que o pesquisador se faz a partir de uma 
ideia sobre a pesquisa que pretende executar. Deve examinar se essa ideia pode ser transformada em problema 
formulavel atraves de urn metodo simples, que é o de redigf-lo na forma de pergunta, onde estejam claramente 
explicitados os seguintes itens: 

1 - 0 problema como tal pode ser formulado por escrito; pode ser transformado em uma pergunta? 
2 - Quais os interesses que o determinaram: sociais? cientfficos? conteddo? metodologicos? 
3 - Tais interesses se harmonizam entre si? 
4 - 0 problema a relevante, pressupondo-se que a sua solucao va contribuir para ampliacao do 

conhecimento cientffico na area? 
5 - 0 problema relaciona no minim° dois fenomenos sociais entre si? 
6 - 0 problema é adequado a uma investigacao sistematica, controlada e critica? 
7 - 0 problema pode ser verificado empiricamente? 
8 - Todas as possibilidades de debate e levantamento foram aproveitadas? 
9 - Existe base teorica (bibliografia) suficiente para dar infcio ao estudo? 

Para SCHRADER (1974), o problema estard formulado provisoriamente assim que as questOes acima 
obtiverem respostas positivas. Segundo elas, deve-se evitar a realizacao de uma pesquisa em tomo de 
urn problema em que nao forem identificados inicialmente os interesses sociais e cientfficos do mesmo. 
Enfatiza ainda que, independente do interesse da ciencia no problema, sob todos os aspectos a questa° a ser 
investigada devera ser uma questao cientffica. Isso ja a atingido quando o problema é formulado como 
pergunta, ja que, segundo o autor, cada pergunta possui elementos te6ricos, ou seja, conjecturas expressas 
ou tacitas sobre relacoes ou expectativas a respeito da natureza de urn objeto: o importante é que o conterido 
teorico se tome evidente no decorrer da formulacao. 

Segundo KERLINGER (1965, p.24): "Uma pergunta é cientffica quando descreve a relacao de 
pelo menos dois fenomenos entre si, adequando-se igualmente a uma investigacao sistematica, controlada, 
empfrica e crftica. Assim, perguntas retoricas, especulativas e afirmativas nao sao perguntas cientfficas; 
so no decorrer do trabalho que se podera, de fato, saber se a pergunta é ou nao cientffica." 

Embora a escolha do problema possa ser determinado por outras consideracOes, alem das cientfficas, 
a sua formulacao devera ser influenciada fundamentalmente pelo processo cientffico. No entanto, nao existe 
uma regra infalfvel para orientar o pesquisador na formulacao de questoes significativas em determinada 
area de pesquisa. Porem é possfvel enumerar algumas condicoes que levam a formulacao de problemas 
significativos: contato sistematico e direto corn a area de estudo; analise da literatura existente; discussao 
corn pessoas que tenham experiencia no campo de estudo; consulta a pesquisas ja realizadas, etc. 

A formulacao de urn problema de pesquisa exige que sejam observados os seguintes itens: 

1 - 0 problema que exige solucao precisa ser percebido na area circunscrita pelo t6pico escolhido. 
2 - A tarefa de pesquisa precisa ser reduzida a urn tamanho viavel ou dividida em subtarefas, cada 

uma das quais possa ser realizada em urn estudo especffico. 

Alem disso, se houver conhecimento significativo referente ao problema, a formulacao ja contera, 
dentro de si mesma, hipoteses, orientacao para coleta e analise de dados, bem como os meios para relacionar 
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o estudo a outras pesquisas ou a uma teoria. Existam ou nao hipoteses estabelecidas nessa etapa, o estudo exigird 
a definkao dos conceitos que serao utilizados na organizacao dos dados. Tais defmicOes incluem aspectos formais, 
destinados a apresentar a natureza geral do fenameno que interessa a pesquisa, bem como a sua relacao corn 
outros estudos e corn a teoria existente. Inclui tambem defmicoes operacionais, que permitem a coleta de dados 
a partir da limitacao dos conceitos ao sentido restrito que lhes sera dado na investigacao. 

E, finalmente, ao se formular o problem•de pesquisa, as etapas subseqiientes precisam ser previstas, 
a fim de se ter a certeza de que o mesmo podera ser estudado a partir das tecnicas e recursos existentes. 
Assim, a formulacao do problema deve levar em conta a acessibilidade as fontes de consulta, o tempo e 
demais recursos necessarios, que permitam, de antemao, identificar o grau de possibilidade de executar o 
trabalho. Caso contrario, o trabalho nao deve ser iniciado, sob pena de nao poder ser conduit:1o. 

3 HIPOTESES DE PESQUISA 

Para orientar a coleta de dados que levam a solucao de problemas de pesquisa, sao lancadas hipoteses, que 
se constituem em supostas respostas que o pesquisador lanca ao problema: sao suposic.A3es que antecipam a 
comprovacao da realidade (proposicoes). De acordo corn FERRARI (1982), sao formas de pressuposicao que 
antecedem a constatacao dos fatos, ou formulacoes provisorias do que se procura conhecer. 

A hipotese é uma proposicao nominal cuja estrutura constitui-se de pelo menos dois elementos, ou sejam, 
duas variaveis, uma das quais faz o papel de "unidade" ou elemento basic° (pessoa, automovel, usuario, etc.) e a 
outra é "atributiva", isto 6, atribui valor a unidade (idoso, subdesenvolvido, satisfacao de interesses, etc.). 

A funcao de uma hipotese a orientar a busca de ordenacao entre os fatos. As sugestoes formuladas numa 
hipotese podem ser a solucao do problema; verificar se elas o silo de fato é tarefa da pesquisa. Nao é necessario 
que as sugestoes conduzam ao objetivo; ate mesmo algumas podem ser incompativeis entre si, de forma que nem 
todas possam dar a solucao pars o mesmo problema (SELTIZ et alii, 1975). 

Uma hipotese pode afirmar que algo ocorre em determinado caso; que urn objeto, pessoa, situacao ou 
acontecimento especffico tern certa caracteristica. Pode tambem referir-sea freqiiencia de acontecimentos, ou 
a ligacao entre variaveis. Pode afirmar que algo ocorre em determinada proporcao de tempo, ou que algo tende a 
ser acompanhado por alguma coisa, ou que algo a geralmente maior ou menor do que alguma outra coisa. 

Outras hipOteses afirmam que urn acontecimento bu caracteristica é um dos fatores que determinam outra 
caracteristica ou acontecimento. Por exemplo: as experiencias da primeira infancia sao importantes determinantes 
da personalidade adulta (= hipotese causal). Em sfinese, as hip6teses servem pars estabelecer a relacao entre 
objetos ou entre dois valores de caracteristicas desse mesmo objeto; refere-se a uma multiplicidade de tais relacoes. 

A hipotese pode, segundo SCHRADER (1974) estabelecer os seguintes tipos de relacOes: 

1 - Estimulo X reacao 
Ex.: Atitudes autoritarias do bibliotecario provocam o afastamento do usuario da biblioteca. 
2 - Inclinacao X reacao 
Ex.: Opinioes reacionarias do bibliotecario causam punkoes humilhantes em criancas. 
3 - Propriedade X inclinacao 
Ex.: RelacOes ptiblicas de sexo masculino assumem posicao de chefia mais seguidamente do que relacoes 
ptiblicas do sexo feminino. 
4 - Pre-requisito indispensavel X efeito 
Ex.: A Biblioteconomia so pode desenvolver-se como ciencia porque houve alteracao na mentalidade dos 
cientistas em relacao a ela. 
5 - Relacaes imanentes 
Ex.: Bibliotecarios formados ha mais de dez anos dificilmente se interessam por pesquisa em 

Biblioteconomia. 
Concluindo, pode-se sintetizar que a funcao da hipotese a servir como urn guia pars o tipo de dados que 

se precisa coletar pars se chegar a solucao do problema, bem como é titil pars indicar a maneira de organizar os 
dados pars sua analise. 

As hipoteses podem ser originada  s  de varias fontes; uma hipotese pode basear-se apenas num palpite, em 
resultados de outros estudos, na expectativa de que relacoes semelhantes ocorram entre duas ou mais variaveis no 
novo estudo. Pode tambem decorrer de uma teoria, por urn processo de deducao logica, que conduza a predicao 
de que, sob determinadas condicoes, decorrem determinados resultados. 
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A pesquisa pode lancar hipoteses a partir do senso comum, isto 6, palpites, experiencia, etc., mas é 
importante que o pesquisador tenha em mente que nao se trata do estabelecimento de uma relagao comum, 
mas sim experiencias primarias cientificas corn que ele faz previsoes sobre os resultados do projeto de 
investigacao. Para ele, esti apto o pesquisador que sistematiza as suas observacoes e experiencias pessoais, 
referindo-as a afirmacties feitas por sociologos e outros cientistas sobre os mesmo fenOmenos. Caso o problema 
de pesquisa tiver sido formulado em forma interrogativa, deve-se apenas procurar uma formulacao lingiiistica 
em que, ao final, se encontre analogamente urn ponto de interrogacao. 

As hipoteses lancadas por urn simples palpite, mesmo que comprovadas num so estudo, sao menos 
relevantes de modo a que tendem a nao se relacionar com uma teoria. Por isso os estudos baseados nesse 
tipo de hipoteses sao os menos cientificos. 

Uma hipOtese decorrente de estudos anteriores (resultados) é mais ampla. Baseando-se em outras 
pesquisas e, se o estudo atual a confirmar, os resultados auxiliardo a demonstrar que a relacao se repete 
regularmente. 

Uma hipotese decorrente nao so de resultados de estudos anteriores, mas tambem de teorias, esta 
mais livre de limitacoes. Se a ligacao entre os dados da pesquisa e a teoria for satisfatoriamente estabelecida 
dessa maneira, e se os resultados do estudo confirmarem a previsao, os pesquisadores terao feito uma dupla 
contribuicao. De urn lado, os resultados da pesquisa ajudam a confirmar a teoria geral, ao demonstrarem que 
e valida nessa situacao, bem como ern outra em que ja foi aplicada. 

0 fato de a natureza da rein -do prevista poder ou nao ser apresentada explicitamente, isto 6, se podem 
ou nao ser apresentadas como hip6teses no estagio da formulacao de uma pesquisa, depende, em grande 
parte, da situacao do conhecimento na area a ser pesquisada. A pesquisa cientifica pode comecar com 
hipOteses bem formuladas, pode formular hip6teses como o produto final da pesquisa. A formulacao e a 
verificacao de hipoteses constituem um objetivo da pesquisa cientifica. 

Em muitas areas das relaciies sociais nao existem hipoteses significativas. Por isso, é necessario fazer 
muitas pesquisas exploratorias antes de ser possivel formular hipoteses. 0 trabalho exploratOrio é uma etapa 
inevitavel do processo cientifico. 

Nao é mais ou menos cientifico urn estudo que comece corn hipoteses ou aqueles que terminam corn 
hipoteses. 0 tempo para a formulacao de hipOteses varia corn a natureza do problema e a amplitude de 
conhecimentos anteriores a respeito, onde a formulacao e reformulacao do problema de pesquisa é urn 
processo continuo. 

Exemplos de hipoteses: 

H1  - A freqiiencia é maior em bibliotecas em que o bibliotecario da mais importancia ao atendimento ao 
usuario do que em bibliotecas onde o bibliotecario da mais importancia a servicos tecnicos. 

112  - Existe relacao entre a qualidade do acervo das bibliotecas especializadas e o grau da producao intelectual 
dos cientistas da regiao. 

113  - 0 nivel de atualizacao do acervo interfere no grau de atualizacao cultural do usuario. 

114  - A procura pela Biblioteca Pablica é maior entre alunos universitarios do que entre alunos de escolas de 
2° Grau. 

H5  - A situacao socio-economica do leitor influi nos seus habitos e preferencias de leitura. 

Assim, as hipoteses podem ser identificadas como uma estrategia de orientacao da pesquisa. A partir 
delas, Pica bem melhor delineado o caminho a seguir, excluidas analises de outros pontos que poderiam nao 
conduzir a solucao do problema. 

6 
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4 0 PAPEL DAS CITACOES NO TRABALHO CIENTIFICO 

Urn dos aspectos que caracteriza o trabalho cientifico deve ser a sua integracao corn o conhecimento ja 
existente na area em que se situam o tema e o problema a ser investigado. E o que se denomina "Revisao de 
Literatura" ou "Referencial Teorico", etapa posterior a introducao e anterior a conclusa'o do trabalho. 

Todavia, na pratica, o que se ve, em muitos casos, especialmente entre os pesquisadores/iniciantes, é a 
utilizacao mal feita de citacoes. Ha casos em que o autor nada mais faz do que urn resumo de contetidos que 
tenha lido, ligados, na forma de "colcha de retalhos", ao seu proprio trabalho. Sem dizer nada de novo, essa 
reuniao de dados, muitas vezes caotica, nao leva a nada, sem contribuir para o avanco cientifico. Exagero 
de citacOes nao significa que o pesquisador seja competente; no maxim°, demonstra que ele leu sobre o 
assunto, condicao necessaria mas nao suficiente para a producao de um trabalho cientifico. 

0 inverso, tambem comum, é errado: considerando que sabe muito sobre o assunto, nao faz qualquer 
mencao ao conhecimento pre-existente na area do problema. E outra forma de descredenciamento do autor 
como pesquisador, uma vez que o produto nao é urn artigo cientifico. No maxim°, se constitui num trabalho 
literario, noticia, ou qualquer outro, jamais cientifico, por the faltar a base, ou seja, integracao com o 

processo de evolucao da area de conhecimento em que se situa o problema. 
Uma terceira situacao que ocorre é a apropriacao indevida de elementos teoricos, ou plagio. Isso se di 

quando o pesquisador, sem citar a fonte, utiliza consideracoes que nao sao proprias, mas de outra pessoa, 
ignorando esse aspecto, seja propositadamente, seja por desconhecimento. Nessa linha, ele estard incorrendo 
na possibilidade de ser criticado, ou ate mesmo processado, por roubo de autoria. 

Diante disso, este trabalho procurara caracterizar os principais aspectos relacionados ao problema, corn 
o objetivo de evitar que se repitam tais desvios metodologicos. 

4.1 Principios Bgisicos para a Utilizacao de Citacoes 

Como ja foi indicado, o use de citacoes baseia-se na integracao do conhecimento ja produzido, 
como forma de conduzir a solucao do problema. Diante disso, alguns principios devem ser seguidos, a fim 
de que as citacoes sejam bem feitas e metodologicamente corretas.Ao tratar do assunto, MATOS (1985, 
p.2043) estabelece os seguintes Itens, que, por sua pertinencia, sao a seguir transcritos: 

"1 Cite corn um proposito bem claro, definido, relevante. Faca uma citacao para relacionar 
um pensamento alheio, relevante as suas proprias ideias. Cite para transmitir uma ideia 
memoravel ou notavel por seu alcance. Recorra a uma citacao quando tiver que documentar 
assertivas de especialistas, em pesquisas bibliograficas, por exemplo." 

Corn isso, o autor deixa clam que citar significa dar enfase a algo importante, digno de ser repetido ou 
reutilizado, exatamente por ser um elo de encadeamento entre o que ja foi e o que esta sendo dito a respeito de algo. 

Citar significa divulgar o autor original. Mas so é valido divulgar o que for relevante. Copiar o irrelevante 
é credenciar indevidamente alguem, referendando-o como importante no meio cientifico, quando nao o é. 

Prosseguindo, o autor refere-se a proporcao que representa o tamanho das citacOes no corpo do trabalho: 

"2 Seja parcimonioso (como cientista) e breve como citador. Voce abusa de citacoes? 
Ultrapassam 5% de seu texto? Verifique a proporcao de citacoes (quer "ipsis verbis", 
quer parafraseadas) em seus escritos. Nao cite demais: a formulagao do texto deve ser sua 
e nao de outros pensadores." (MATOS, 1985, p.2043). 

Dessa maneira evita-se fazer o que, na introducao deste texto, foi denominado de "colcha de retalhos". 
Citar por citar, exagerando na quantidade de referencias, ,pode, na pratica, significar uma camuflagem 
da inseguranca e indompetencia de quern esta escrevendo.'Para este, pode parecer que, ao referir-se a 
outros autores, esteja mostrando o quanto sabe. Mas, na realidade, ao se ler um trabalho que abusa de 
citacoes, o que se constata é exatamente o contrario, ou seja, que o autor (o que cita) pouco sabe sobre o 
que escreveu. 
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Outro aspecto a ser observado, segundo o autor, é o valor atribuido as citacoes: 

"3 Atribua as suas citacoes urn valor razoavel. Lembre-se de que uma citacao é 
primordialmente uma ilustracao e nao uma evidencia ou prova. Nao é a extensao, a 
profundidade ou a enfase de sua citacao que ira convencer o leitor. Cite uma "autoridade" 
para dar confiabilidade adicional a seu argumento, mas é o que voce diz e nao o pensamento 
alheio que ira persuadir o leitor." (MATOS, 1985, p.2043). 

Logo, o que imports nao é o ntimero de citacoes, mas a relevancia e profundidade do que o citador 
(e nao o citado) tern a dizer. Se alguem quiser conhecer o pensamento do autor X, le a obra deste; nao 
precisa do autor Y, que nada fez a nao ser citar o autor X. Mas, é exatamente pelo exagero de citacoes e 
mais citacoes, sem nada mais a dizer, que as bibliotecas estao cheias de artigos e mais artigos repetindo o 

ja dito, o ja feito, sem nada a acrescentar. 
Finalizando, o autor refere-se a um aspecto que é essencial a uma citacao bem feita, que é a sua 

integracao com o texto onde esta sendo inserido: 

"4 Faca citacoes integradas. Se voce optar por citar, integre, sempre que possivel, a citacao 
em seu proprio texto. Produza uma fusio ideativa, como se as ideias do autor e as suas 
objetivassem o mesmo "efeito" (. . .) Para isso, releia atentamente o fragmento a citar e 
descubra a maneira mais eficaz de integra-lo harmoniosamente a sua criacao textual." 
(MATOS, 1985, p.2043). 

Ao integrar as citacoes, o autor demonstra que tem a capacidade de relacionar ideias, de integrar o 
conhecimento num processo continuo e seletivo. E, em sintese, a estrategia que credencia o novo autor 
como um pesquisador. 

Portanto, ao fazer citacoes, o autor deve, em sintese, ater-se a citacao corn objetivos bem definidos, 
nao abusar indevidamente de citacoes para "esconder-se" arras delas, atribuir-lhes urn valor relativo 
dentro do novo texto e, finalmente, integra-las devidamente dentro do corpo do trabalho, numa recriacao 
dos elementos citados. 

4.2 Diferentes Formas de Citacoes e sua Padronizacao de Apresentacao 

As citacoes podem ser diretas ou indiretas; quem decide sobre a adequacao de um ou outro tipo é o 
proprio pesquisador. Dependendo da situacao, tanto uma quanto outra podem ser igualmente apropriadas. 
Todavia, quanto mais forca se quiser dar a argumentacao, mais eficaz se tom a citacao direta, tambem 
denominada de formal ou textual. Quando se optar pela citacao indireta, deve-se ter o cuidado de traduzir 
corretamente as ideias do autor citado, sob pena de, sendo infiel, criar uma releitura inadequada do 

pensamento do mesmo autor. 
Ha dois tipos de citacOes diretas, quanto ao tamanho: as breves (corn ate tres linhas) e as longas (corn 

quatro ou mais linhas). 
No primeiro caso, elas sao incluidas no texto, entre aspas duplas e precedidas por dois pontos 

quando iniciadas corn frase completa. Quando se tratar de citacao de parte de uma frase, corn supressao 
de texto no inicio da mesma, esta deve ser indicada por elipse (. . .). Nos dois casos é imprescindivel a 
indicacao da fonte exata da citacao, utilizando-se para tanto urn sistema de chamada. A pontuacao 
original do texto deve ser respeitada. 

As citacOes longas sao colocadas no texto em destaque (aspas e/ou negrito), separadas do texto que 
as antecede e sucede por espacejamento duplo e corn margem de paragrafo especial. 0 espaco interlinear 
deve ser menor do que o usado no texto, recomendando-se o espaco urn (1). As citacoes longas podem 
conter supressoes em seu inicio, meio ou final, todas indicadas por elipses. Os dois pontos precedem as 
citacoes longas que sao iniciadas por frase completa. 

Quanto as citacoes indiretas, so tern como destaque a referencia a fonte, sem a pagina, feitas na 
forma de parafrases do pesquisador as ideias expressas pelo autor citado. 
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Outro aspecto a salientar é que, sempre que possivel, o pesquisador deve recorrer a fonte original, 
em vez de utilizar citacoes de citacoes. Mas, quando a obra original é de dificil acesso, era° pode-se 
utilizar urn autor citado por outro autor, mediante a colocagao de "apud" para identificar esse vinculo. 
Neste caso, a indicacao da obra original e da obra onde foi citada deve ser feita, obrigatoriamente, ao 
pe da pagina do novo texto. Esta sera a tinica oportunidade de informar ao leitor sobre os dados 
de identificacao do autor original citado. Da bibliografia consultada/citada constard somente o autor 
lido pelo autor do trabalho. 

Para as chamadas das citacoes sao usados, principalmente, dois sistemas: o alfabetico e o 
alfabetico-numerico. 

O primeiro sistema utiliza o sobrenome do autor, a data de publicaco do documento e a pagina 
exata de onde foi colhida a citacao. Estes tres elementos podem ser colocados tanto na frase que antecede 
a citacao (entre parenteses ou nao) quanto imediatamente apes a mesma. 0 sistema alfabetico-
numeric° pressupee a ordenacao da bibliografia final e sua enumeracao. Os mimeros correspondentes 
sao utilizados logo ap6s o nome do autor citado ou em seguida da citacao. 0 ntimero da pagina 
exata completa a informacao. Recomenda-se o uso de colchetes ou parenteses para encapsular estas 

informacoes, evitando-se, assim, confusoes corn mimeros do texto. 
Para esclarecer urn pouco mais, observem-se os exemplos a seguir: 

Citacao Breve: De acordo corn LIMA (1980, p.21), pode-se caracterizar que: ". . . o sentido dado 
ao conceito de hipetese é tinico, evidenciando urn elemento de uso comum entre a comunidade cientffica." 
Sendo utilizado o sistema alfabetico-numerico: 
De acordo corn LIMA (10, p.21), pode-se caracterizar que: ". o sentido (. . .) comunidade cientifica." 

Citacao Longa: Observar as citac6es constantes da Secao 2 deste texto, quando foi utilizado o 
sistema de chamada alfabetico.Caso fosse utilizado o sistema alfabetico-numerico, o ntimero da 
referencia bibliografica da obra seria utilizado acompanhado pelo mimero da pagina. 

Citacao de Citacao: A partir da analise dos elementos apresentados por FREIRE*, apud 
FERREIRA (1986, p.245): "Podem ser caracterizados dois tipos de citagees a respeito da estrutura e 
funcionamento a das bibliotecas medievais." Logo, para o autor, d indevida a consideracao que 
todas as instituicOes denominadas bibliotecas, naquela epoca, sejam analisadas sob urn tinico prisma 
de observacao. 

Citacao Indireta: Conforme ARAUJO (1980), podem ser encontrados dois tipos de bibliotecas 
populares, um identificado corn a instituicao mantenedora e outro corn a comunidade onde estao 
inseridas. Deste modo, o autor demonstra que, para cada uma, podem ser adotados objetivos e 
estrategias de acao especfficas. Concluindo, saliente-se a impor Cancia de que, na integracao de 
citacees diretas ou textuais ao novo texto, sejam utilizadas palavras que sirvam de elo de ligacao, 
como, por exemplo: 
Segundo FULANO (ano, p.): " 
Afirma FULANO (ano, p.): " 
Conforme FULANO (ano, p.): " 
De acordo corn FULANO (ano, p.): " 
A esse respeito, observa-se o que FULANO (ano, p.) diz:" 
Na opiniao de FULANO (ano, p.): " 
Atraves dessas expressoes, pode-se encadear a citacao ao texto, de modo a facilitar a sua compreensao 

pelo leitor e demonstrar que ela nab esta "voando" dentro do artigo, mas que faz parte dela. 
No caso de citac6es em lingua estrangeira, elas devem ser traduzidas no texto e, em nota de rodape, 

ser incluklo o texto original, para maior seguranca. 
E, finalmente, outro aspecto a salientar a que nao tern logica citacoes corn autoria indefinida. 
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Por exemplo: 
ERRADO Pesquisas recentes revelam que o estudo de usuarios é uma das areas . . . 
CORRETO Pesquisas recentes (ARAUJO, 1980; FREIRE, 1983; GONZAGA, 1987 et alii) 
revelam que o estudo de usuarios é uma das areas .. . 

ERRADO Alguns autores insistem em afirmar que... 
CORRETO Alguns autores (ARAUJO, 1980; FREIRE, 1983; GUSMAO, 1987 et alii) 
insistem em afirmar que... 

0 Unico caso em que tal procedimento a correto é quando se trata de citacao de textos celebres, 
citacoes ou autores universalmente conhecidos, como, por exemplo, citar elementos ditos por Socrates, 
Aristoteles, Platao, etc. 

Diante do exposto, conclui-se que as formas de citacao e a sua recuperacao devem voltar-se 
diretamente tanto a integracao no texto, quanto a mais completa identificacao das fontes citadas, fornecendo 
ao leitor o maior grau de localizacao possivel. 

0 uso de citacoes no trabalho cientifico, portanto, e feito a partir de alguns principios basicos que, se 
nao forem seguidos, chegam a comprometer a producao do autor, tanto citador, quanto citado. No que 
se refere ao autor que esti citando, se ele nao sabe utilizar corretamente as citacoes, demonstra que no tern 
competencia como pesquisador, ou seja, falta-lhe uma das credenciais basicas de metodologia da pesquisa, 
que é exatamente saber fazer o encadeamento racional, seletivo e organizado entre o conhecimento pre-
existente e as novas ideias que ele proprio produz. Se a citacao for mal feita, por outro lado, prejudica o 
autor citado, em dois casos: citacao indireta infiel, representa deturpacao das ideias originais do autor citado, 
desviando o leitor da verdade; citacao direta mal apresentada ou mal encadeada no texto, pode significar 

uma exaltacao exagerada ao autor citado, a sua utilizacao corn argumentacao errada para o novo texto, 
uma desarticulacao entre as ideias do autor citado e as do que esta citando, ou, ate mesmo, a introducao de 
elementos estranhos, que apenas "voam" dentro do novo texto. A aplicacao correta de elementos de 
outros autores a imprescindivel, fazendo parte da estrutura de todo e qualquer trabalho cientifico, 
independente do enfoque. 

A redacao de artigos cientificos onde nao haja uma integracao entre autores que se preocuparam 
em analisar, discutir, interpretar e relatar elementos basicos para a solucao do problema basic° do texto em 
elaboracao, pode demonstrar que o autor pode saber ate redigir, mas nao o credencia como urn autor cientifico, 
ou seja, urn pesquisador. 

Concluindo, é muito importante, deste modo, que, ja nos cursos de graduacao, os alunos sejam 
provocados a redigir trabalhos cientificos onde, atraves do uso de citacOes, possam demonstrar a capacidade 
de analise e critica, inerentes ao mundo das ideias cientificas. 

* FREIRE, Luiz Roberto. Estrutura e Funcionamento da Biblioteca na Idade Media. Sao Paulo, Paz e Terra, 1986. 

p.148. apud FERREIRA, 1986, p.245. 
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5 ESTRUTURA E APRESENTACAO DE TRABALHOS CIENTiFICOS 

0 trabalho cientffico é o produto de uma pesquisa, ou seja, do conjunto de atividades realizadas na 
procura de uma resposta a uma indagacao sobre a realidade, ou seja, conhecimento. 

A pesquisa cientffica se diferencia das demais pesquisas pelo metodo tecnico que se dirige ao 
conhecimento da realidade. Realidade, nessa perspectiva, é, segundo RUDIO (1978, p.9), ". . . tudo aquilo 
que existe, opondo-se ao que é mera probabilidade, imaginacao ou idealizacao." Empiric° refere-se a 
experiencia, ou seja, ". . . é o conhecimento transmitido pelos sentidos e pela consciencia." 

A realidade empirica é obtida atraves dos fatos. Quanto ao seu significado, ou seja, o de ser qualquer 
coisa que existe na realidade, ha diferentes prismas do que é um fato: urn livro é um fato, e o leitor que o le 
é urn fato, bem como as palavras escritas o sao, mas as ideias contidas nao o sao, pois nao existem na 
realidade. Quando o leitor, vendo as palavras, age mentalmente, para transforms-las ern ideas, a elaboracao 
mental tornou-se um fato. Enquanto o livro, o leitor e as palavras sao fatos percebidos pela experiencia 
externa, a elaboracao mental, pela qual as palavras se transformam em ideias, é urn fato que pode ser 
percebido pela experiencia interior (RUDIO, 1978). 

Entre os aspectos que identificam urn trabalho cientffico citam-se a forma como é apresentado, a sua 
estrutura interna, a linguagem empregada, a padronizacao, entre outros. Tratam-se de indicadores que, somados 
a qualidade e tratamento dado ao contetido, evidenciam a competencia do seu autor. 

Embora ressaltando-se que o conteildo é muito mais importante do que a forma, o rigor com que é 
apresentado o trabalho, ou seja, a forma de comunica-lo a inerente e, se nao suficiente, necessario para a sua 
conotacao como produto cientifico. 

Portanto, o respeito a algumas diretrizes a condicao essencial para que se consiga integrar o trabalho 
no fluxo da comunicacao cientifica. 

Nesse sentido, a seguir sera° detalhados os principais itens referentes a: tipos de trabalhos, estrutura, 
redacao e apresentacao grafica do relatorio. 

5.1 Tipos de Trabalhos Cientificos 
0 que direciona a definicao do tipo de trabalho a ser produzido é o problema da pesquisa, incluindo 

os objetivos e finalidades a ele relacionados, a saber: 

5.1.1 Revisao Bibliografica 
Se a pergunta puder ser respondida atraves de urn estudo teorico profundo, opta-se pela elaboracao 

de uma revisao bibliografica, cujo produto, na forma de relatorio, pode ser uma monografia, ou artigo 
cientffico. 

5.1.2 Projeto de Pesquisa 
Se a questa() so tera resposta a partir da coleta de dados empiricos, baseados na manifestacao verbal, 

oral ou escrita de individuos, opta-se pelo planejamento de urn projeto de pesquisa, que, no relatOrio, podera, 
de acordo corn a profundidade e finalidades, ser desenvolvido como monografia, dissertacao ou tese, que 
sera° caracterizados no item a seguir. 

5.1.3 Projeto ou Plano de Acao 
Ha questoes cuja solucao depende da criacao ou implantacao de urn novo servico, setor ou atividade. 

Trata-se este do projeto ou plano de acao, que é a base do trabalho da area de Administracao. 
Relacionando os tres, sintetiza-se os seguintes itens: - nao sao excludentes entre si, mas se integram, 

um sendo a base dos demais. A revisao bibliografica e o primeiro passo dos tres, enquanto a realizacao de 
pesquisas empiricas (que incluem urn capitulo especffico de revisao bibliografica) é o caminho mais seguro 
para orientar a montagem de urn projeto ou plano de acao. 

Exemplo: a proposta de criacao de uma radio comunitaria ern determinado grupo se concretiza atraves 
da montagem de um projeto, a ser submetido as autoridades especialistas competentes. De inicio, é feita 
uma revisao bibliografica sobre radios comunitarias e estudo de comunidades. Apos, é realizada uma pesquisa 
para obter a informacao acerca do interesse dos usuarios na implantacao da radio. Analisados e obtidos 
pontos favoraveis, passa-se, finalmente, para a elaboracao do projeto de acao. Este, por sua vez, devera ser 
avaliado sistematicamente, assim que for ao ar a emissora. Para isso, retoma-se a necessidade de realizacao 
de uma pesquisa que indique a opinido da comunidade que ouve os programas oferecidos. 
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Graficamente, pode-se integrar os tees da seguinte forma: 

Problem a 

Objetivos e final idades 

 

I Dissertacao 

  

M on ogra fia 

 

Tesc 

   

Na area da Administracdo, o projeto ou piano de agar° relaciona-se corn urn programa, que se constitui 
do conjunto de pianos corn o mesmo objetivo (Ex.: Programa Nacional de Desenvolvimento Cientffico e 
Tecnologico).No processo de detalhamento e apresentacdo de projetos de Ka°, os diferentes componentes 
que configuram a Ka.° a ser empreendida devem guardar coerencia entre si, incluindo: 

a) a justificativa, que coloca o projeto no quadro da problematica da biblioteca como estrategia 
de acdo e dinamizacdo cultural sobre a area em que se pretende agir; 

b) os objetivos devem guardar relacdo corn a justificativa, estabelecendo os fins desejados; 
c) as metas limitam o universo dos objetivos, determinando os resultados a serem atingidos e 

fixados no tempo, espaco e quantitativamente; 
d) as especificaeoes ligam-seas metas, definindo o que se pretende alcancar em termos de extensdo; 
e) as fases, mecanismos e normas, previsdo de recursos financeiros, e o cronograma, 

compreendem a sistematica operacional necessaria a execuedo das metas fixadas; 
f) a avaliacao e controle dizem respeito ao desempenho da Ka° empreendida e seus resultados. 

0 projeto (Anexo B) deve ser estruturado de modo a se obter urn conjunto de informacoes que 
orientem a sua analise e execuedo, possibilitando de forma global o acompanhamento, avaliacdo e 
controle das noes empreendidas e o alcance de seus resultados. 

5.2 Formas de Trabalhos Cientificos 

Entre as formas mais comuns de trabalhos cientfficos, citam-se as monografias, clissertaciies e teses, que 
diferem quanto a sua abrangencia, objetivos e caracterfsticas. 

A monografia e, como o termo indica, urn estudo aprofundado de determinado tema. Isso significa que 
pode incluir tao somente elementos teericos (revisdo bibliografica), como tambem coleta de dados (incluindo 
quadros, tabelas, etc.). Atraves dela, é solucionado o problema que a justificou, seja a partir da revisdo bibliografica 
ou pesquisa empfrica. 

A dissertacdo, por sua vez, geralmente a feita pars obtenedo do tftulo de mestre em cursos de pOs-graduacdo, 
devendo se caracterizar como o resultado de uma pesquisa (teorica ou pthtica) em que o autor revele conhecer e 
dominar o tema e o assunto escolhido, corn capacidade de analisa-lo, interpreta-lo e sistematiza-lo. 

Tese, finalmente, a urn trabalho cujo tema deve ser original, que tenha importancia pars ampliaedo do 
conhecimento sobre o tema desenvolvido. Visa a obtenedo do grau de Doutor em cursos de pos-graduacdo, bem 
como aos tftulos de Livre-docente e professor Titular em universidades. 

Assim, entre as tres a monografia é a que pode ser mais reduzida, tanto em extensdo quanto emprofundidade. 
Ela pode ser feita como trabalho final de disciplinas ou cursos de Especializacdo ou Aperfeicoamento, ou como 
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trabalho de conclusao de cursos de Graduacao. E, muitas vezes, equivalente a exigencia de um artigo cientffico, 
podendo ser denominada de varias formas diferentes ("paper", trabalho final, relatorio, etc.). 

5.3 Estrutura de urn Trabalho Cientifico 

A diferenca entre urn trabalho cientifico e urn literario é a necessidade, no primeiro, de que haja um 
referencial teorico que o oriente. Enquanto a redacao literaia baseia-se numa analise subjetiva do contetido, a 
cientifica exige a inclusao de elementos que sintetizem o conhecimento ja existente sobre o assunto. Trata-se, 
pois, da exigencia de uma revisio bibliografica privia, de cuja analise vai resultar o trabalho final. A contribuicao 
do autor nesse sentido significa a capacidade de sintetizar o conhecimento existente sobre o tema, relacionando-
o ao problema que deu origem ao trabalho. 

No que se refere a organizacao desse conteudo, deve ficar clara dentro dele (existem ou nao titulos e itens 
especfficos) a presenca de uma secao de introducao, outra de desenvolvimento e mais uma de conclusio. Pode 
ser dividida em capitulos ou secoes, ou somente em capitulos e, conforme a finalidade a que se destina, podera 
estruturar-se de maneira diferente. Todavia, deve sempre ficar presente a existencia das tres partes. 

Embora haja grande variacao nos trabalhos cientfficos, eles coincidem formalmente, numa seqiiencia 
logica comum, a saber: 

a) antecipacao do que vai se expor ou provar; 
b) exposicao ou prova do que se havia proposto; 
c) enunciado do que se expos ou provou. 

Tais etapas correspondem, respectivamente, a introducao, desenvolvimento e conclusao. 
Na introducao, que d parte integrante do texto do trabalho, é formulado o problema da pesquisa. 

Atraves dela, o leitor sera informado sobre a intencao do trabalho, sua area, limites, normas, etapas, materiais 
e metodos utilizados (quando for o caso). 

Incluird, sempre que possivel, os seguintes elementos: 
a) importancia do assunto; 
b) objetivos, natureza e extensao da contribuicao cientifica; 
c) outros elementos que o autor julgar pertinentes para ampliar a primeira visao do trabalho para o leitor. 

0 desenvolvimento é, em essencia, a fundamentacao logica do trabalho de pesquisa. E o desdobramento 
do assunto, a fim de melhor compreende-lo e doming-lo, ampliando-o em sua extensao e aprofundando-o 
em sua compreensao. Envolve um processo sistematico de reflexao em que o assunto é desdobrado em 
partes significativas e tratado em fases sucessivas, numa seqiiencia logica. 

Quando se tratar de urn relatorio de pesquisa empirica, deverao ser aqui incluidos os capitulos da 
metodologia e apresentacao dos resultados. 

A conclusao deve proporcionar ao leitor um resumo sintetico mas completo da argumentacao, das 
provas e exemplos consignados nas duas primeiras partes do trabalho. Em outras palavras, deve relacionar 
as diferentes partes da argumentacao, unindo as ideias desenvolvidas. 

0 ponto de partida da conclusao é a introducao, seguida do desenvolvimento, tendo por finalidade a 
reafirmacao da ideia principal e pormenores mais importantes ja tratados, retomando o argumento decisivo 
em seus aspectos principals, sem maior analise ou comentarios. Ressaltard tambem os argumentos e 
conseqiiencias dos esclarecimentos feitos pelo pesquisador, incluindo tambem sugestoes e recomendacoes 
do autor em relacao ao tema tratado. 

Quanto ao tamanho de cada uma das partes, pode ser visualizar na figura a seguir (UFP, 1981, p.34): 

desenvolvimento 

Figura 1- Estrutura do texto de trabalhos cientfficos 
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Portanto, a introducao e a conclusao tern urn tamanho aproximado, inferior ao do desenvolvimento, 
que devera ser bem mais amplo. No caso de teses e dissertacoes, a Figura 2 indica o tamanho especffico. 

Como se pode observar, em relatorios cientfficos a revisao de literatura é um elemento que se encaixa 
apOs a introducao, bem como uma subdivisao desta tiltima. Ou seja, a analise do conhecimento já existente 
nao é o centro, mas a base para o estudo. 0 desenvolvimento em si representa a sua interpretacao, o relato 
dos dados coletados, etc., restando a conclusao a sua interpretagao e consideracoes finais. 

Figura 2 - Estrutura do texto de relatorios de pesquisa, teses e dissertagoes 

Assim, independente do tipo de trabalho, deve estar presente a mesma estrutura, corn seus tres elementos 
constitutivos: introducao, desenvolvimento e conclusao. 

5.4 Elementos integrantes do relatorio 

Redigido o relator* restard a elaboracao do documento final, constante dos elementos relacionados 
na Figura 3 ( UFP,1992, p.35"): 

* capa 
* glossario 

rel.bibliograficas 

* Elementos condicionados a necessidade 

Figura 3 - estrutura de um trabalho monografico 
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Como cada trabalho cientifico possui a sua apresentagao padronizada pela Associacao Brasileira de 
Normas Tecnicas (ABNT), o ideal é consultar as suas normas especfficas (ABNT, 1978, 1980, 1984, 1989). 

0 mais usual em trabalhos academicos a que na capa sejam incluldos os dados de identificacao da 
instituicao (margem superior), tftulo (centro), autor (abaixo do tftulo), local e data (margem inferior). Na 
folha de rosto aparecem os mesmos elementos, acrescidos da finalidade do trabalho (entre o nome do autor 
e o local). (Ex.: Trabalho realizado como pre-requisito para conclusao do curso X.) 0 sumario incluira as 
panes principals do trabalho corn as respectivas paginas. Apos o texto, incluir-se-ao os anexos (quando for 
o caso: modelos de questionarios, fichas, etc.), as referencias bibliograficas (apresentadas de acordo corn as 
normas da ABNT) e, finalmente, a capa (Anexo A). 

5.5 Apresentacao grafica 

O relatorio deve ser datilografado em papel branco, tamanho A4 (210mm x 297mm). A margem superior 
e de 35mm, a inferior e da direita de 25mm, enquanto que a da esquerda deve ser de 40mm. 0 texto deve ser 
datilografado em espaco dois. A bibliografia, notas de rodape, legendas e citacoes textuais de mais de guano 
linhas devem ser datilografadas ern espaco um. 

Os titulos de capItulos devem ser centrados ou iniciados junto a margem esquerda, a 7cm da margem 
superior, em letras maidsculas e sublinhados, ou negritados. 

O texto inicia-se a seis ou oito espacos da margem esquerda. A numeracao das folhas é feita a dois centimetros 
da borda do papel, a direita. Os novos paragrafos comecarn a um espaco e meio de distancia do anterior. 

Quanto a numeracao dos capitulos, secoes e sub-secOes, observa-se: 

Numeracao Primaria 
A numeracao primaria, correspondente a capItulos, da inicio a nova folha, e seus titulos sao escritos em 

letras maitisculas sublinhados ou negritadas e apresentada junto a margem esquerda ou alinhada aos paragrafos. 
E colocada a oito espacos da margem superior; entre elas e o texto, sao deixados nes espacos. 

Numeracao secundaria 
A numeracao secundaria corresponde aos ftens de primeira divisao de capItulos; aparece a margem 

esquerda . Seus titulos sao escritos em linha isolada, so corn a primeira letra de cada palavra em maitiscula, 
sublinhada ou negritada. 

As secoes terciarias e demais com titulos, recebem o mesmo tratamento das secoes secundarias. 
Quanto a todos os aspectos relacionados a estrutura e apresentacao do trabalhos cientffico, devem ser 

consultadas as normas da ABNT. 
Ressaltando-se que, sempre, o significado maior de um trabalho cientffico deve identificar-se com a 

sua relevancia, o rigor na apresentacao 6, senao suficiente mas necessario, condicao previa para ser aceito 
pela comunidade cientffica. Diante disso, o minimo de respeito a tais aspectos envolve uma normalizacao 
correta, uma estruturacao logica e uma apresentacao exata. Mas, seguramente, o aspecto mais importante é 
a maneira, profundidade e integracao do conteddo em si mesmo, onde fique clara a contribuicao que o 
autor esti oferecendo para o avanco do conhecimento na area analisada. Sem isso, o trabalho restringir-se-
a a tao somente mais urn entre milhoes de outros depositados num canto qualquer, ate mesmo de uma 
biblioteca. 
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6 ESCOLHA DO QUADRO REFERENCIAL: POSITIVISMO, ESTRUTURALISMO, 
FUNCIONALISMO, DIALETICA E FENOMENOLOGIA 

3 
0 quadro de referencia pode ser caracterizado como a linha (filosofica, religiosa, polftica, ideologica) 

do autor, servindo para comparar o modo de pensar de cada indivicluo, ja que, de acordo corn BARROS ; 
LEHFELD (1990, p.32), ". . . o conhecer algo varia segundo as associacoes mentais, e depende sempre do 	3 
universo cognitivo e psicologico do sujeito cognoscente." 

Entre os mais usuais, citam-se o Positivismo, o Estruturalismo, o Funcionalismo e a Dialetica. 

6.1 0 Positivismo 
Baseado em Bacon, Locke, S. Mill, Hume e Comte, estabelece que a pesquisa é realizada atraves 

da observacao dos dados da experiencia, das leis que regem os fenomenos. A constatacao de que existe 	3 
regularidade entre os fenomenos leva a generalizacao. Para o Positivismo, todo o conhecimento humano so 

3 é possfvel a partir da experiencia: "0 empirismo s6 ye e observa o que aparece. Nab admite valoracaso dos 
fatos, defendendo a neutralidade cientffica." (BARROS ; LEHFELD, 1990, p.32). 

Assim, relaciona-sea reunido e acumulacab de fatos, na observacaO, experimentacao, percepcao e analise, 	2 
. sem atribuir ao espfrito qualquer atividade propria nem interferencia na organizacao dos objetivos do 3 estudo." 

3 
6.2 0 Estruturalismo 

Afirma-se que a estrutura é a forma onde falta o centro, ou, em outras palavras, o lugar do sujeito fica 
vazio. Logo, a estrutura é estavel e invariavel, baseada na totalidade e interdependencia das partes. 

metodo estruturalista é analitico-comparativo, procurando a analise intema que a totalidade revela, 	3 
a inter-relacao e a disposicao das partes do objeto. 

Diante disso, o que imports é o papel e a posicao de cada elemento diante da estrutura.: "A estrutura 3 
esta acima das mudancas e dentro do sistema. A estrutura possui urn carater sistemico pois a modificacao em 
um elemento qualquer acarretard modificacOes dos outros elementos."(BARROS; LEHFELD,1990, p.33). 

Ou seja, o todo é a soma das partes. 

3 
6.3 0 Funcionalismo (ou Sistemismo) 

Baseado em Durkheim e Parson, é relacionado ao anterior, ao pressupor que existe uma estrutura e uma serie de 
relacOes entre os elementos, que se associam e se completam, so que, ao contrario do primeiro, o todo a maior do que a 
soma das partes. 

Enquanto o estruturalismo enfatiza que a analise, ou seja, a decomposicao do todo em suas partes, o 
funcionalismo, ao contrario, privilegia a sintese, ou seja, a visdo de totalidade. Em outras palavras, de acordo 
corn BARROS; LEHFELD (1990, p.35), ". o todo é o somatario das partes mais sua organizacao." 3 

Acentua as relacoes entre as partes e enfatiza a circularidade sistemica, integrando as partes entre si e o 
todo corn as partes: "Todas modificacOes ocorrem no sistema, que se repete e se confirma. Toda superacdo é uma 3 
reforma e nao uma revolucao e/ou inovacao." (BARROS; LEHFELD,1990, p.33). 

2 
6.4 A Dialetica 	 3 

A partir de Hegel, Engels e Marx, a dialetica estabelece que para se conhecer realmente o objeto da 	 3 
pesquisa, tem que se estudar todos os seus elementos, suas ligacoes, mediacOes e contradicties. 0 objeto deve ser 
analisado no seu desenvolvimento, no seu movimento proprio, na sua transformacao: "Ndo ha verdades abstratas, 
pois elas saO sempre realidades concretas." (BARROS; LEHFELD, 1990, p.34) 	 3 

Entre os seus elementos, citam-se: 	 3 
a) analise do desenvolvimento das coisas, do seu movimento, tendencias e contradkOes 
b) o objeto é a soma e unidade de contrarios; 
c) a totalidade concreta une a analise a sintese; 	 3 
d) segue a lei da interdependencia universal, onde cada coisa se encontra ligada as demais, em relacizies 	3 

maltiplas e universais; 
e)enquanto o metodo de investigacao a regiessivo (historico), o da exposicaO a progressivo(sistematico). 

E, finalmente, baseia-se num processo infinito de descoberta de novos aspectos, no aprofundamento (las  

coisas conhecidas, de forma que se passe do fenomeno a essencia. 
3 
0 
0 
3 
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Fazendo uma sintese do pensamento de Hegel e Marx a respeito da concepcao e metodologia dialetica, 
BARROS ; LEHFELD (1990, p34) afirmam: "Para Hegel, o real é dialetico, mas, como o real é racional, a 
dialetica so é racional, nao aplicavel a praxis. Tudo se desenvolve segundo a triade dialetica: tese (uma ideia, uma 
teoria), antitese (oposicao a tese) e sintese (deve it alem da tese e da antitese, reconhecendo o merit° de cada uma, 
procurando conserva-lo e evitar suas limitacoes." 

Marx exclui o idealismo de Hegel, mas conserva as concepc6es de contradicao e negacao dialeticas, corn 
enfase na estrutura economica como base definitiva de qualquer forma de desenvolvimento. 

Ao resumi-lo, afirma o autor (BARROS ; LEHFELD,1990, p.35): "Para Marx a principal tarefa da sociologia 
é mostrar como as forcas dialeticas atuam na Hist6ria, profetizando o determinismo historic°. Cria a teoria 
materialista dialetica. 0 metodo de investigacao e de exposicao segue o pr6prio desenvolvimento da coisa, existe 
a tomada de consciencia da realidade por ela propria. A pedra fundamental é a natureza." 

6.5 A Fenomenologia 

Para ela, a filosofia a concebida como uma analise da consciencia na sua intencionalidade. Ora, como sempre temos 
consciencia de algo, a fenomenologia analisa como as coisas se dao a luz da consciencia. Mas a consciencia é apenas uma 
fonte ou base, nao como realidade. Esta, por sua vez, é urn dos modos como o objeto manifesta-se a consciencia. 

Os objetos se apresentam como fenomenos e a sua essencia a revelada =yes da consciencia. Logo, a razao, 
como aquela que manifests ou revela o ser, é conceito muito importante na fenomenologia. 

BARROS ; LEHFELD (1990), baseados em HUSSERL, apontam como caracteristicas da filosofia enquanto 
indagacao fenomenologica: 

a)é ciencia teorica e rigorosa, dotada de fundamentos absolutos; 
b) a ciencia intuitiva, ja que as coisas se apresentam a percepcao sensivel da mesma maneira 

que apreende as essencias que se apresentam a razao; 
c) a ciencia nao-objetiva, ja que prescinde dos fatos e se preocupa apenas corn as essencias; 
d)a ciencia das origens e principios. A consciencia contem o sentido de todos os modos como 

se apresentam as coisas; 
e)a ciencia da subjetividade, uma vez que a analise da consciencia tern o EU como sujeito ou 

polo unificador da intencionalidade. 
A atitude fenomenologica tem duas condicoes basicas: 

a) reducao eidetica: a fenomenologia pura nao é ciencia dos fatos, mas das essencias. Ha a 
substituicao dos fatos, das coisas naturals, pela intuicao das essencias; 

b)epoche: suspende ou p6e entre parenteses a tese da existencia de modo geral. Percepcao da 
essencia dos atos e nao o reconhecimento da realidade atraves de atitudes racionais. 

Para compreensao dos elementos acima apresentados, apresentam-se os seguintes exemplos: 

Enfoque Positivista 
Tema: Habit° de leitura 
Delimitacao do problema: 
0 habit° de leitura entre os alunos das escolas estaduais de 1° e 2° graus do Estado do RS. 
Formulacao do problema: 
Existem relacoes entre o nivel socio-economic° familiar, a escolaridade dos pals, o sexo e a idade dos alunos, 

com a formacao do habit° da leitura entre os alunos das escolas estaduais de 1° e 2° graus do estado do RS? 

Enfoque Fenomenologico 

Tema: Habit° de leitura 
Delimitacao do problema: 
0 habit° de leitura entre os alunos das escolas estaduais de 1° e 2° graus do Estado do RS. 
Formulacao do problema: 
Quais sap os fatores que, na opiniao dos professores, pais e bibliotecarios, interferem na formacao do 

habit° de leitura entre os alunos das escolas estaduais de 1° e 2° graus do Estado do Rs e o significado que 
este tern para a vida dos estudantes que o desenvolvem, na opiniao dos mesmos respondentes? 
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Enfoque Dialetico 

Tema: Habit° de leitura 
Delimitacao do problema: 
0 habit° de leitura entre os alunos das escolas estaduais de 1° e ° graus do Estado do RS. 
Formulacao do problema: 
Quais sacs os fatores que interferem na formacao do habito de leitura, a nivel individual, local, regional 

e nacional, de abrangencia polftica, cultural e economica, e suas relacoes corn o processo de desenvolvimento 
cultural do Pais e como se apresentam as contradicoes, em relacao ao papel do curriculo e do sistema de 
educacao e das bibliotecas escolares, da formacao e desempenho dos professores, da participacao da familia 
e outras, que interferem especificamente na formacao do habiro de leitura dos alunos das escolas estaduais 
de 1° e 2° graus do Estado do RS? 

Como se pode observar, os tits exemplos mostram diferentes tipos de formulacao de problemas, de 
acordo corn o quadro conceitual do pesquisados. Ao compard-los, TRIVINOS (1987, p.98) descreve: 

44. 	enfoque positivista coloca a enfase nas relacOes entre as variaveis que devem ser 
objetivamente medidas, destacando-se o apoio da estatistica para atingir essa finalidade. 
Mas, talvez, seja a visao estatica, fixa, fotografica, da realidade seu taco mais peculiar. A 
segunda formulacao, a de natureza fenomenologica, poe em relevo as percepcOes dos sujeitos, 
e sobretudo, salienta o significado que os fenomenos tern para as pessoas. 0 terceiro 
enunciado, o dialetico, cid a impressao de historicidade do fenomeno, o que nao se observa 
nos outros enunciados. Suas relacoes a nivel mais amplo situam o problema dentro de urn 
contexto, ao mesmo tempo que, dinamicamente e de forma especifica, estabelece contradicoes 
possiveis de existir entre os fen8menos que caracterizam particularmente o topico." 

Independente do enfoque, porem, o pesquisador deve situar-se o melhor possivel dentro do tema e do 
problema delimitado, atraves de uma fundamentacao teorica (ou revisao bibliografica) que solidifique a sua 
percepcao sobre a area abrangida. Num prisma positivista, a quantidader de obras consultadas é urn dos 
indicadores, o que se toma mais restrito na analise fenomenologica e que, numa orientacao dialetica, é 
substituido pela qualidade. Isso significa dizer que, se para os positivistas é necessario ler e conhecer tudo 
sobre o assunto, em termos numericos, para os de linha dialetica, a preciso, acima de conhecer tudo, conhecer 
em profundidade, selecionando e interpretando tab somente o que é essencial para a compreensao das 
contradigoes, da historicidade, das relacoes e, enfim, de todos os elementos realmente significativos, excluidas 
fontes pouco relevantes. 
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7 ABORDAGENS QUANTITATIVAS DE PESQUISA: ESTUDOS DESCRITIVOS E 
EXPERIMENTAIS 

No sentido mais amplo, a escolha da abordagem ou metodo significa a escolha dos procedimentos 
para se obter a explicacao dos fenomenos estudados. 

As duas abordagens que se pode valer o pesquisador sac) a abordagem quantitativa, que se baseia na 
teoria da amostragem, e que, como o nome indica, procura medir uma ou mais variaveis. 

Em outro capftulo, ver-se-a que a abordagem qualitativa, ao contrario, nao se preocupa com 
quantificacao dos dados, mas corn a busca da profundidade e significado de determinados dados. 

Para dar inicio a uma pesquisa propriamente dita, ela deve ser precedida de urn estudo exploratorio, 
que orientara as estrategias que conduzem ao projeto de pesquisa. 

Decidido o que se pretende estudar, passa-sea metodologia (como) e ao instrumental te:cnico (com que): 
a)quais sao os metodos e tecnicas para coleta de dados? 
b) que tipo de fontes de informnao serao utilizadas: bibliografica ou de campo? 
c)qual é o universo da pesquisa e como se selecionard a amostra? 
d)como se fail um pre-teste da tecnica de coleta de dados? 

As pesquisas que seguem o metodo quantitativo, a seguir descritos, envolvem basicamente dois tipos: 
estudos descritivos e experimentais. 

0 planejamento de uma pesquisa depende do problema a ser investigado, da sua natureza, situnao 
espno-temporal, natureza e nivel de conhecimento do investigador. 

A partir dal, KERLINGER (1980) indica tees tipos de pesquisa: a bibliogrifica, a descritiva e a 
experimental. 

A pesquisa bibliografica tenta solucionar o problema a partir da revisao te6rica do conhecimento 
existente a respeito do assunto. 0 seu objetivo é conhecer e analisar as principais contribuicOes teoricas 
existentes sobre o assunto, terra ou problema. 

A pesquisa descritiva estuda relacoes entre duas ou mais variaveis de urn fenOmeno, mas sem manipuld-
los. Ela tenta localizar situacoes ou condicOes existentes, espontaneas, no seu ambiente natural, constatando 
e avaliando o tipo de situacao estudada. 

A pesquisa experimental procura analisar o problema, manipulando os possiveis fatores que se referem 
ao fenomeno observado, de acordo corn as hipoteses levantadas. Nessa investignao, a manipulacao das 
variaveis proporciona o estudo das relnoes entre causa e efeito de urn fenomeno, podendo o investigador 
controlar a quantidade ou qualidade dessas relnoes. 

0 experimento deve ser planejado selecionando-se as variaveis a serem manipuladas e controladas 
atraves de tecnicas especiais. * 

Urn mesmo problema pode ser investigado tanto atraves de uma pesquisa experimental quanto tido-
experimental. A decisao vai depender da natureza do problema, fontes de informacao, recursos, capacidade 
do investigador e outros. 

0 merito dos dois tipos sao os mesmos, desde que seja correta a utiliznao da metodologia. Ambos 
tem vantagens e desvantagens. Se os experimentos oferecem mais rigor no controle, tomando mais confiaveis 
os seus resultados, as pesquisas nao-experimentais sao mais naturais, espontaneas e generalistas. A pesquisa 
bibliografica, por seu tumo, a extremamente necessaria para se efetuar tanto estudos descritivos quanto 
experimentais. 

7.1 0 Fluxograma da Pesquisa Descritiva e Experimental 

Para a realiznao da pesquisa, algumas fases e suas etapas devem ser observadas em se tratando de 
trabalhos cientfficos. 0 respeito a tais etapas cid garantia de objetividade e metodo que the sao basicos. 

Graficamente, o fluxograma pode ser visto na figura a seguir: 

UFRGS 
FAcuLDAD E  DE APOUITETURA 

aleuoILLA 

* Para a realizacao da pesquisa experimental, ver RUDIO (1983) e SELLTIZ (1971). 
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0 FLUXOGRAMA DA PESQUISA 

Fase Etapas 

Planejancnto 

Escolha do tema.* 
Delimitacdo do Problema.* 
Revisdo da I iteratura.* 
Critica da Documentacdo.* 
Construcdo de esquemas teoricos.* 
Constuedo de hipoteses. 

Construe -do do piano 

1 Justificativa e problema 
2 Objetivos 
3 Fundartrntacdo teorica 
4 Hipoteses, variaveis e definicoes operacionais 
5 Metodologia (tipo, amostra, instrumentos, piano 
de coleta, tabulacdo e andlise) 
6 Estudo piloto 
7 Orcamento e cronograma 

hnplementacdo 

Estudo pilot() 
Treinanrnto dos entrevistadores 
Coleta de dados 
Tabular -do 
Andlise 
Confirmacdo ou refutacdo das hipoteses 

Apresentacdo dos 
Resultados 

Construe -do* 
Redacdo* 
Divulgacao do relatorio 

* As etapas assinaladas referem-se as da pesquisa bibliografica. 
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0 sumario que segue e utilizado no planejamento de estudos descritivos e experimentais 

SUMARIO 	 P. 

1 CONTEXTO E DELIMITAcAO DA PESQUISA 
1.1 Definicao do problema 
1.2 Objetivos e/ou hipoteses 
1.3 Definicao operacional das variaveis 

2 REVISAO DA LITERATURA 

3 METODOLOGIA 
3.1 Modelo de pesquisa 
3.2 Populacao e amostra 
3.3 Instrumentos de coleta de dados 
3.4 Procedimentos de pesquisa 
3.5 Plano de analise e apresentacao de dados 
3.6 Estudo-piloto 
3.7 Limitacoes da pesquisa 

4 CRONOGRAMA 

5 PREVISAO DE RECURSOS 

ANEXOS 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Contexto e Delimitacao da Pesquisa 

E neste momento que se apresenta a justificativa da realizacao da investigacao, a partir da analise das 
principais caracteristicas da area-problema, onde Pica clara a relevancia da pesquisa, que tipos de interesses 
originaram o projeto (institucionais, governamentais, teoricos, etc.), bem como as demais informacOes de 
carater geral que possibilitem ao leitor entrar em contato com o campo de investigacao. Assim, por exemplo, 
se a pesquisa envolver uma situacao especifica, tal como a analise do desempenho de bibliotecarios numa 
determinada situacao, é neste item que a realidade, as condicoes dos participantes e as principais caracteristicas 
da area em estudo devem ser apresentadas. 

Definicao do Problema 
0 problema de pesquisa significa o resultado de todas as indagacOes ja feitas de maneira geral no item 

anterior, ou seja, trata-se da sintese da area-problema, redigido em forma de uma pergunta, uma interrogacao 
onde se questiona a relacao entre no mlnimo duas variaveis, que tenham base tearica. 

Exemplo: 
"Diante do exposto, o problema desta pesquisa pode ser caracterizado pela questao: quais os interesses 

e expectativas dos usuarios da biblioteca X em relacao aos novos servicos planejados pela organizacao?" 

Objetivos elou Hipoteses 
Ja definido o problema, o passo seguinte a indicar quais sao as hipOteses que orientarao a realizacao 

da investigacao. No caso de estudos exploratorios e descritivos em que as hipoteses sejam substituidas por 
objetivos, aqui serao eles incluidos, em lugar delas. 
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Definicao Operacional das Varifiveis 
Neste item, sao definidas as variaveis de acordo corn o sentido operacional que lhes sera atribuido 

pelo pesquisador. 
Exemplo: 
a) idade - caracterizacao dos usuarios de acordo corn a faixa etaria: 

menos de 18 anos; de 19 a 22 anos; de 23 a 26 anos, etc. 

Revisio da Literatura 

Tambern denominada referencial teorico ou revisao bibliografica, inclui os aspectos essenciais que 
serao utilizados como base teorica da pesquisa. E uma sintese dos principais aspectos coletados e selecionados 
a partir da pesquisa bibliografica, apos ter sido feita uma reelaboracao crftica do conteado, pelo pesquisador. 
Ressalte-se aqui a importancia de que as fontes de consulta sejam devidamente apresentadas no texto (autor, 
ano, pagina ou mimero de chamada na bibliografia), sejam breves (citacoes textuais de autores, entre aspas, 
de ate quatro linhas), sejam longas (superiores a quatro linhas, quando sao colocadas entre aspas, datilografadas 
em margem de paragrafo e em espaco 1). A revisdo de literatura pode ser dividida em tantos itens e sub-
itens quantos forem necessarios, podendo o tftulo ser substituldo por outro, mais significativo para a 
compreensdo do conteado. 

Metodologia 

Tipo de Pesquisa 
Aqui é indicado se a pesquisa é do tipo exploratorio, descritivo ou experimental. Como o nome ja 

indica, a pesquisa é do tipo exploratorio quando envolver um levantamento, uma coleta de dados sem 
estabelecer relacdo entre variaveis. Quanto as pesquisas descritivas e experimentais, uma das principais 
diferencas que as distingue, segundo RUDIO (1983), é que nas primeiras o pesquisador procura estabelecer 
e interpretar a realidade, sem nela interferir para modifica-la. Nessa tentativa de conhecer e interpretar a 
realidade, o investigador estabelece relacOes entre variaveis, mas sem identificacao de causa e efeito. Ja na 
pesquisa experimental, ele manipula deliberadamente alguma variavel, estudando algum aspecto da realidade 
dentro de condicOes previamente definidas, a fim de observar se, em determinadas condicoes, sao produzidos 
certos efeitos. Assim, por exemplo. ele podera testar se urn estImulo positivo interfere no desempenho do 
usuario. Mas para medir se efetivamente o estimulo é que provoca o efeito, uma serie de variaveis deve ser 
previamente controlada. 

Populacio e Amostra 
Inclui a caracterizacao do universo ou populacdo da pesquisa (quando sao identificados todos os 

sujeitos que podem ser incluldos na investigacdo) ou amostra, que significa a parcela da populacdo que sera 
envolvida efetivamente na pesquisa. Deve ser indicado aqui o metodo de selecao da amostra, seu percentual 
e caracteristicas de sua representatividade relacionadas diretamente aos objetivos da pesquisa. 

Instrumentos de Coleta de Dados 
Serao apresentados neste item os tipos de instrumentos que sera() utilizados, corn suas principais 

caracteristicas. Por exemplo: ficha de observacao, de analise de conteado, questionario, entrevista estruturada, 
etc., mas rid() o proprio instrumento, que entrard como anexo. 

Procedimentos de Pesquisa 
Se nao tiverem sido indicados no item acima, utilizar-se-d especificamente este item para descrever, 

corn todos os detalhes necessarios, como serao aplicados os instrumentos de pesquisa (envio pelo correio, 
pesquisa participante, observacao indireta, etc.). 

Plano de Analise e Apresentacao dos Dados 
Neste item serao apresentados os procedimentos estatisticos a serem utilizados para analisar os dados (medias, 

percentuais, SPSS, etc.), bem como as formas de sua apresentacao final (tabelas, graficos, histogramas, etc.). 
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Estudo-piloto 
Para dar garantia a pesquisa, os instrumentos de coleta de dados devem ser testados, quanto a sua 

fidedignidade (compreensdo do sentido da ficha, por exemplo, por todos os observadores, garantindo-se que 
a observacao seja feita da mesma maneira, para todos compreenderem o sentido de cada item, como tambem 
das perguntas de uma entrevista, questionario, etc.) e da validade (em que, consultando-se especialistas, 
estes opinam sobre e relevancia da pesquisa e sobre a adequacao do metodo a ser aplicado para se obter os 
dados desejados). 0 item estudo-piloto, assim, descrevera de que forma foram testadas a fidedignidade e a 
validade dos intrumentos, a partir de metodos e tacnicas adequadas. 

Limitacoes do Estudo 
Incluem-se aqui as principais restricoes a analise dos dados da pesquisa, tais como: bibliografia 

existente, ntimero de atletas observados, etc. As limitacoes referem-se a todos os elementos que possam 
estar envolvidos nos resultados da pesquisa, discriminados pelo pesquisador para indicar ao leitor que ele 
tem consciencia e que já previu tais elementos como variaveis intervenientes na pesquisa. 

Cronograma 
Inclui todas as etapas da pesquisa, distribuidas dentro do tempo previsto para uma otima execucao do 

trabalho. Exemplo: 

Quadro 1 
Cronograma de Atividades 

Atividades ABR MM JUN JUL AGO SET OUT NOV 	 DF7 

1 Elaboracdo do projeto 
2 Revisdo da literatura 
3 Estudo - pilot() 
4 Coleta de dados  
5 Devolucao dos InstrturEntos 
6 Tabulacao e codificacao 
7 Interpretacao 
8 Elaboracao do relatorio 
9 Divulgacao dos resultados 

wim 

Previsio de Recursos 

Envolve a discriminacdo e quantificacao dos recursos necessarios para a pesquisa: 

Quadro 2 
Previsdo de Recursos 

Dirscriminacao Quantidade Valor R$ 

Total 
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Anexos 

Inclusao de modelos de cada urn dos instrumentos de coleta de dados. 

Bibliografia Consultada ou Referencias Bibliograficas 

Apresentacao de todas as obras citadas no texto de acordo corn a ABNT. 

7.2 0 Relatorio da Pesquisa Descritiva e Experimental 

Em consonancia com o que ja foi indicado em capitulo anterior, o contetido do relatorio deve estruturar-
se nas seguintes partes: 

1 Introducao; 
2 Desenvolvimento; 
3 Analise e interpretacao dos dados; 
4 Conclusao. 
Na introducao, inclui-se os aspectos envolvendo justificativa, delimitacao do problema, a apresentacao 

dos objetivos, hipoteses, definicoes operacionais, etc. 
No desenvolvimento, apresenta-se a revisao teorica e a metodologia escolhida. 
A analise e interpretacao das dados existird quando houver necessidade de apresentar e interpretar 

dados, mediante a apresentacao de graficos, tabelas e experimentos, etc. 
Os fatos constatados sao aqui descritos, analisados e interpretados, corn base no suporte teorico e 

metodologico dos pesquisadores. 
Nas conclusoes e recomendacoes, os resultados considerados valiosos e finals para a compreensao e 

exame da problematica estudada sao aqui apresentados. 
Como fechamento do trabalho, a conclusao e expressa em termos de sintese dos elementos relevantes 

analisados no trabalho. 
A conclusao define o ponto de vista do autor. Por isso, expressa as suas caracteristicas pessoais acerca 

do assunto tratado. E o que BARROS; LEHFELD (1990) definem como sua ideologia. 
O autor devera na conclusao fazer novas indagacOes a serem solucionadas atraves de outras analises 

e interpretacties do estudo: sao as recomendacoes. 
Sintetizando o exposto, seguem modelos de relatorios de pesquisa bibliografica e pesquisa descritiva 

ou experimental. 

1 
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0 Relatorio da Pesquisa Descritiva ou Experimental 

1 CONTEXTO E DELIMIT/100 DA PESQUISA 
1.1 Definicao do problema 
1.2 Formulacao dos objetivos e hip6teses 
1.3 Definicao operacional dos termos 

2 REVISAO DA LITERATURA 

3 METODOLOGIA 
3.1 Modelo da pesquisa 
3.2 Populacao e amostra 
3.3 Instrumentos da coleta de dados 
3.4 Procedimentos da pesquisa 
3.5 Estudo-piloto 

4 APRESENTAcAO E DISCUSSAO DOS DADOS 

5 CONCLUSOES E RECOMENDAcOES 

ANEXOS 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

E, para uma avaliacao do relaterio, segue uma ficha, utilizavel como referencia de qualidade: 
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Roteiro de Avaliacao de Relatorios de Pesquisas Descritivas e Experimentais 

Indic adores Escores 
Totalmente E m 

grande 
parte 

Pouco Nada Nao 
sabe 

Objetividade 
1 E escrito de maneira clara, sendo utilizados termos acessIveis? 
2 E apresentada uma estrutura logica e sequencial do contetido, 
com introduedo, desenvolvimento e conclusao? 
3 E utilizada linguagem objetiva, sem termos que denote subjetividade 
(exemplo: parece-me que (errado); parece que (correto)? 
4 Sao utilizados termos objetivos de dimensoes, pesos e volumes? 

(exemplo: sala paquena (errado): sala de vinte metros 
quadrados (correto); muito pesado (errado); trinta quilos (correto).) 
5 E utilizada a linguagem em forma direta (sujeito, verbo e 
predicado)? 
6 E utilizada a autoria correta (citada a fonte do autor)? 

Pertinencia 
1 E feita a exposited° das ideias e conhecimentos de maneira inequlvoca. 
sem dar margem a interpretaeoes diversas ou erradas? 
2 E utilizada uma linguagem cientifica que nao cai no superfluo ou 
coloquial? 
3 E redigido em estilo simples, sem elementos retoricos que 
dificultem a interpretacao do texto? 
4 E respeitada uma forma ordenada na apresentacdo das ideias, 
de modo a nao confundir o leitor? 
5 E seguida uma sequencia dos assuntos ordenada, de modo a contribuir 
para despertar a atencao do leitor e a facilitar a sua compreensao? 
6 E apresentada de forma clara a definiea'o dos termos tecnicos ou de 
diversas interpretacaes? 

Precisio 
1 Sao traduzidos fielmente os elementos teoricos citados, sejam citaeoes 
textuais, sejam citaeOes indiretas? 
2 Sao utilizadas palavras precisas para datas, epocas, percentuais, etc? 
(exemplo: antigamente (errado); no seculo XIX (correto); varios 

elementos (errado); duzentos elementos (correto).) 
3 E iniciada cada frase com palavras e nunca corn algarismo? (exemplo: 28 
funcionarios esperavam... (errado); Vinte e oito funcionarios ... (correto).) 
4 E feita a indicaedo de mlmeros decimais atraves de virgulas e 
nao de pontos (errado: 2.93; correto: 2,93)? 

Consistencia 
1 Ha consistencia de expressao gramatical na enumeracao dos ftens? 

2.1 Extrair; 2.2 Definir; 2.3 Delimitar, etc. (correto) 
2.1 Extracao; 2.2 Definicao; 2.3 Delimitar, etc. (errado) 

2 Ha consistencia de categoria entre as seefies e capftulos? 
1 Metodolgoia da pesquisa; 1.1 Tecnica de coleta de dados; 1.2 

Diretrizes de normalizaeao; 1.3 Redacao do relatorio (correto); 1.4 
Tipos de estudos de usuarios (errado). 
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Indicadores 
Escores 

Totalinente E In 
grande 
parte 

Pouco Nada NA° 
 sabe 

Vocabulirio 
1 Sao utiizadas palavras breves para substituir palavras longas? 

(exemplo: excetuando (errado); exceto (correto).) 
2 E evitado o uso de palavras da moda? 

(exemplo: abertura, dialog°, casuismos, modernidade, etc.) 
3 E evitado dizer o mesmo com palavras sem sentido? 

(exemplo: uma verdadeira pesquisa (errado); uma pesquisa (correto).) 

Contexto do Problems 
1 0 problema estabelece relacoes entre duas ou mais variaveis? 
2 E passivel de verificacao empirica? 
3 Diz de que trata e justifica a pesquisa? 
4 Exclui posiceies que firam etica ou moralmente? 
5 Apresenta a importancia do assunto no que se refere a implicacao e 
beneficios que taxi para a 	comunidade/area de conhecimentos? 
6 E apresentado na forma de pergunta? 
7 E relevante para a area de estudos envolvida? 
8 Utiliza apenas as palavras necessarias? 
9 E pertinente corn as demais etapas do trabalho? 
10 Sugere elementos que orientaram a revisao bibliografica? 

Objetivos 
1 Sao formulados de maneira clara e fora de davida? 
2 Sao viaveis de serem atingidos? 
3 Sao pertinentes e diretamente relacionados ao problema 

apresentado? 

Metodologia 
1 Indica o tamanho da amostra? 
2 Informa como a amostra foi selecionada? 
3 Cita o tipo de amostra escolhido? 

4 Descreve os instrumentos de coleta de dados utilizados? 
5 Descreve os procedimentos a serem realizados no decorrer da pesquisa? 
6 Determina o tempo para cada atividade? 
7 Determina os custos para acada atividade? 
8 Apresenta a bibliografia de acordo corn as normas da ABNT? 

Redaclio do Informe 
1 E empregada a terceira pessoa do singular nos verbos? 
2 Ha clareza na forma de redacao? 

3 	E evitado o uso de palavras entre aspas desnecessariamente? 
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7.3 A Escolha do Tipo e Tamanho da Amostra 

Em estudos descritivos raramente a necessario estudar todas as pessoas de urn grupo a fim de se obter 
uma descricao precisa e exata das atitudes e do comportamento de seus memebros, bastando para isso 
estudar uma amostra da populacao. Isso porque varios estudos ja comprovaram que amostrar de 1 elemento 
entre 20, 1 em 40 e 1 em 50 apresentam resultados semelhantes. Com  isso, quern determina o tamanho da 
amostra e o pesquisador, de acordo corn o tipo e objetivos da pesquisa, respeitado urn percentual que the de 
seguranca quanto a representatividade. 

Uma amostra corretamente selecionada garante uma margem de seguranca razoivel para se fazer uma 
estimativa da populacao. 

Por exemplo, querendo saber a percentagem de uma populacao que concorda corn uma determinada 
modificacao nas rotinas da biblioteca (horario de funcionamento), podem ser utilizadas amostras de 5% 
entre 90% da populacao. 0 piano que cid essa margem de seguranca d chamado Plano de amostragem 
representativa. 

Urn piano de amostragem representativa assegura que a muito grande a probabilidade de que, para os 
objetivos em vista, a amostra seja adequada e confiavel, assegurando uma estimativa correta. 

Ha dois tipos de amostragem: amostragem probabilistica e amostragem nao probabilistica. 

7.3.1 Amostragem Probabilistica 
Amostragem probabilistica a aquela que permite que se estabeleca, para cada elemento da populacao, 

a sua chance de ser incluido na amostra. Nela, cada elemento da populacao tern a mesma possibilidade de 
ser incluido na amostra. 

Amostragem nao probabilistica a utilizada quando nao existe forma para estimar a probabilidade de 
que cada elemento da populacao tern de ser incluido na amostra, e nao cid a seguranca de que todos os 
elementos tenham alguma possibilidade de serem incluidos na amostra. 

A amostragem probabilistica é a unica forma que permite a montagem de pianos de amostra 
representativa. Corn ela, o pesquisador estima ate que ponto os resultados baseados em amostra tendem a 
diferir dos que seriam obtidos atraves do estudo da populacao. Assim, para se fazer uma estimativa do que 
seriam os resultados de toda a populacao, a amostra deve ser do tipo probabilistico. 

A amostra probabilistica exige a capacidade para especificar a possibilidade de que os resultados nao 
diferem, por mais do que em determinada quantidade, dos valores reais da populacao. 

A amostragem probabilistica inclui tees tipos de amostra: 
a)amostra casual simples: selecionada por urn processo que nao apenas da a cada elemento 

da populagao uma igual oportunidade de ser incluido na amostra, mas tambem torna provavel 
a escolha de todas as combinaceies possiveis do numero desejado de casos. Ver tabela dos 
ntimeros aleatorios; 

b)amostra por agrupamentos: quando a populacao é muito grande, atraves dela chega-se ao 
conjunto final dos elementos que devem ser incluidos na amostra atraves da amostragem 
inicial de feixes maiores. Os agrupamentos sao selecionados pelo metodo de amostragem 
casual simples; 

c) amostra casual estratificada: a partir da selecao simples aleatoria casual, retinem-se 
elementos de acordo corn determinada caracteristica. 

Exemplos: 

a) amostra casual simples 
Extrair uma amostra de dois casos numa populacao de cinco casos (A,B,C,D,E). Nos cinco, 
existem 10 possiveis pares de casos nessa populacao: AB - AC - AD - AE - BC - BD - BE - CD -
CD - DE. Escreve-se as 10 em papas e sorteia-se um deles. Cada um dos 10 tern a mesma 
probabilidade de ser escolhido. Se, na mesma populacao, quisessemos 3 casos em vez de dois, 
terfamos: ABC - ABD - ABE - ACD - ACE - ADE - BCD - BCE - BDE - CDE. Procede-se da 
mesma forma que o anterior. 
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Para facilitar, utiliza-se a tabela dos ntimeros aleatorios, ao final do capitulo. 

b) amostra por agrupamentos: para fazer-se o levantamento de algumas caracteristicas 
dos usuarios de bibliotecas escolares da rede pliblica do ensino do RS: 
- prepara-se uma lista dos distritos que possuem escolas com bibliotecas; 

- seleciona-se uma amostra casual simples ou estratificada; 
- aplica-se os instrumentos a todos os usuarios que apresentem a caracterisitca que se quiser 
pesquisar, ou faz uma amostra se o mimero for muito grande. 
Outro exemplo: levantamento de casas urbanas: 
- faz-se uma amostra de cidades; 
- em cada cidade, uma amostra de distritos; 
- em cada distrito, uma amostra de casos. 

c) amostra estratificada: selecionar uma amostra, entre uma populaydo de homens e mulheres de acordo 
corn o sexo. 

Exemplo de Estimativa de Resultados de Uma Amostra para uma Populacao 

Quando se quiser saber, numa biblioteca, quantos usuarios sao pr6, anti ou indecisos em relacao a 
determinadas caracteristicas, pressupondo-se que possa haver diferencas de opiniao de acordo com o sexo. 
Sabe-se que 30% dos usuarios sao do sexo masculino e 70% do feminino, faz-se uma amostra casual simples 
de 200 entre 1000 usuarios da biblioteca. Hipoteticamente, consegue-se obter os dados constante da tabela 
a seguir: 

Sexo 

N° de Usuarios N° da amostra dos que sao 

Da 
biblioteca 

Da 
amostra 

Pr6 Anti Indecisos 

Masculino 
Feminino 

330 
700 

60 
140 

50 (83,3%) 
50 (35,7%) 

8 (13,3%) 
20 (14,2%) 

2 (3,3%) 
70 (50%) 

Total 
% da amostra 

1000 200 
100 
50 

28 
14 

72 
36 

Para fazer uma estimativa de toda a biblioteca, organiza-se a tabela abaixo: 

Sexo 
Ntimero dos usuarios que sao 

Pr6 Anti Indecisos 

Masculino 
Feminino 

250 
250 

40 
100 

10 
350 

Total 500 140 360 

% estimado da 
populacao 

50c/ 14% 36% 
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7.3.2 Amostragem nao Probabilistica 

a)amostras acidentais: por exemplo, utilizando-se os dez primeiros usuarios que chegam 
biblioteca, por ordem de chegada, ao acaso; 

b)amostras por quotas: quando a selecao deve ser uma replica da populagab. Por exemplo, 
selecionando-se a partir do sexo, idade, nivel socio-economico, edicacao, raga, status, regido 
geografica de residencia. No exemplo acima, utilizam-se os primeiros cinco usuarios de 
sexo masculino e os primeiros usuarios de sexo feminino em igual mimero; 

c) amostras intencionais: quando se extraem casos considerados tipicos da populagdo. A 
suposicao basica é que, com born julgamento e uma estrategia adequada possamos escolher 
os casos que devem ser incluidos na amostra. Por exemplo, pesquisa sobre o comportamento 
eleitoral: escolhem-se municipios cujos resultados em eleiciies anteriores se tenham 
aproximado dos resultados gerais do estado. Fazendo-se o levantamento, o resultado tende 
a se aproximar de ventual pleito ainda nao realizado; 

7.4 Tecnicas de Coleta de Dados 
A decisdo sobre a escolha da tecnica de coleta de dados sera feita a partir de uma analise da situagao 

de mensuragao onde o criterio mais importante a ser observado e o de que se possa ter controle sobre os 
dados: 

Selegao da Tecnica de Coleta de Dados de Acordo corn a Situagdo de Mensuracao 
e Forma de Comunicacao 

Situacdo da 
mensurac do 

Forma de comunicagdo 

Nao verbal Oral Escrita 

N do 
formalizad a 

F o rmalizad a 
mas 

estruturada 

Observacao 

Observacao 

IndicagOes de 
informantes 

Discussao de grupo; 
entrevistas 

estruturadas 

Analise de 
contetido 

Questionarios 

Observacao - A observagao se converte em tecnica de coleta de dados na medida em que serve a um 
objetivo formulado da investigagao, d planificada, controlada e relacionada corn proposicOes mais gerais 
em vez de ser apresentada como uma serie de curiosidades interessantes e esta sujeita a comprovagOes e 
controle de validade e fidedignidade. Como tecnica de investigacaO, consiste em ver e ouvir fatos e fen8menos 
que se deseja estudar. Para esse fim, adota diferentes modalidades: 
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Formas de Classificacao do Observador 

Criterios Tipos 

Segundo os meios utilizados Observacao nao estruturada 
Observacao estruturada 

De acordo corn a participacao Observacao nao participante 
do observador Observacao participante 

Segundo o mlmero de Observagao individual 
observadores Observacao em equipe 

De acordo corn o local Observacao em campo 
onde se realiza Observacao em laboratorio 

Enquanto tecnica de atuacao 
na realidade 

Observacao militante 

A observacao nao estruturada consiste em reconhecer e adotar os fatos, sem recorrer a ajuda de meios 
tecnicos especiais. E um meio rapido de captacao da realidade, amplamente utilizada em certas circunsfancias. 
Mas tern urn perigo de nos dar a sensacao de que sabemos mais do que realidade vimos. Os dados sao reais e 
vivos, que as vezes confundimos a forca de nossas emocties corn a extensao de nossos conhecimentos. 

A observacao estruturada, ou sistematica, apela a instrumentos para a recompilacao dos dados observados, 
estabelecendo de antemao quais os aspectos que serao estudados. Numa observacao nao estruturada, pode-se 
decidir, observar urn grupo e mais concretamente sua dinamica interim; o observador pode ter esquemas pessoais 
mais ou menos elaborados para analisar o grupo, mas nao leva uma lista do que deve observar. Numa observagao 
estruturada, se sistematizam os aspectos que se considera relevantes para determinar a dinthnica interna do 
grupo. Corn esta modalidade pode-se utilizar distintos meios que acrescentam a possibilidade de controle: quadros, 
anotacoes, listas, escalas, filmes, etc. 
De acordo corn a participacao do observador, pode ser participante e nao participante. A observacao participante 
consiste na participacao real do observador na vida da comunidade. Distingue-se dois tipos de observacao 
participante: participacao natural, quando o observador pertence a mesma comunidade ou grupo que investiga; 
participacao artificial, quando o observador se integra ao grupo corn o objetivo de realizar uma pesquisa. 

Quanto ao ntimero de observadores, pode ser individual, realizada corn uma so pessoa, corn o consequente 
risco de provocar uma distorcao. A observacao em equipe pode realizar-se de diferentes formas: 

a)todos observam o tnesmo, corn o que se procura corrigir as distorcoes que podem provir de cada 
investigador em particular; 

b)cada urn observa urn aspecto diferente; 
c)a equipe recorre a observacao, porem alguns membros empregam outros procedimentos;constitui-

se uma rede de observadores, distribuidos no grupo, regiao ou pais; trata-se de uma tecnica 
denominada observacao de massa. 

Normalmente, as observacoes se efetuam na vida real; os fatos se captam tal como se vao apresentando, 
sem preparacao. Nao se convoca, por exemplo, uma reuniao da direcao de uma cooperativa para observar como 
atua o grupo; quando se realiza uma reuniao se efetua a observacao. 

A observacao de laboratorio tem de certo modo urn carater artificial; dentro desta categoria compreende-
se a observacao de pequenos grupos em laboratorios sociais, na forma de seminarios. 

A observacao militante, segundo BARROS (1990), é utilizada em pesquisas qualitativas, corn abordagem 
dialetica, como, por exemplo, pesquisas participantes, como uma tecnica de coleta de dados que possibilita uma 
acao social e politica junto as realidades enfocadas, especialmente ern estudos de grupos sociais e 
comunidades carentes. Atraves de urn processo de insercao grupal, o pesquisador estimula intencionalmente as 
mudancas. 
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Sup& qttatro etapas: a aproximaryab do grupo e processo de insercao; o momento da observacao propriamente 
dita; a sistematizacao e organizacab dos dados; o retorno do material coletado ao grupo, por discussab e avaliacIo. 

Quanto aos meios de observacao, em ciencias sociais nab se tem instrumentos tao precisos como se dispae em 
ciencias naturais, tais como termometro, balanca, etc. A camera de filmar é o meio mais dispendioso. Os mais utilizados 
sao: o diario, o cademo de notas, quadro de trabalho, mapas, dispositivos mecanicos, etc. 

O diario é o retrato escrito cotidiano das experiencias viviclas e dos fatos observados. Pode ser redigido ao final 
de uma jomada ou ao tennino de uma tarefa importante. deve ser objetivo, sintetico, clam e ordenado. 

O cademo de notas adapta geralmente a forma de uma cademeta que o observador leva consigo, corn o objetivo 
de anotartodas as informacaes, dados, referencias, expressOes, croquis, etc., que podem ser de interesse para a investigacao. 

Os quadros de trabalho sab uma forma de apresentacao gthfica semelhantes as planilhas, comquadrinhos formados 
por colunas. Cada coluna pode corresponder a diferentes graus de fenomenos observados. 

Entre a svantagens de tecnica de investigagab, a primeira é a que se pode obter informacao independentemente do 
desejo de proporciona-la e da capacidade e veracidade dos pessoas que integram o grupo estaxlado. Os fenomenos se 
analisam corn um c,arater de totalidade, abordando toda a problematica. 

De outro lado, apresenta desvantagens e limites: anotar coisas que nao aconteceram, distinguir entre os fatos 
observador e a interpretarAo desses fatos, emotividade, integracao real do observador, etc. 

Anfilise de Contend° - E urn metodo que pode ser empregado numa situacab fomializada, mas nab estandartizada, 
sendo os objetos de mensuracao produtos de aclo humana. A analise de conteddo ocupa-se do produto da acao humana, 
sendo que o proprio produto pode ser objeto de investigacao. Pode-se fazer analise de conteddo de: textos, discursos de 
deputados, por exemplo, jomais pars verificar a ocorrencia de noticias sobre deliquencia juvenil, etc., documentos 
graficos, sonoros, etc. 

Trata-se de uma tecnica utilinda  em estudos quantitativos como qualitativos, tendo como objeto a linguagem. 
De infcio, foi ufilinda  em estudos de mensagens escritas, para depois incluir a analise da comunicacao nao verbal, a 
semiologia e tambem trabalhos na area da linguistica. Busca descrever, 
objetivamente, sistematica e quantitativamente, o contend° manifesto da comunicacao. 

Empesquisas qualitativas, a utilizada na busca da compreensao da comunicacao ou discurso, extraindo os aspectos 
mais importantes da mensagem e aprofundando suas caracterfsticas qualitativas (BARROS, 1990). 

Graficamente, o seu use pode ser visualizado no esquema a seguir: 

Analise de conteudo 

7 	 
Iconograficc Linguistico 

Outros cOctigos 
semioticos 

Agendas, 
cartas, 

respostas a 
questionarios, 

notas, 
jomais, 
livros, 
avisos, 
textos, 

etc. 

Sonhos, 
delfrio, 

conversas, 
discussOes, 

discos, 
radio e TV, 

cinema, 
publicidade, 
discursos, 

etc. 

Sinais, 
grafia, 

imagens, 
filmes, 

fotografias, 
comunicacao de pessoas 

atraves da imagem, 
sinais de transit°, 

cartezes, 
cinema, 

publicidade, 
TV, 

quadros, 
etc. 

Mtisica, 
computacab, 

tempo, 
espaco, 
sinais, 
gestoa, 
dancas, 

posturas, 
vestuario, 

mitos, 
etc. 
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Analise secundaria - Nesse metodo, utilizam-se dados de uma investigacao anterior, analisando-o a partir 
de urn novo esquema de referencia. Em outras palavras, adotam-se todas as definicoes operacionais corn 
todas as premissas, construindo-se porem urn novo sistema de hipoteses. Exemplo: aplicar uma mesma 
pesquisa numa nova situagao, modificando-se obviamente as hipoteses de trabalho, porem aplicando tambem 
o mesmo tratamento estatistico. 
Discussio de grupo - Distingue-se da observacao pelo assunto de mensuracao. Constata nao o 
comportamento (como é feito em observacao), mas as opinioes e atitudes, exatamente o que a observacao 
nao consegue apurar. Dal complementa a observacao e a entrevista. Mede a propriedade de uma coletividade 
ter uma opiniao sobre determinados objetos, ou a propriedade de uma opiniao (como objeto) ser representada 
por diversos grupos de pessoas. 0 objeto é a opiniao grupal. Realiza-se corn grupo de 6 a 10 pessoas de cada 
vez, reunidos num local neutro. A neutralidade do local tern a vantagem de possibilitar o efeito de afastamento, 
que reduz as barreiras de comunicacao do dia-a-dia e oferece urn estimulo-base (flume, gravacao, slide), bem 
como facilita a coleta de dados. Dependendo do objetivo teorico, os grupos podem ser identicos, corn grupos 
pre-existentes quanto aos participantes (professores de uma escola, membros de urn clube, igreja, turma de 
alunos, etc.). Porem pode tambem abranger memebros individuais de comunidades maiores. Via de regra, 
inicia-se corn urn estimulo-base, que indica a tematica, tanto quanto possivel de forma difusa e, por isso, 
projetiva. Pode ser urn flume, gravador que reproduz uma carta, diapositivos corn desenhos TAT (Thematic 
Apperception Test), etc. Recomenda-se esquematizar o estimulo-base, a fim de que se possa iniciar todas as 
reuni6es de uma serie corn um estimulo-base uniforme. No minim° essa comunicacao entre o coordenador 
e participantes deve ser estandartizada: no desenvolvimento dos debates ha possibilidade suficiente para 
desviar-se do tratamento estandartizado. A experiencia indica que no inicio dos debates tende a nao se 
desenvolver espontaneamentre, havendo tambem uma tendencia a desviar-se do assunto. Um coordenador 
deve entao tornar a sua presenca indispensavel, procurando manter a discussao centralizada no terra, 
encorajando os particpantes, etc. 

A analise se faz da seguinte forma: 
a) no incicio faz-se uma analise qualitativa de cada discussao; 
b) compara-se as °pinkies grupais, o transcurso das discussoes e as estruturas de ()pinkies de 

grupos sociais semelhantes; 
c) compara-se as opiniOes grupais de grupos distintos. 

Entrevista - A entrevista é a relacao mais propicia entre possibilidades de controle intersubjetivo e custos 
por unidade. Constitui-se numa interacao social em que se realizam comunicacoes orais ou por escrito, mas 
em ambos os casos atos verbais de comunicacao. Na entrevista cientifica, deve-se fundamentalmente ter em 
mente que nao se pode influenciar o entrevistado em seu comportamento posterior a entrevista. Em relacao 
ao uso de questionarios, parece que a maioria das pessoas prefere a entrevista, sendo reduzido o ntimero de 
sujeitos que se nega a participar. 

Na pesquisa social, a entrevista é uma interacao preponderante verbal, relativamente curta, entre urn 
entrevistador e urn ou varios entrevistados., induzida pelo entrevistador corn a finalidade de coletar 
informacoes e limitada a uma ou diversas areas tematicas, excluidos comportamentos interacionais nao 
significativos. Nesse intuito, as relacoes de papeis sao organizadas de forma tal que o entrevistado responde 
determinadas perguntas ou reage a outras formas de estimulos orais ou escritos, sem que tencione mudar o 
comportamento ou opiniao do entrevistado alarn da situacao da entrevista. 

Entre os problemas que acontecem numa entrevista, interferem: inibicoes culturais, sociais, psiquicas 
dos respondentes, mentiras intencionais, palavras incompreendidas, linguagem, tabus em relacao aos temas, 
perguntas que podem parecer ameacas ou estimulos, inducao de respostas pelo entrevistador, cansaco, 
tendencia a responder sempre sim ou nao, etc. 

As perguntas devem ser formuladas de tal maneira que todos os objetivos de investigacao e demais 
participantes as interpretem da mesma forma. As diferencas das respostas nunca devem recorrer do fato de 
que as pessoas participantes da investigacao tenham interpretado diferentemente a pergunta. As diferencas 
das respostas devem representar o resultado das disposicoes sociais que se pretende medir. 

Uma pergunta é formulada de diferentes formas, como se nos encontrassemos em um dialogo comum. 
Pode-se tambem fazer uso de estimulos especiais, entrando em contato corn o entrevistado de todas as 
formas possiveis de intercomunicacao humana. Pode-se iniciar atraves de qualquer um dos cinco sentidos, 
sem nos limitarmos a manifestacoes verbais. Podemos nos comunicar corn o entrevistado atraves de estimulos 
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oticos ou actisticos (tatear, cheirar, degustar). Pode-se usar estimulos 6ficos, dando ao entrevistado canoes 
ou listas que contenham informacoes, fotos, gravuras, filmes. Em geral, estimulos acasticos podem ser 
transmitidos por radio, gravador, etc. Em todas os casos, a indispensavel comunicar ao entrevistado, 
verbalmente , qual o comportamento esperado ante os estimulos. Via de regra, solicitamos que nos faca ver 
o que acha do estimulo apresentado. 

As perguntas poidem ser abertas (respostas livres) ou fechadas (corn opcoes), estas tiltimas reduzindo 
a espontaneidade mas facilitando a coleta de dados. Os conceitos devem ser operacionalizados para o orientar 
a entrevista. Por exemplo, para saber o status social, pergunta-se a renda, educacao, ocupacao, etc. 

E necessario definir exatamente os conceitos utilizados, esclarecer as dimensoes temporais, ponderar 
a perspectiva psicossocial, bem como oferecer, na pergunta, criterios de avaliacao, juntamente corn os fatos 
a serem avaliados e examinar o contexto das respostas do entrevistado. 

E importante considerar o interesse e motivacao do entrevistado em responder. E importante considerar 
o interesse no objeto e na mensuracao; dirigir-se as suas capacidades especificas, evitar falsificacao, alem 
de regras de gentileza (etiqueta), estimular a memoria, evitar confusoes cronologicas, e, alem disso, tentar 
por a descoberto fatos inconscientes. 

Cada pergunta deve obedecer os seguintes criterios: 
a)nao deve center informacoes duvidosas; 
b) nao deve ser muito longa; 
c)na introducao do entrevistado a um assunto nao atual para o mesmo, a perspectiva temporal, 

local e contextual deve ser explicitada; 
d) todas as alternativas devem ser formuladas da mesma forma quanto a detalhes da descricao 

e atratividade da escolha; 
e) opinioes ou formas de comportamento que se repetem corn regularidade devem ser 

atualizadas, perguntando-se sempre pelo Ultimo evento; 
f) cada pergunta deve referir-se apenas a urn objeto ou fato; 
g) a pergunta deve ser concreta e especifica, mas naao demais, para permitir a comparacao e 

generalizacao de respostas; 
h) o assunto da pergunta, sempre que possivel, deve ser personalizado. 

0 Primeiro contato entre o entrevistado e o entrevistador a importante e basic° para os resultados. 
Deve seguir os seguintes passos: 

1 - Iniciar a entrevista corn a apresentacao do entrevistador. 
2 - Esclarecer o sentido da pesquisa, apresentar as credenciais das pessoas, etc., para inspirar 

a confianca do entrevistado. 
3 - Expor os motivos da investigacao. 
4 - Justificar a escolha do entrevistado. 
5 - Garantir a anonimidade das respostas. 
6 - Dar inicio a entrevista. 
7 - "Aquecer" corn perguntas que podem nao se relacionar a pesquisa. 
8 - Concluir tambem corn perguntas faceis e comportamentos agradaveis. 

Questionario 

4Diferenca entre questionario e entrevista: 
Na entrevista, as respostas sao formularlas verbalmente e se necessita do entrevistador; no questionario as 

respostas sao formuladas por escrito e nao se requer a presenca do entrevistador. 
A modalidade mais comum de questionario consiste em envia-lo pelo correio. 0 envio postal requer 

certas precaucoes: a distribuicao deve ser feita em conjunto dentro de um prazo curto; se procura fazer corn que 
os questionarios cheguem as maos dos destinatirios em fins de semana, para que tenham tempo de responde-los. 
Nao é conveniente enviar questionarios em periodos festivos, por exemplo, no Natal, Ano Novo, etc., nem na 
epoca da colheita em zonas rurais. Junto corn ele, devera ser enviada uma carta, apresentando o pesquisador e a 
pesquisa, envelope selado e enderecado para resposta, dando urn prazo prudente e agradecendo a resposta. 
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-)Vantagens do questionario: 
- Corn os mesmos gastos, pode-se abarcar maiores sujeitos do que na entrevista. 
- Menos gastos corn pessoal, tanto no adestramento como no trabalho de campo. 
- Menor tempo para chegar a urn maior ntimero de pessoas. 
- Maior liberdade de respostas, desde que se mantenham anonimadas as respostas. 
- Menor perigo de distorcoes de respostas em fling -do da influencia do pesquisador. 

4Desvantagens do questionario: 
- Risco que elevada percentagem ndo responda, o que diminui a representatividade dos resultados. 
- Exclusdo sistematica dos analfabetos. 
- Impossibilidade de ajudar o informante quando nab compreender as perguntas ou instrucoes. 
- Demora na devolucao. 

4Preparacao, redacio e apresentacan: 
Em muitos casos, o questionario constitui o instrumento tinico para estabelecer contato entre o 

pesquisador e as pessoas investigadas. A sua finalidade é "traduzir os objetivos da investigagab em questoes 
particulares", ou seja, planejar uma serie de perguntas que, respondidas pela pessoas interrogadas, permitam 
verificar as hipoteses preliminares ou estudar as questoes propostas na investigacao. 

Devem ser assinaladas tr8s qualidade essenciais de todo o questionario: 
- adaptacao ao objetivo da pesquisa; 
- adaptacao aos meios que possui para realizar o trabalho; 
- precisao das informacoes num grau de exatidab sificiente e satisfatoria para o objetivo proposto. 

As perguntas devem ser formuladas com precisao, simplicidade, clareza, evitando falsas interpretacoes. 
Alem disco, devem conter instrucoes e esclarecimentos suficientes para serem respondidas sem ajuda do 
inquiridor. 

+Forma das perguntas: 
- Perguntas abertas 

Exemplo: 0 que voce pensa da Biblioteconomia como °Nab profissional para seu filho seguir? 

- Perguntas fechadas ou dicotornicas 
Exemplo: Voce trabalha em bibliotecas? 

( ) Sim ( ) Nao 

- Perguntas de mdltipla escolha 
Exemplo: Que aspectos, entre os abaixo indicados, voce considera os cinco mais importantes problemas 

a serem resolvidos dentro de uma biblioteca. Numere os parenteses correspondentes a sua °Ka°, onde 5 = 
mais importante e 1 = menos importante, deixando os demais em branco: 
( ) Falta de profissionais 	 ( ) Iluminacao insuficiente 
( ) Falta de equipamentos 	 ( ) Acervo desatualizado 

( ) Falta de materiais 
( ) Desorganizacao do acervo 
( ) Falta de auxiliares 

( ) Desinteresse dos usuarios 
( ) Espaco reduzido para pesquisa 
( ) Falta de verbas 

  

Voce se interessaria em participar do planejamento do programa de divulgacao da sua profissao junto 
a comunidade? 

( ) sim, muito 
( ) sim 
( ) sim, pouco 
( ) nab 
( ) nab sei 
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Indique o seu grau de aprovacao corn a afirmativa abaixo: 

"0 habit° de leitura a condicao necessaria para o bem estar do individuo." 

40 tipo de perguntas: 
- Perguntas de fatos 

. Quantos Evros voce le por semestre? 

. Qual a sua profissao? 

. Sexo 

. Idade 

. estado Civil 

- Perguntas de acao 
. Voce leu durante o fim de semana? 
. Voce participou do seminario sobre mercado de trabalho? 
Corn que objetivos? 

- Perguntas de intencao 
. Por que voce participaria de urn programa de divulgacao da profissao de bibliotecario? 
. Voce participaria de uma campanha de doacoes para a Biblioteca? Por que? 

- Perguntas de opiniao 
. Qual e, na sua opiniao, a melhor maneira para melhorar a imagem que o professional desfruta na 

comunidade? 
. Que tipo de espaco the parece mais adequado ao deficiente? 

- Perguntas-Indice ou perguntas-teste 
Sao perguntas que se utilizam corn a finalidade de obter informacoes sobre questoes que suscitam 

receios na pessoa interrogada, ou que formuladas diretamente entram dentro da categoria de perguntas 
inaceitaveis. Mediante esse tipo de perguntas se estuda algo nao de maneira direta, mas atraves de urn 
"sintoma", de urn "Indice" revelador do mesmo. 

Por exemplo, para saber o lucro de uma empresa, pode-se perguntar: 
. quantidade de produtos elaborados 
. volume de vendas 
. volume a producao semanal, etc. 
Ou, para saber o nivel de vida, em lugar de perguntar quanto alguem ganha, coloca-se perguntas-indice: 
. possui automovel? 
. tem casa propria? 
. tern televisor? 
. tem empregado(a)? Quanto(a)(s)? 
Apesar de ser valioso nos casos de perguntas que diretas poderiam parecer indiscretas, tern como 

inconveniente o fato de que o pesquisador pode apontar determinados indices que podem nao representar a realidade. 

4Escolha das perguntas 
A escolha das perguntas esta condicionada a natureza da informacao que se deseja obter, ao nivel 

socio-cultural dos sujeitos, a mentalidade, caracterfsticas, preconceitos, tradicoes, conflitos, etc. da 
comunidade onde se realiza a entrevista, bem como limita-se pelas condicoes da pesquisa. Existem certas 
regras que orientam a selegao de perguntas: 

- Devem ser incluidas somente perguntas que tenham relacao direta corn o problema em si, 
ou corn a avaliacao da metodologia empregada na investigacao (controle). 

- Nao se deve incluir perguntas cujas respostas podem ser obtidas corn mais exatidao em 
outras fontes de informacao, exceto no caso em que se deseja emprega-la como comprovacao 
da amostra ou na tabulacao de novos dados recolhidos durante a investigacao. 

-Deve-se ter em conta os requisitos e necessidades estabelecidos nos pianos de codificacao 
ou tabulacao da pesquisa. 
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- Dentro do possivel, se procurard fazer corn que os dados obtidos sejam comparaveis corn 
outras pesquisas sobre temas semelhantes, usando sempre que possivel as mesmas perguntas, 
terminologia, definicoes e unidades de medic -do. Isso permitird a comparacao corn objetivos 
similares. 

- As perguntas devem ser de tal natureza e forma que os individuos possam responde-las sem 
maiores dificuldades. 

- Deve-se evitar perguntas confidenciais, que tocam no intim das pessoas. 
- Nao se deve incluir perguntas que exijam excessivo trabalho dos respondentes. 

4Formulacio de perguntas 
- As perguntas devem ser claras, concretas e concisas, de modo que resultem de ficil 
compreensao para as pessoas a quem se dirigem. Nao devem dar lugar a interpretacties 
duvidosas ou falsas. 

- Utiliza-se palavras conhecidas pelos respondentes. 
Por exemplo: Voce tern a planta da sua casa? (Planta-projeto, so que nao foi especificado). 
Entre as respostas: uma roseira, uma laranjeira, etc. Quern redige as perguntas deve colocar-
se no lugar de quem vai responde-las, dentro de seu mesmo marco de referencia. 

- Quando houver mais de uma alternativa, estas devem apresentar uma forma adequada que 
mostra a sua relacao corn a questao em estudo. 

- As perguntas nao devem sugerir respostas. 
Por exemplo: Nao the parece que as formas de divulgacao da academia X estao erradas? 
Em vez disso, pergunta-se: 0 que voce acha do sistema de divulgacao da academia X? 

- Cada pergunta deve conter uma s6 ideia e refere-se a urn s6 objeto, para evitar confuseies. 

+Estrutura das perguntas 
Por exemplo, num estudo sobre urn filme, apresentado a 56 pessoas, durante 30 segundos. 

Imediatamente depois se perguntou a mesma questao a 56 pessoas, porem corn perguntas apresentadas de 
formas diferentes, quatro corn orientacao objetiva e quatro de orientacao subjetiva. 
- De orientacao objetiva: 

1 - Voce viu uma X? (artigo indefinido) 
2 - Voce viu a X? (artigo definido) 
3 - Voce nao viu uma X? (forma negativa, artigo indefinido) 
4 - Voce nao viu a X? (forma negativa, artigo definido) 

- De orientacao subjetiva: 
5 - HA uma X? (artigo indefinido) 
6 - Nao hd uma X? (forma negativa, artigo indefinido) 
7 - E uma X ou uma Z? (questao alternativa) 
8 - 0 sujeito é uma X? (questao sugestiva) 
Depois de classificar as perguntas de acordo corn o grau de exatidao das respostas, foi comprovado 

que a maior porcentagem de respostas exatas correspondem a pergunta n° 1 e a menor a pergunta n° 8. Essa 
experiencia demonstra a importancia da estruturacao das perguntas, assim como a seguranca das respostas 
de acordo corn a redacao das questoes propostas. 

.Ntimero de perguntas 
0 excesso de perguntas diminui a qualidade das respostas e aumenta a percentagem de abstencoes. 

Alguns autores estabelecem que nao convem ultrpassar 30 perguntas, subdivididas em caso de serem 
necessarias sub-perguntas. Outras experiencias pretendem demonstrar que o ntimero de perguntas nao constitui 
fator importante. 0 que é importante é ter-se em conta o grupo a que se dirige a pesquisa. 

E evidente que urn elevado ntimero de perguntas pode fatigar o sujeito e reduzir a qualidade das 
respostas. 0 risco e menor quando as perguntas sao faceis de entender e de responder. 

4Ordtm das perguntas 
Deve-se ter cuidado para que uma pergunta nao induza a resposta da seguinte. 
Por exemplo, em 1939, perguntou-se ao povo americano: 

I - Voce pensa que os Estados Unidos devem autorizar soldados americanos a alistarem-se no 
exercito alemao? 

II - Voce pensa que os Estados Unidos devem autorizar soldados americanos a alistarem-se no 
exercito ingles ou no exercito fiances? 
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Entre as respostas: 
Pergunta I sim - 22% nao - 74% sem opinido - 4% 
Pergunta II sim - 40% nao - 54% sem opinido - 6% 

Assim, contaminou-se a segunda pergunta, que era a que importava no momento, para a sondagem de 
opinioes, corn a primeira pergnta, sem sentido para a pesquisa. Esta forma de nab esta errada, nao se pode 
contagiar as perguntas entre si contaminando as respostas.  

3 
4Deformaciies nas respostas 

Entre elan, deve-se observar que existem tees tipos: 
- deformacao conservadora: 	tendencia a responder sim 

temor de mudancas 
- efeito de certas palavras e submissao a estereotipos 
- influencia das personalidades: prestigio positivo e negativo 

simpatia e antipatia 

4Apresentacan do que,stionario 	 3 
- Carta de apresentacdo, explicando a finalidade, pedindo a colaboracao, identificando para 

que servird a pesquisa, dizendo que sera mantido sigilo das respostas, que nao ha identificacao 
do respondente, etc.  

- Questionario. 	 3 
- Envelope sela e enderecado para resposta. 

Como foi ate aqui exposto, ha uma variedade de tecnicas para coletar dados, utilizaveis a partir do tipo de 
problema e objetivos que o pesquisador fiver em mente. A inadequacdo da tecnica selecionada podera acarretar 
o descredito de toda a investigacao, sendo uma das falhas metodologicas mais graves que podem ocorrer. 

Por isso, o ideal é que, antes de definir-se por uma delas, o iniciante em pesquisa busque informar-se e 
orientar-se junto a pesquisadores credenciados, especialmente os que realizam pesquisas na mesma area-problema 
da investigacao a ser planejada. 
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8 ABORDAGENS QUALITATIVAS DA PESQUISA: A PESQUISA 
ETNOGRAFICA E 0 ESTUDO DE CASO 

Embora seja uma metodologia que vem sendo utilizada desde a decada de 1980, ha uma certa confusdo 
na nomenclatura: pesquisas qualitativas, etnograficas, naturalistas, participantes, estudo de caso, estudo de 
campo, pesquisa-acdo, mesmo que nao sejam equivalentes, sdo utilizadas em alguns casos como sinonimos, 
o que é errado. 

Neste sentido, LUDKE ; ANDRE (1986), adaptando as referencias apresentadas por BOGDAN & 
BIKLEN*, indicam as seguintes caracteristicas basicas de uma pesquisa qualitativa: 

a)tem o ambiente natural como sua fonte e o pesquisador como seu principal instrumento: 
baseia-se no contato direto e longo do pesquisador corn o ambiente e a situaedo investigada, 
quase sempre como trabalho de campo, nao havendo qualquer manipulacdo intencional do 
pesquisador. Este tipo de pesquisa qualitativa denomina-se estudo naturalistic°. Nessa 
perspectiva, a situacdo é influenciada diretamente pelo contexto. As circunstancias 
particulares em que se insere o objeto sacs essenciais para sua compreensdo: "Da mesma 
maneira as pessoas, os gestos, as palavras estudadas, devem ser sempre referenciadas ao 
contexto onde aparecem (LUDKE ; ANDRE, 1986, p.11); 

b)os dados sio predominantementes descritivos:envolvem descricties de pessoas, situaeOes, 
acontecimentos, transcricOes de entrevistas, depoimentos, fotografias, desenhos e extratos 
de diferentes tipos de documentos: "Citaeoes sdo frequentemente usadas para subsidiar 
uma afirmagdo ou esclarecer urn ponto de vsita. Todos os dados da realidade sdo considerados 
importantes (LUDKE; ANDRE,1986 p.12). 0 pesquisador deve, assim, estar atento, pois um 
aspecto trivial pode ser essencial para compreender o problema em estudo; 

c) a preocupacao com o processo é muito maior do que com o produto: o pesquisador 
busca compreender como o problema se manifesta na interaedo cotidiana, para poder analisar 
a complexidade do dia-a-dia; 

d) o "significado" que as pessoas dao as coisas e a sua vida sao focos de atencao para o 
pesquisador: ha sempre a tentativa de registrar a perspectiva dos participantes, ou seja, 
como os informantes encaram as questaes que estdo sendo discutidas. Considerando-se os 
diferentes pontos de vista internos, analisa-se o dinamismo da situaedo. 0 pesquisador deve 
checar as informaeoes, discutindo-as corn os sujeitos ou confrontando-as corn outras 
pesquisas para que possam ou nao serconfirmadas; 

e) a analise dos dados tende a seguir um processo indutivo: nao ha preocupacao corn 
evidencias que confirme as hipOteses pre-estabelecidas: "As abstracties se formam ou se 
consolidam basicamente a partir da inspeedo dos dados num processo de baixo para cima" 
(LUDKE & ANDRE, 1986, p.13). Os autores esclarecem, ainda, que, pelo fato de nao 
existirem hipoteses ou perguntas previas, isso nab significaa inexistencia de urn quadro 
teorico que oriente a coleta e a analise dos dados.** 

Definidas as caracteristicas basicas de uma abordagem qualitativa, citam-se, como os seus dois tipos 
de investigaedo mais utilizados, a pesquisa etnografica e o estudo de caso, a seguir detalhados. 

8.1 A Pesquisa Etnografica 

A simples realizaedo de uma pesquisa-participante nab significa que a mesma seja etnografica, que, 
em sintese, é urn estudo que envolve a descried° dos significados culturais de determinados grupos. 

Ha criterios basicos para sua utilizacdo, caracterizados no esquema a seguir: 

* BOGNAN R. ; BIKLEN, S.K. Qualitative Research for Education. Boston, Allyn and Bacon, 1982. 
** Para aprofundar questOes sobre abordagens qualitativas, ver LUDKE; ANDRE, 1986, capftulos 3 e 4. 
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Crit6rios Bfisicos Para a Aplicaeao da Abordagem Etnografica 

Criterios Descried° 

1.0 problema é redescoberto no campo. 0 pesquisador evita rigidez de definicoes e hipoteses 
aprioristicas. Procura envolver-se na situacdo e rever o 
problema inicial. 0 planejamento existe, mas é flexivel 
em relaedo a realidade. 

2. 0 pesquisador realiza a maior parte do trabalho de 0 pesquisador deve ter ele proprio a experiencia direta 
campo pessoalmente. com a situacdo em estudo. 0 auxiliar de pesquisa é se-

cundario, por mais 6[61 que possa ser. 

3. 0 trabalho de campo deve ter uma duracdo razoavel E necessaria uma Tonga eintensa imersdo na realidade 
em relacdo a realidade observada. para melhor entender as regras, os costumes e as 

conveniencias que dirigem a vida do grupo estudado. 

4. 0 pesquisador deve ter tido experiencia corn outros 0 contraste entre culturas ajuda a compreender o 
povos ou culturas. sentido que o grupo estudado atribui as suas 

experiencias. 

5. 0 pesquisador combina varios metodos de coleta. A partir da observacao direta do grupo e entrevistas 
corn os informantes , ha a conjulgacdo com 
levantamentos, historia de vida, testes psicologicos, 

videos, fotografias e outros, que podem ampliar a corn-
preensdo da situacdo estudada. 

6. 0 relatorio etnografico inclui grande quantidade de Alem de descrever a situacao, inclui-se o material 
dados primarios. pmduzido pelos informantes: historias, canedes, frases, de-

senhos, etc., que contribuem para ilustrar a 
perspectiva dos paracipantes, ou seja, a sua maneira de ver 
o mundo e as suas proprias NO-es. 

Logo, nem todos os estudos qualitativos sao etnograficos. A etnografia, como "ciencia da descried() cul-
tural", envolve pressupostos especificos sobre a realidade e formas particulares de coleta e apresentacao dos 
dados" (LUDKE ; ANDRE, 1986, p.15). 

Os estudos etnograficos baseiam-se em dois pressupostos do comportamento humano: 
. que o comportamento humano a bastante influenciado pelo contexto em que esta inserido, e qualquer tipo 
de pesquisa que desloca o individuo de seu ambiente natural nega essa influencia, nao permitindo a 
compreensao do fenomeno em sua globalidade; 
. que a praticamente impossivel compreender o comportamento humano sem entender o quadro referencial 
em que os sujeitos interpretam seus pensamentos, sentimentos e noes. 
Assim, o pesquisador deve preocupar-se em compreender os significados manifestos e latentes dos 
comportamentos dos individuos, aos quais alia a sua propria visa() objetiva do fenomeno. Nesse sentido, o 
pesquisador é ao mesmo tempo participante e observador. 

8.1.1 As Etapas de Realizacao de Pesquisas Etnograficas 
Nab ha propriamente um modelo para isso. 0 mais usual é a realizaedo do trabalho em tits etapas: 

exploracao, decisao e descoberta, na formulacao do autor: 

3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 

3 

0 

0 
3 
3 
3 

40 aft, 

deib 

`Iv 



Introdugdo a Pratica de Pesquisa - Ana Maria DaIla Zen 

la. fase: Exploracao 
Inclui a selecao e definicao do problema, a escolha do local e o estabelecimento de contatos para 

entrar em campo. Sao tambem incluidas as primeiras observacoes, a fim de melhor se compreender a realidade 
e selecionar os aspectos mais significativos a serem aprofundados. Nao ha necessidade que o problema 
esteja previamente vinculado a uma linha teorica e nem que hajam hipoteses formuladas. E suficiente que o 
pesquisador possua um esquema conceitual que sirva de base para levantar algumas questoes relevantes. 
Isso orientard o processo e a formulacao de novas hipoteses. 0 pesquisador, no decorrer do trabalho, pode 
modificar os seus problemas ou hipoteses durante o processo de investigacao. 

2'. fase: Decisao 
Envolve a selecao dos dados mais significativos para compreender a realidade. Envolve-se al a 

descoberta das estruturas de significado dos participantes em suas diferentes formas de expressao, forma e 
conteiido de interacao verbal corn o pesquisador, comportamento nao-verbal, padroes de acao e nao-acao, 
tacos, registros de arquivos e documentos. E nesse momento que o pesquisador seleciona os dados necessarios 
para obter respostas as suas indagacties, ao mesmo tempo em que busca os meios para obte-los. 

fase: Explicacao 
Consiste na busca dos principios subjacentes ao fentimeno e em situa-los num contexto mais amplo. 

Envolve o desenvolvimento de teorias, busca de testes de hipoteses, relacionamento entre ao dados obtidos 
e as explicacoes teoricas , etc. Busca tambem os dados discordantes dentro da realidade, procurando evidencias 
positivas e negativas que reduzam a inferencia e julgamento na observagao participante. 

8.1.2 0 Papel do Observador na Pesquisa Etnografica 
Ha caracteristicas essenciais para o pesquisador, como tolerancia, inspirar confianca, sensibilidade, 

auto-comprometimento, autodisciplina, maturidade, consistencia, fazendo-se aceito pelo grupo e digno da 
confianca dele. 

Tais exigencias sao necessarias mas nao suficientes. 0 essencial a que ele possua urn arcabouco 
teorico proprio, a partir do qual ele consiga reduzir o fenomeno em seus aspectos mais importantes e que 
tenha dominio metodologico para analise da realidade, podendo compreende-la e interprets-la corn seguranca. 

8.2 0 Estudo de Caso 

Como o tftulo sugere, trata-se do estudo de urn caso, que pode ser urn politico, urn artista, ou alguma 
situacao singular, que tern valor em si mesma. Embora nem todos os estudos de caso sejam qualitativos, os 
que assim se definem dependem das caracteristicas a seguir relacionadas. 

a) visam a descoberta: mesmo baseando-se em pressupostos te6ricos inicias, o pesquisador 
deve buscar sempre a descoberta de novos elementos que possam surgir. A teoria é aberta e 
A ela podem ser acrescidos novos elementos. 0 pressuposto basic° 6 de que o conhecimento 
nao a algo pronto, mas sim que esti sujeito a ser refeito constantemente; 

b)enfatizam a interpretacao do contexto: para localizar o objeto da pesquisa é basic° conhecer 
o contexto onde o mesmo esta inserido; 

c) retratam a realidade o mais aprofundadamente possivel: o pesquisador busca conhecer 
a multiplicidade de dimensos do problema, focalizando-o como urn todo, evidenciando a 
inter-relacao dos componentes; 

d) usam diferentes fontes de informacao: os dados sao buscados em diferentes momentos, 
situacaes e informantes, de modo que o pesquisador possa cruzar os dados, confirmando ou 
rejeitando hipoteses,descobrindo novos dados, afastando suposicOes e levantando hipoteses 
alternativas; 
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e)revelam experiencias proprias do investigador e permitem generalizacoes nahwalisticas:o 
pesquisador relata as suas experiencias durante o estudo de tal modo que o leitor possa fazer 
suas generalizacoes naturalisticas. "Ao hives de perguntar: este caso é representativo do que?, o 
leitor vai indagar: o que eu posso aplicar deste caso na minha situacao?" (LUDKE & ANDRE, 
1986, p.19). A generalizacao naturalistica ocorre em funcao do conhecimento experiencial do 
sujeito, ao associar dados do estudo corn suas experiencias pessoais; 

f) representam os diferentes e conflitantes pontos de vista numa situacio social: quando 
suscitar opinioes divergentes, o pesquisador busca estudar essa divergencia, incluindo tambern 
o seu pr6prio ponto de vista sobre a questao. As conclusoes sobre tais aspectos contraditorios, 
fica a cargo do tira-las. 

g) utilizar linguagem e forma mais acessivel do que outros relatorios de pesquisa: os 
dados podem ser apresentados em diferentes formas, como desenhos, dramatizacoes, 
fotografias, colagens, discussoes, etc. 0 relato escrito é informal, narrativo, ilustrado por 
citacOes, exemplos, descricoes. A transmissao é clara, bem articulada e num estilo proximo 
ao da experiencia pessoal do leitor. 

Na realizacao de urn estudo de caso, sao seguidas as seguintes etapas: 

la. fase: Exploratoria 
0 estudo comeca corn urn piano incipiente, que se delineia a medida em que o estudo se desenvolve. 

Podem existir alguns pontos ou questOes que vao se explicitando, reformulando ou abandonando na medida 
em que se mostram mais ou menos relevantes. Eles tern origem tanto na revisao da literatura, como podem 
basear-se nas observacOes do pesquisador ou de outros especialistas, conversas, etc. 

r. fase: Delimitacao do estudo 
Identificados os pontos-chave, passa-se a coleta de dados, corn instrumentos e tecnicas mais ou mnos 

estruturadas, escolhidas e determinadas pelas caracterisitcas do objeto estudado. 

fase: Analise sistematica e elaboracao do relatorio 
As informacOes sao reunidas e colocadas a disposicao dos informantes para as discutirem. Isto pode 

ser apresentado por escrito, apresentacOes visuais, auditivas, etc. 

8.3 A analise de dados, objetividade e validade das abordagens qualitativas 

Entre os procedimentos sugeridos para orientar a analise dos dados coletados, indicam-se: 
1)A delimitacao progressiva do foco de estudo; 
2)A formulacao de questoes anallticas; 
3)0 aprofundamento da revisao da literatura; 
4) A testagem de ideas junto aos sujeitos; e 
5) 0 use extensivo de comentarios, observacoes e especulacoes ao longo da coleta. 
A decisao sobre quais devem ser os focos especificos da investigacao a feita aos poucos, atraves do 

confronto entre o que se pretende corn a pesquisa e as particularidades da situacao. 0 importante a que essa 
decisao nao seja deixada para o final. 

E importante a formulacao de questa- es ou proposicOes especificas, em torno das quais a atividade de 
coleta de dados possa ser sistematizada. Formulando questOes analfticas fica possibilizada a articulacao 
entre a teoria e a realidade. 

0 aprofundamento da revisao da literatura antes do final da pesquisa ajuda muito a analise. 
Relacionar as descobertas feitas durante o estudo corn a literatura colabora na tomada de decisOes 

seguras sobre a direcao do estudo. 
A testagem de ideias junto aos sujeitos a aconselhavel. Os informantes muitas vezes podem defender 

os seus prOprios interesses, por isso é importante checa-las. 
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0 registro de comentarios, observaceies e sentimentos do proprio pesquisador podem servir para 
explicar determinados incidentes. E importante que o inusitado seja registrado de imediato, fornecendo 
elementos substanciados para o esclarecimento de questoes importantes. 

E, quando a coleta de dados esti concluida, parte-se para a analise final. Para isso, constroi-se urn 
conjunto de categorias descritivas, feito a partir do referencial teorico. Para formular essas categorias, é 
importante a leitura e releitura do material, ate compreender o conjunto, analisa-lo e sintetiza-lo nas categorias. 
Finalmente, pode-se partir a teorizacao dos elementos estudados na abordagem qualitativa. 

Concluindo, salienta-se que, no caso da pesquisa qualitativa, os valores eticos e morais do pesquisador 
devem ser ilibados. Na integracao corn os dados, na subjetividade, na confianca dos individuos, a extrema 
discricao, respeito ao ser humano e justeza de carater sao, efetivamente, as bases para a investigacao. 
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A nexo C 

Roteiro Para Avaliacao de Pesquisas Bibliograticas 

Indicadores sim Nao 

1 Titulo do Artigo 

- Diz do que trata o artigo? 
- E conciso, corn poucas palavras, claras e precisas? 
- E adequado ao problema tratado? 

2 Contexto do Problema 

- E relevante na area do terra? 
- E apresentado na forma de pergunta? 
- Estabelece uma relacao entre no minim° duas variaveis? 
- E passivel de verificacao empfrica? 
- Mostra os beneficios que trard para a area tematica? 

3 Estrutura do Artigo 

- Identifica-se uma introducao, corn justificativa e o problema? 
- No desenvolvimento sao feitas as citacoes pertinentes? 
- Identificam-se as conclusoes a respeito do problema no 
desenvolvimento? 

- Apresenta uma sec -do de conclusao sintetizando o que ja foi exposto? 

4 Normalizacao do Trabalho 

- As citacoes apresentam as fontes de onde foram extraidas? 
- As margens direita, esquerda, superior e inferior estao corretas? 
- Ha distincao entre titulos, capitulo, (tens e sub-(tens, no que se refere 
a apresentacao grafica? 
- A bibliografia segue as normas da ABNT? 

5 Redacao do Artigo 

- A leitura e agradavel, pela clareza, encadeamento e simplicidade dos 
termos utilizados? 

- Os paragrafos sao curtos, concisos e precisos? 
- A linguagem é impessoal, sem subjetividade no uso de termos? 
- 0 autor responsabiliza-se pelos seus pontos de vista? 
- A linguagem é cientifica, nao caindo no superfluo ou coloquial? 
- Os termos utilizados sao de uso sistematico, sem modismos ou girias? 
- Ao concluir a leitura, percebe-se que algo de novo foi dito pelo 

autor? 
- 0 artigo demonstra que o autor pode ser credenciado como urn 
pesquisador? 

- A leitura estimula a busca de outros artigos do mesmo autor? 



Anexo D 

Roteiro de urn Projeto de Acao 

Quanto a estrutura de um projeto de acao, ou seja, aquele que visa a implantacao de novas awes, 
mudancas, inovacoes, faz-se atraves de projetos, ou seja, mediante a elaboracao de uma sintese que caracterize 
todos os objetivos, finalidades, fases e avaliacao da reforma pretendida. E urn detalhamento ordenado das 
atividades previstas para o alcance de metas afins a urn objetivo especffico, corn estimativa dos cusos 
necessarios e beneficios a serem alcancados corn a sua realizacao. Do projeto, devem constar: 

. Identificacao 

. Justificativa 

. Objetivos - geral e especfficos 

. Metas 

. Fases e tarefas 

. Cronograma 

. Previsao dos recursos necessarios 

. Avaliacao 

. Bibliografia 

1 Identificacao 

A identificacao do projeto apresenta todos os elementos indispensaveis a sua caracterizacao e vinculacao 
institucional. 
1.1 Entidade 
1.2 Unidade Universitaria 
1.3 Dirigentes 
1.4 Orgao executor do projeto 
1.5 Coordenador/executor do projeto 
1.6 Endereco 
1.7 Equipe de trabalho 
1.8 Fonte financiadora 
1.9 Previsao orcamentaria global 

Alan destes, outros itens podem ser acrescidos, para a melhor compreensao possivel do conjunto. 

2 Introducio 

A introducao devera possibilitar uma visao sintetica do projeto, demonstrando, entre outros, os seguintes 
aspectos: 
a) 0 projeto a ser desenvolvido a coerente corn os objetivos da instituicao a que se vincula. 
b) 0 projeto faz parte do planejamento, fins e objetivos da instituicao a que se vincula, prevendo objetivamente 
como se dard a integracao da unidade executora ao &gab que coordenard as atividades. 
c) 0 projeto foi elaborado a partir do diagnostico da situacao e necessidades da organizacao, sendo ressaltado 
o que representard para a mesma, em curto, medio e longo prazo. 

3 Justificativa 

A justificativa deve caracterizar a situacao real, obedecendo os seguintes criterios: 
- identificar os resultados de projetos anteriores que caracterizem a sua continuidade; 
- descrever a situacao existente a ser modificada pela execucao do projeto, utilizando dados que retratem o 
problema de maneira precisa. Na propria justificativa deve ser incluido o referencial teorico utilizado (revisao 
da literatura) ou, se o autor julgar mais pertinente, este deve ser apresentado como um item a parte. 

A justificativa compreende: 
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3.1 Diagnose 
Envolve o levantamento, analise e interpretacao dos dados e informacoes sobre o problema que 

provocou a montagem do projeto de agao. 
Mostra como o problema vem sendo administrado, quando se iniciou, etc. Se necessario, colocar 

como anexos documentos que esclarecam tal situacao (atas, regulamentos, etc.). 
Apresenta, em uma visao global, como as awes vem sendo realizadas, qual a integracao da instituicao 

com outros orgdos da area, etc. 
Enfim, a diagnose constitui-se na sintese dos principais aspectos da situacao atual onde se situa o 

problema. 

3.2 Prognose 
Inclui a projecao da situacao vigente, tanto em seus aspectos quantitativos como qualitativos. Esta 

fase nao resulta apenas de simples projecoes estatisticas das tendencias anteriores. Ela deve ser sobretudo o 
resultado da configuracao de uma imagem da situacao desejada, que seja coerente com os delineamentos da 
polftica da organizacao. 

3.3 Solucao Proposta 
Corn base na diagnose e prognose, identifica a nab empreendida e sua significagdo em termos de 

acao global, contendo nao so o resultado especifico, como tambem os beneficios decorrentes dessa acao. 
Dependendo da abrangencia e profundidade do projeto, a justificativa podera ser presentada 

globalmente, sem a subdivisao entre os ties itens aqui apresentados. 

4 Objetivos do Projeto 

4.1 Objetivo Geral 
Devera explicar, de modo claro, preciso e sem ambigiiidade, os fins pretendidos corn a execucao do 

projeto, tendo em vista o problema diagnosticado. 

4.2 Objetivos especfficos 
Derivam do objetivo geral e apresentam awes que devem ser necessariamente desenvolvidas pelo 

projeto, para alcance do objetivo geral. 

5 Metas 
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As metas traduzem os objetivos especificos do projeto em resultados quantificaveis ou observaveis a 
se obter em prazos definidos, e, sempre que possivel, localizados. 	 3 

6 Fases 

6.1 Discriminacao e Descricio das Atividades 
A discriminacao consiste na listagem seqiiencial e logica das principais awes relativas as metas do 

projeto/atividade e que identificam resultados parcelados significativos na evolucao do processo. 
Na descried° devera ser explicado o contetido de cada fase, esclarecendo o que e como deve ser feito 

e qual o resultado parcial a ser obtido. 

6.2 Cronograma 
0 cronograma deve representar graficamente as fases discriminadas para o period° especificando-se 

o tempo prevista para sua respectiva realizaeao. 
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3 

7 Interacao Estrutural 

Este item devera ser incluido sempre que houver duas ou mais instituicoes/unidades envolvidas na 
execuedo do projeto. E, logo, dispensada em casos de urn so organ executor. 



7.1 Descried° 
Neste item deverao ser identificados e descritos os niveis de responsabilidade dos principais Orgaos 

envolvidos na execuedo das fases, destacando-se coordenacao da execuedo, execucao pripriamente dita, 
suporte (financeiro, administrativo, material e outros) e Participacao em termos de diferentes formas de 
colaboracao 

7.2 Matriz Interacao Estrutural 
Corn base na descried.'o anterior, deverd ser montada a matriz, que permitira a visualizacao grafica 

das diferentes formas de interacao em cada fase. 

8 Mecanismos e Normas de Execucao 

Neste item devem ser descritos: 
- os mecanismos que serao utilizados para execucao das metas do projeto/atividade (convenios, acordos, 
grupos de trabalho, comissoes, etc.); 
- as normas processuais que devem orientar a nab a ser desenvolvida pelo projeto/atividade (criterios 
estabelecidos, diretrizes, etc.). 

9 Previsio de Recursos 

A previsao de recursos necessarios para o projeto devera ser apresentada de forma global incluindo 
a participacao de cada fonte, discriminados em: humanos, materiais, fisicos, equipamentos, instalacoes, 
servicos, espaco fisico e outros, conforme as necessidades prOprias de cada projeto. No caso de recursos 
financeiros, devem ser apontados os valores de cada item, bem como indicada a fonte financiadora. 

Outro aspecto importante a ressaltar é a necessidade que sejam indicados os recursos existentes e 
os que devem ser providenciados. 

Quanto mais detalhado estiver este item, maiores chances terd o projeto de aprovacao pelas 
entidades responsaveis. 

10 Avaliacao 

Sendo a avaliacao um processo continuo, que existe a partir do instante que nasce a ideia de urn 
projeto, ate o dia em que seus efeitos e resultados nao possam ser ligados ou atribu;idos a este mesmo 
projeto, deve, pois, ser integrada ao planejamento, a execuedo e a conclusao de cada uma das partes que o 
compaem. 

11 Bibliografia 

A bibliografia deve incluir todas as fontes que serviram de base te6rica e referencial para a montagem 
do projeto. 



Anexo E 

Tabela de Ntimeros Aleatorios 

03 47 43 73 86 36 96 47 36 61 46 98 63 71 62 33 26 16 80 45 60 11 14 10 95 
97 74 24 67 62 42 81 14 57 20 42 53 32 37 32 27 07 36 07 51 24 51 79 89 73 
16 76 62 27 66 56 50 26 71 07 32 90 79 78 53 13 55 38 58 59 88 97 54 14 10 
12 56 85 99 26 96 96 68 27 31 05 03 72 93 15 57 12 10 14 21 88 26 49 81 76 
55 59 56 35 64 38 54 82 46 22 31 62 43 09 90 06 18 44 32 53 23 83 01 30 30 

16 22 77 94 39 49 54 43 54 82 17 37 93 23 78 87 35 20 96 43 84 26 34 91 64 
84 42 17 53 31 57 24 55 06 88 77 04 74 47 67 21 76 33 50 25 83 92 12 06 76 
63 01 63 78 59 16 95 55 67 19 98 10 50 71 75 12 86 73 58 07 44 39 52 38 79 
33 21 12 34 29 78 64 56 07 82 52 42 07 44 38 15 51 00 13 42 99 66 02 79 54 
57 60 86 32 44 09 47 27 96 54 49 17 46 09 62 90 52 84 77 27 08 02 73 43 28 

18 18 07 92 46 44 17 16 58 09 79 83 86 19 62 06 76 50 03 10 55 23 64 05 05 
26 62 38 97 75 84 16 07 44 99 83 11 46 32 24 20 14 85 88 45 10 93 72 88 71 
23 42 40 64 74 82 97 77 77 81 07 45 32 14 08 32 98 94 07 72 93 85 79 10 75 
52 36 28 19 95 50 92 26 11 97 00 56 76 31 38 80 02 02 53 53 86 60 42 04 53 
37 85 94 35 12 83 39 50 08 30 42 34 07 96 88 54 42 06 87 98 35 85 29 48 39 

70 29 17 12 13 40 33 20 38 26 13 89 51 03 74 17 76 37 13 04 07 74 21 19 30 
56 62 18 37 35 96 83 50 87 75 97 12 25 93 47 70 33 24 03 54 97 77 46 44 80 
99 49 57 22 77 88 42 95 45 72 16 64 36 16 00 04 43 18 66 79 94 77 24 21 90 
16 08 15 04 72 33 27 14 34 09 45 59 34 68 49 12 72 07 34 45 99 27 72 95 14 
31 16 93 32 43 50 27 89 87 19 10 15 37 00 49 52 85 66 60 44 38 68 88 11 80 

68 34 30 13 70 55 74 30 77 40 44 22 78 84 26 04 33 46 09 52 68 07 97 06 57 
74 57 25 65 76 59 29 97 68 60 71 91 38 67 54 13 58 18 24 76 15 54 55 95 52 
27 42 37 86 53 48 55 90 65 72 96 57 69 36 10 96 46 92 42 45 97 60 49 04 91 
00 39 68 29 61 66 37 32 20 30 77 84 57 03 29 10 45 65 04 26 11 04 96 67 24 
29 94 98 94 24 68 49 69 10 82 53 75 91 93 30 34 25 20 57 27 40 48 73 51 92 

16 90 82 66 59 83 62 64 11 12 67 19 00 71 74 60 47 21 29 68 02 02 37 03 31 
11 27 94 75 06 06 09 19 74 66 02 94 37 34 02 76 70 90 30 86 38 45 94 30 38 
35 24 10 16 20 33 32 51 26 38 79 78 45 04 91 16 92 53 56 16 02 75 50 95 98 
38 23 16 86 38 42 38 97 01 50 87 75 66 81 41 40 01 74 91 62 48 51 84 08 32 
31 96 25 91 47 96 44 33 49 13 34 86 82 53 91 00 52 43 48 85 27 55 26 89 62 

66 67 40 67 14 64 05 71 95 86 11 05 65 09 68 78 83 20 37 90 57 16 00 11 66 
14 90 84 45 11 75 73 88 05 90 52 27 41 14 86 22 98 12 22 08 07 52 74 95 80 
68 05 51 18 00 33 96 02 75 19 07 60 62 93 55 59 33 82 43 90 49 37 38 44 59 
20 46 78 73 90 97 51 40 14 02 04 02 33 31 08 39 54 16 49 36 47 95 93 13 30 
64 19 58 97 79 15 06 15 93 20 01 90 10 75 06 40 78 78 80 62 02 67 74 17 33 

05 26 93 70 60 22 35 85 15 13 92 03 51 59 77 59 56 78 06 83 52 91 05 70 74 
07 97 10 88 23 09 98 42 99 64 61 71 62 99 15 06 51 29 16 93 58 05 77 09 51 
68 71 86 85 85 54 87 66 47 54 73 32 08 11 12 44 95 92 63 16 29 56 24 29 48 
26 99 61 65 53 58 37 78 80 70 42 10 50 67 42 32 17 55 85 74 94 44 67 16 94 
14 65 52 68 75 87 59 36 22 41 26 78 63 06 55 13 08 27 01 50 15 29 39 39 43 

17 53 77 58 71 71 41 61 50 72 12 41 94 96 26 44 95 27 36 99 02 96 74 30 83 
90 26 59 21 19 23 52 23 33 12 96 93 02 18 39 07 02 18 36 07 25 99 32 70 23 
41 23 52 55 99 31 04 49 69 96 10 47 48 45 88 13 41 43 89 20 97 17 14 49 17 
60 20 50 81 69 31 99 73 68 68 35 81 33 03 76 24 30 12 48 60 18 99 10 72 34 
91 25 38 95 90 94 58 28 41 36 45 37 59 03 09 90 35 57 29 12 82 62 54 65 60 

34 50 57 74 37 98 80 33 00 91 09 77 93 19 82 74 94 80 04 04 45 07 31 66 49 
85 22 04 39 43 73 81 53 94 79 33 62 46 86 28 08 31 54 46 31 53 94 13 38 47 
09 79 13 77 48 73 82 97 22 21 05 03 27 24 83 72 89 44 05 60 35 80 39 94 88 
88 75 80 18 14 22 95 75 42 49 39 32 82 22 49 02 48 07 70 37 16 04 61 67 87 
90 96 23 70 00 39 00 03 06 90 55 85 78 38 36 94 37 30 69 32 90 89 00 76 33 

(GATTI ; FERES, 1978, p.181) 
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