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As linhas suaves dessas colinas e a mão da tarde no meu
coração agitado, ensinam-me muito mais. Volto ao princípio.
Compreendo que, se posso apreender os fenômenos pela ciência
e enumerá-los, não posso apreender da mesma forma o
mundo".
Camus, A.
Mito de Sísifo: Ensaio sobre o Absurdo.
Lisboa, Livros do Brasil.
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APRESENTAÇÃO

Prezado estudante,

Este módulo tem como objetivo introduzir questões relativas ao conhecimento
científico e às características e procedimentos da pesquisa científica.
Os aspectos abordados devem servir como ferramenta para ajudá-lo no delineamento
de seu trabalho de final de curso, mas também em outras pesquisas que esteja
desenvolvendo ou deseje desenvolver.
A ciência, nos dias de hoje e, particularmente, as ciências do ambiente, tendem cada
vez mais a ser enfocadas do ponto de vista interdisciplinar. Na análise das questões
relativas ao meio ambiente, as ciências humanas e exatas e os métodos quantitativos
e qualitativos de pesquisa se misturam e se complementam.
Por outro lado, os cursos e livros relacionados à metodologia científica ainda, com
freqüência, atendem mais especificamente a uma ou outra ciência em particular.
Desta forma, priorizam alguns temas, deixando de lado outros de igual importância.
Ao elaborar este módulo, procuramos equilibrar o conteúdo, incluindo aspectos da
metodologia científica relacionados às várias formas de atuação da pesquisa
ambiental.
Além disso, pretendemos que tenha um caráter prático, auxiliando você no
desenvolvimento de sua pesquisa. Por essa razão, você irá se deparar, com freqüência,
com atividades de reflexão e pesquisa aplicando o conhecimento recém-adquirido às
necessidades de sua pesquisa.
Certamente que este módulo, como tantos outros do mesmo tema, não tem a
pretensão nem o propósito de tratar detalhadamente todos os temas necessários ao
profundo conhecimento da investigação científica. Você deve encará-lo como uma
introdução ao assunto, um guia para auxiliá-lo na tarefa de propor um projeto de
pesquisa. Assim, você deve buscar outras fontes de consulta, tanto do ponto de vista
conceitual da metodologia científica, como também no que diz respeito aos métodos
específicos utilizados na área da ciência na qual pretende trabalhar.
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A lista de referências, apresentada ao final do módulo, deve ser considerada como
ponto de partida para essas leituras adicionais sobre o assunto.
Aguardamos suas opiniões e sugestões para a melhoria contínua deste módulo.

Bons estudos,

Os autores.

Florianópolis, 22 de janeiro de 2004
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METODOLOGIA DA
PES Q U I S A C I E N T Í F I C A
O CONHECIMENTO CIENTÍFICO

Neste capítulo vamos refletir um pouco sobre o significado da ciência e sobre as
diferenças entre o conhecimento do dia-a-dia e o conhecimento chamado
“científico”.

1.1.1

O QUE É CIÊNCIA?

Para muitos, a palavra “ciência” desperta um sentimento que é um misto de respeito,
temor e perplexidade. Para a maioria das pessoas, o fato de ser “científico” confere, a
determinado conhecimento, maior valor de verdade do que o de um conhecimento
que possuímos a partir de nossa experiência do dia a dia – o chamado conhecimento
do senso comum.
Mas será que o conhecimento científico é, necessariamente, mais verdadeiro ou
seguro? E o que o distingue do conhecimento do senso comum?
Os dois modos de conhecimento – científico e do senso comum – têm, na verdade,
muitas características compartilhadas. Ambos procuram explicar as regularidades do
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mundo, buscam explicar, muitas vezes, o mesmo fenômeno e um não é,
necessariamente, mais verdadeiro do que o outro. O que os diferencia é a forma (ou
método) e os instrumentos que usam para conhecer.
Veja, no quadro a seguir, um texto de Luís Fernando Veríssimo que retrata com
humor as reviravoltas que o conhecimento científico pode sofrer, demonstrando o
caráter falível da ciência.

OVO
Luis Fernando Veríssimo
Agora essa. Descobriram que ovo, afinal, não faz mal. Durante anos, nos aterrorizaram.
Ovos eram bombas de colesterol. Não eram apenas desaconselháveis, eram mortais.
Você podia calcular em dias o tempo de vida perdido cada vez que comia uma gema.
Cardíacos deviam desviar o olhar se um ovo fosse servido num prato vizinho: ver ovo
fazia mal. E agora estão dizendo que foi tudo um engano, o ovo é inofensivo. O ovo é
incapaz de matar uma mosca. A próxima notícia será que bacon limpa as artérias.
Sei não, mas me devem algum tipo de indenização. Não se renuncia a pouca coisa
quando se renuncia ao ovo frito. Dizem que a única coisa melhor do que ovo frito é sexo.
A comparação é difícil. Não existe nada no sexo comparável a uma gema deixada intacta
em cima do arroz depois que a clara foi comida, esperando o momento de prazer
supremo quando o garfo romperá a fina membrana que a separa do êxtase e ela se
desmanchará, sim, se desmanchará, e o líquido quente e viscoso correrá e se espalhará
pelo arroz como as gazelas douradas entre os lírios de Gileade nos cantares de Salomão,
sim, e você levará o arroz à boca e o saboreará até o último grão molhado, sim, e depois
ainda limpará o prato com pão.
Ou existe e eu é que tenho andado na turma errada. O fato é que quero ser ressarcido de
todos os ovos fritos que não comi nestes anos de medo inútil. E os ovos mexidos, e os
ovos quentes, e as omeletes babadas, e os toucinhos do céu, e, meu Deus, os fios de
ovos. Os fios de ovos que não comi para não morrer dariam várias voltas no globo.
Quem os trará de volta? E pensar que cheguei a experimentar ovo artificial, uma pálida
paródia de ovo que, esta sim, deve ter me roubado algumas horas de vida a cada garfada
infeliz.
Ovo frito na manteiga! O rendado marrom das bordas tostadas da clara, o amarelo
provençal da gema... Eu sei, eu sei. Manteiga ainda não foi liberada. Mas é só uma
questão de tempo.
Em seguida veremos um pouco mais detalhadamente o método que a ciência utiliza
para conhecer o mundo, mas, antes, vamos conversar mais um pouco sobre
conhecimento científico e conhecimento do senso comum.
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• O conhecimento do senso comum
O conhecimento do senso comum (conhecimento vulgar) é o tipo de conhecimento
espontâneo, que usamos para viver e para desempenhar nossas atividades do dia a
dia. Mesmo o cientista mais rigoroso em seu trabalho o utiliza rotineiramente,
quando conduz seu carro, escova os dentes ou prepara o almoço. Ninguém vive sem
esse tipo de conhecimento! Algumas de suas características são:
-

é ametódico e assistemático e é produzido a partir das tentativas humanas de
resolver as questões que a natureza lhe impõe;

-

é superficial, restringindo-se à aparência (por exemplo, podemos acreditar que
é o sol que gira e torno da terra, já que é assim que as coisas nos parecem ser);

-

é empírico, baseando-se em vivências, estados de espírito e experiências da vida
diária (não precisamos planejar experimentos para aprender os fatos de nossa
vida diária; assim, uma criança acaba aprendendo, pela experiência, que ao
acionar um interruptor, a luz acende);

- é ingênuo, no sentido de que não é crítico, não questiona o próprio saber
(aceita explicações do tipo “é porque é”)
-

é fragmentário, deixando, freqüentemente, de estabelecer conexões possíveis.

-

é subjetivo, quer dizer, faz referência direta ao sujeito que observa o mundo.
Assim, quando dizemos “Faz calor, hoje!” não estamos fazendo uma avaliação
objetiva das condições atmosféricas, mas estamos fazendo referência a nossa
percepção subjetiva do mundo. Nosso interlocutor poderá discordar de nossa
afirmação, pelo mesmo critério subjetivo.

• O conhecimento científico
Como vimos, o conhecimento científico, assim como o conhecimento vulgar, busca
dar conta de explicar e prever os fenômenos experimentados pelo ser humano. Ao
contrário do senso comum, entretanto, o conhecimento científico privilegia a
utilização de um método. Aliás, só faz sentido se falar em ciência a partir do Século
XVII, com a revolução galileana. Antes disso, era a filosofia que buscava, de maneira
mais rigorosa, um conhecimento objetivo sobre o mundo.
Ciência e filosofia, no pensamento grego, eram a mesma coisa e visavam o mesmo
objetivo: entender o funcionamento do mundo. A partir da Idade Moderna, começou
a haver uma separação entre as ciências, cada uma delas com um objeto específico de
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investigação e um conjunto de instrumentos que a permite investigar a porção do
mundo pela qual se interessa.
Vejamos, então, algumas características do conhecimento científico:
-

é metódico, sistemático;

-

é geral, ou seja, busca explicações de uso geral, que possam ser aplicadas em
diferentes circunstâncias, conclusões que possam ser aplicadas a diversos casos,
e não somente aos diretamente observados;

-

como conseqüência, está preocupado com as regularidades observáveis na
natureza, e não somente nos casos específicos;

-

busca um conhecimento objetivo do mundo, de tal forma que as conclusões
obtidas de determinada observação possam ser obtidas por qualquer outro
membro da comunidade científica, independentemente de seu estado
subjetivo;

-

utiliza-se de uma linguagem rigorosa, de modo a evitar ambigüidades na
construção de seus conceitos.

Claro, poderíamos listar muitas outras características de ambos os tipos de
conhecimento, mas acreditamos que a esta altura já tenha ficado clara, para você, as
principais diferenças entre eles. Mais tarde, discutiremos algumas dificuldades que
os conceitos que expressamos provocam.

REFLITA

Liste alguns exemplos de conhecimentos que você usa
no dia-a-dia que derivem da investigação científica. É
possível separar completamente conhecimento do senso
comum do conhecimento científico?.
1.1.2

O MÉTODO CIENTÍFICO

Apesar de todos os ramos científicos terem em comum o fato de empregarem um
método, nem todos os ramos do conhecimento que empregam esses métodos são
classificados como ciência. Portanto, embora não exista ciência, tal como hoje é
concebida, sem o método científico, o emprego deste método não é exclusividade da
ciência.
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Mas o que é um “método”? Leônidas Hegengerg (1976) explica que a palavra
“método” vem do grego méthodos, que quer dizer “caminho para chegar a um fim”.
É, portanto, o “caminho pelo qual se chega a determinado resultado, ainda que esse caminho
não tenha sido fixado de antemão de modo refletido e deliberado”.
O método é, portanto, um conjunto de antecipações mentais que utilizamos para
organizar nosso percurso (como, de resto, fazemos em outras situações de nossa vida
– quando vamos ao supermercado, por exemplo). É um fator de segurança e
economia, que visa impedir que sejamos guiados, em nossa busca, somente pelo
acaso.
Embora a humanidade tenha sempre procurado construir o conhecimento
utilizando-se de métodos que organizassem essa busca de conhecimento (o que era
feito, de forma sistemática, principalmente pela filosofia), foi somente a partir do
século XVII que o que conhecemos por “método científico” foi criado.
O primeiro a tratar desse assunto foi Galileu Galilei. Galileu considerava que o
objetivo principal das investigações científicas deveria ser as leis que presidem os
fenômenos e não, como procuravam os filósofos até então, a essência íntima das
substâncias. Seu interesse deslocou-se, portanto, das relações qualitativas para as
quantitativas, uma transformação radical no conceito do conhecimento, que até hoje
rege a atividade científica. Representou o rompimento da ciência com a filosofia.
O método proposto por Galileu sofreu algumas modificações ao longo do tempo, e
recebeu a contribuição de outros filósofos e cientistas, como Bacon, Descartes,
Popper, dentre outros. Tal como existe hoje, e de forma bastante simplificada, os
principais passos do método científico são:
- observação;
- formulação de hipóteses;
- experimentação;
- generalização.
Observação
Embora estejamos sempre observando fatos e acontecimentos, em nossa vida diária,
quando falamos em observação científica estamos nos referindo a um tipo especial de
observação. É uma observação mais rigorosa e já impregnada de certos pressupostos
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próprios da área de conhecimento do cientista que observa os fatos. Ao observar, o
cientista já seleciona determinados fatos, segundo critérios que estejam de acordo
com o corpo de conhecimentos de sua área.
Formulação de hipótese
Hipótese vem do grego hypo, “debaixo de” e thésis, “tese” – é o que está sob a tese, o
que está suposto. É uma explicação provisória que o cientista propõe para os fatos
observados e que deverá ser confirmada ou não pelas observações subseqüentes.
Quando formulamos uma hipótese, estamos simplesmente procurando dispor os
fatos observados segundo uma organização provisória. A etapa de formulação de
hipóteses é a mais criativa da atividade científica, uma vez que, com freqüência, uma
explicação precisa ser inventada, ou criada. Mesmo assim, é uma criatividade que
envolve grande quantidade de raciocínio metódico, no que se distingue, por
exemplo, da criação artística.
Experimentação
Uma vez formulado o problema e estabelecida uma ou mais hipóteses para explicar o
fenômeno, procede-se ao estudo desses fenômenos em condições controladas. A
experimentação é um tipo especial de observação em condições que são
determinadas pelo cientista. Seu objetivo é reduzir o número de variáveis.
Um exemplo de experimentação é o trabalho de Avery-MacLeod-McCarty, derivado
do clássico experimento de Griffith, que demonstra como o DNA de bactérias
virulentas pode ser transmitido a bactérias não virulentas. O caso está contado na
figura 1.1.
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Experimento Avery-MacLeod-McCarty. Quando injetados em camundongos, (a) a cepa capsulada
do pneumococo é letal, enquanto (b) a cepa não-capsulada é inócua, como é (c) a cepa capsulada
morta pelo calor. (d) Pesquisa inicial de Fredrick Griffith, um bacteriologista, mostrara que a adição
de células virulentas mortas pelo calor, que sozinhas eram inócuas para o camundongo, a
pneumococos não-virulentos os transformava permanentemente em células encapsuladas
virulentas. Ele concluiu que um fator de transformação estava presente nas células virulentas mortas
pelo calor, que entrava nas células não-virulentas e as tornavam virulentas e encapsuladas.
Avery e seus colegas identificaram o fator de transformação do Griffith como DNA. (a) Extraíram o
DNA de pneumococos virulentos mortos pelo calor, removeram as proteínas do DNA, tanto quanto
possível, e adicionaram este DNA a células não-virulentas. Os pneumococos não-virulentos eram
permanentemente convertidos numa cepa virulenta. O DNA evidentemente entrou nas células nãovirulentas, e os genes para a virulência e formação da cápsula tornaram-se incorporados nos
cromossomos das células não-virulentas.
Figura

Desenho experimental de Avery-MacLeod-McCarty demonstrando a
transmissão do DNA de bactérias virulentas a não-virulentas. (Fonte:
LEHNINGER, 1989, Princípios de Bioquímica, p.572.)
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Generalização
A última etapa do método clássico constitui-se em detectar as regularidades e
princípios gerais que ligam os fenômenos entre si, estabelecendo relações constantes.
Algumas vezes, como ocorre nas chamadas “ciências duras1”, essas generalizações
podem ser feitas com razoável grau de certeza, permitindo, inclusive, fazer previsões
razoavelmente seguras sobre a natureza.
Um exemplo clássico de uma generalização desse tipo foi dado pela Teoria da
Relatividade de Einstein. Ela previa o desvio da luz por um campo gravitacional, o
que foi verificado em 1905, posteriormente ao seu enunciado, por ocasião de um
eclipse.
As ciências sociais e uma parte das ciências biológicas, entretanto, podem fazer
generalizações menos precisas, que são muito mais afirmações de probabilidade.

1.1.3

ALGUNS MÉTODOS DE ABORDAGEM DOS PROBLEMAS.

Um cientista pode proceder de diversas formas, para formular uma hipótese,
dependendo de sua área de conhecimento. Embora existam inúmeras formas de
abordagem dos problemas, vamos examinar, aqui, as três abordagens clássicas:
-

o método indutivo;

-

o método dedutivo; e

-

o método hipotético-dedutivo.

Indução
É um processo mental pelo qual, partindo-se de dados particulares verificados,
infere-se uma verdade geral, uma generalização feita a partir de casos diferentes e
particulares. É um argumento que se fundamenta em premissas, que aceitamos a
priori, e que nos conduz a conclusões não mais do que prováveis. Um exemplo de
raciocínio indutivo é o que se segue:
O corvo 1 é negro. (Observação)
1. Quando falamos em ciências duras estamos nos referimos às ciências da natureza, fortemente formalizadas e
que operam, em geral, com instrumentos matemáticos. O modelo ideal de ciência dura é a física, mas elas
também incluem química, genética e biologia molecular, ramos que aplicam a física e a química aos
fenômenos biológicos.
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O corvo 2 é negro. (Observação)
O corvo 3 é negro. (Observação)
O corvo n é negro. (Observação)
Logo, todos os corvos são negros. (Lei geral, formulada por indução)
Na verdade, nada nos garante que todos os corvos que viermos a encontrar no futuro
serão, de fato, negros. E se encontrarmos um corvo branco, teremos que escolher
entre lhe dar outro nome (não é, portanto, um corvo) ou concordar em reconhecer
que nossa generalização era falsa.

Método dedutivo
Nesse tipo de raciocínio, podemos dizer, simplificadamente, que partirmos de um
raciocínio geral para prever acontecimentos particulares. Quer dizer, a partir da
formulação de uma hipótese, verificamos se suas conseqüências se verificam. Nosso
exemplo com corvos ficaria mais ou menos assim:
Todos os corvos são pretos (Lei geral)
Logo, o próximo corvo que aparecer será preto. (Dedução)
Método hipotético-dedutivo
O método hipotético-dedutivo deriva do anterior, e consiste em um procedimento de
“tentativa e erro”, onde o resultado final não é a certeza, mas a redução dos erros
preditivos, o que levaria a um aperfeiçoamento da teoria. Karl Popper, um de seus
mais importantes defensores, caracteriza as etapas do método como sendo as
seguintes:
1- a definição do problema, que surge quando os fenômenos observados não se
adequam a nosso conhecimento prévio;
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2- a proposição de uma solução (nova teoria), a partir da qual serão propostos
novos experimentos;
3- testes de falseamento, que são tentativas de refutação (seja pela
experimentação, seja pela observação) dessa nova teoria.
Se a hipótese não passar pelos testes, será considerada falsa, o que exigirá a
formulação de uma nova hipótese. Se for confirmada pelos testes, continuará tendo
valor, ainda que provisoriamente; ela sempre poderá vir a ser refutada por um novo
teste. Procedendo desta forma, argumenta Popper, vamos nos aproximando da
verdade, ainda que nunca venhamos a atingi-la de forma absoluta.
Também em nosso dia-a-dia formulamos constantemente hipóteses sobre os fatos
que nos acontecem. Rubem Alves dá um interessante exemplo de como isso acontece
em seu livro Filosofia da Ciência – Introdução ao Jogo e a suas Regras, descrevendo
como procedemos a partir do surgimento de um problema corriqueiro, o enguiço do
carro. Por mais parcos que sejam nossos conhecimentos de mecânica, a maioria de
nós sabe que, pelo menos, o motor funciona em decorrência de uma explosão numa
câmara fechada, e que essa explosão depende de pelo menos dois fatores:
combustível e eletricidade. Assim, ao verificar que o carro parou, podemos elaborar,
no mínimo, três hipóteses para explicar provisoriamente o problema:
-

acabou o combustível;

-

falta eletricidade;

-

faltam eletricidade e combustível.

Você já está percebendo que o número de hipóteses que podemos formular depende,
em parte, do conhecimento que tenhamos sobre o assunto.
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Uma vez formuladas as hipóteses, devemos verificá-las. Em nosso exemplo, isso
significaria verificar o tanque de combustível e a bateria, o que nos levaria a
confirmar ou não uma de nossas hipóteses.

1.1.4

CLASSIFICAÇÃO DAS CIÊNCIAS

Como já assinalamos, a ciência é um empreendimento relativamente recente na
história da humanidade, pelo menos enquanto instituição separada da filosofia. Mais
recente ainda é a divisão da ciência em distintas disciplinas, tendo como resultado
diversas ciências específicas. Essa divisão da ciência em ciências é resultado da
diversidade de fenômenos naturais a serem abordados, e, como veremos adiante, é
uma tendência cuja inevitabilidade vem hoje sendo contestada.
Como resultado dessa fragmentação de saberes, foram propostas inúmeras
classificações das ciências, dentre as quais destacaremos a de COMTE, BUNGE e
CARNAP.
Comte classifica as ciências segundo critérios de complexidade e conteúdo. As
ciências seriam assim classificadas na seguinte ordem, considerando um critério de
complexidade crescente: Matemática, Astronomia, Física, Química, Biologia,
Sociologia.
Já Carnap classifica as ciências em relação ao conteúdo, dividindo-as em dois
grandes grupos:
a) formais, cuja verdade depende exclusivamente do significado de seus termos e
de sua estrutura lógica (como a lógica e a matemática); e
b) factuais, cuja verdade não depende somente do significado de seus termos,
mas também dos fatos empíricos (observáveis) a que se referem.
Finalmente, Bunge classifica as ciências, como Comte, segundo critérios de
complexidade e conteúdos conforme o esquema a seguir:
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Classificação das ciências, segundo Bunge. Fonte: Lakatos e Marconi,
1991, p.27.

Você pode notar que muitas das ciências que hoje conhecemos estão ausentes das
classificações propostas. É o caso, por exemplo, da ecologia, que nos diz respeito
diretamente, ou de áreas dela derivadas, como a chamada “ciência da conservação”,
que trata da conservação dos recursos naturais. Isso é resultado da constante
complexificação de nossa percepção da natureza, que vai nos levando a formular
novas perguntas que, freqüentemente, não cabem nas ciências pré-existentes. Ao
final de nosso curso discutiremos alguns dos problemas dessas tendências de
fragmentação, quando discutirmos o tema da interdisciplinaridade.

REFLITA

Em que tipo de ciência você poderia situar seu projeto de
pesquisa? Justifique sua escolha.
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CARACTERÍSTICAS DO CONHECIMENTO
CIENTÍFICO

Este capítulo tratará em mais detalhe das características básicas do conhecimento
científico tradicionalmente aceitas e de algumas novas concepções associadas à
ciência.

1.2.1

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Embora, como salientamos no capítulo anterior, a atividade científica tenha muitas
afinidades com nosso procedimento rotineiro de investigação e solução de problemas,
o método cientifico e o conhecimento por ele produzido apresenta certas
características marcantes. Algumas delas (formulação de hipóteses, observação,
experimentação) já foram abordadas no capítulo anterior. Examinaremos a seguir
outros aspectos da atividade científica.
Objetividade
A maioria dos cientistas, quando interrogada sobre a natureza de seu trabalho, não
hesitará em caracterizá-lo como objetivo. Mas o que caracteriza um estudo como
objetivo? Segundo POPPER (1971) “uma justificação é objetiva se em princípio pode
ser contrastada (testada) e compreendida por qualquer pessoa”. O que Popper
pretende, portanto, é que o entendimento da justificação não dependa de qualquer
qualidade individual (subjetiva), mas sim da própria natureza do conhecimento
envolvido. O conhecimento científico procura, em suma, concordar com seu objeto.
Tal objetividade absoluta é, evidentemente, impossível, como discutiremos adiante.
Ao escolher um tema para investigar, o pesquisador já está fazendo uma escolha que
reflete preferências pessoais, e muito dificilmente seu olhar para os dados obtidos
será completamente desapaixonado. Mas a maioria dos filósofos da ciência e dos
cientistas recomenda que haja a maior objetividade possível em todas as etapas da
investigação científica, de tal forma que os dados possam ser confrontados por
diferentes pessoas, em diferentes situações. Isso, afirmam tais teóricos, deve garantir
maior proximidade dos fatos científicos à verdade.
Rigor
Associado à objetividade, encontra-se o rigor científico. Por rigor entendemos o
respeito a um método previamente estabelecido, que pressupõe a aplicação de uma
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série de normas e técnicas. O procedimento investigativo é previamente planejado,
com base em conhecimento anterior e nas hipóteses formuladas, e desenvolve-se pela
obediência a este planejamento.
Variáveis e seu controle
Cada investigação científica está composta, em geral, por inúmeras variáveis. Por
variáveis entendemos aqueles aspectos, propriedades ou fatores que são discerníveis
no objeto de estudo. Com freqüência, tais variáveis podem ser medidas (são
mensuráveis) e podem ser classificadas segundo diferentes critérios.
Segundo LAKATOS e MARCONI (1991) toda e qualquer variável está composta de
quatro partes distintas:
-

Nome. Exemplos: “inteligência”, “religião”, “preferência partidária”.

-

Algum tipo de definição verbal. Exemplos: “capacidade de aprendizagem”;
“fé em entidades sobrenaturais”; “voto habitual nas eleições”.

-

Sistema classificatório ou conjunto de categorias. Exemplos: “índices dos
testes de inteligência”; “católico, protestante, muçulmano, nenhum”; “filiado
ao PMDB, PDT, PT, PSDB, PL, PSB, outro, nenhum”.

-

Processo que permita a ordenação. Exemplos: teste e detalhes de sua
aplicação; resposta às perguntas: “é praticante?”, “freqüenta algumas vezes?”,
“freqüenta raramente?”, registro das respostas à pergunta: “vota geralmente
nos candidatos de um mesmo partido?”

Uma das etapas fundamentais da investigação científica é a identificação das
variáveis intervenientes, procurando separá-las entre si. O objetivo é permitir que o
investigador possua um razoável controle dessas variáveis, de maneira a identificar
qual delas está influenciando direta (ou indiretamente) sobre o objeto de estudo.
As variáveis podem (e quase sempre o fazem) se relacionar entre si, e a natureza
desse relacionamento é um dos aspectos da investigação científica. A análise do
relacionamento entre as variáveis pode se dar duas a duas (a maneira mais
simplificada) ou considerando muitas relações. Quanto mais variáveis forem
consideradas, maior a complexidade do problema, e mais refinadas serão as técnicas
de análise envolvidas. Grosso modo, entretanto, podemos diferenciar variáveis
independentes e variáveis dependentes.
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-

Variável independente: Designada pela letra x, é aquela que influencia,
determina ou afeta outra variável. Constitui-se, assim, em fator determinante,
condição ou causa de um resultado, efeito ou conseqüência.

-

Variável dependente: Designada pela letra y, é aquela que é influenciada,
determinada ou afetada pela variável independente. É o fator que aparece,
desaparece ou varia à medida que o investigador introduz, suprime ou
modifica a primeira.

Outro conceito importante é o de “variável de controle”. Trata-se de um fator,
fenômeno ou propriedade que o investigador neutraliza ou anula premeditadamente
numa pesquisa. O propósito é o de impedir que essa variável interfira na análise da
relação entre as variáveis independente e dependente.

REFLITA

Pense no tema que pretende avaliar em sua dissertação.
Qual ou quais as variáveis dependentes? Qual ou quais
as variáveis independentes?.
Replicabilidade e erro
Garantidas as condições de objetividade e rigor científico, uma investigação científica
poderá ser replicada por outro pesquisador. Essa é uma das características
tradicionalmente atribuídas à pesquisa científica: o respeito ao protocolo permite sua
repetição. Ao repetir um experimento, podemos ou não chegar ao resultado original.
Caso os resultados obtidos na replicação sejam diferentes dos primeiros, poderemos
buscar as razões para essa discrepância. A discrepância aponta para um inadequado
tratamento das variáveis em, pelo menos, uma das duas investigações.
Chegamos assim, à noção de erro em ciência. Erros podem resultar de uma pesquisa
que, por exemplo, não tenha realizado um adequado controle de variáveis, por ter
desconhecido a importância de algum fator sobre o objeto de estudo. Isto é possível,
freqüente e esperado em ciência, tendo em vista a complexidade dos fenômenos. Os
erros podem, então, ser revistos e considerados em próximas investigações que visem
explicar o mesmo fenômeno ou fato. Também, ao elaborar hipóteses (que são
verdades provisórias que antecedem a investigação) pode o pesquisador equivocar-se.
Isso não somente é inevitável, como é desejável. Erros são elementos importantes na
teoria, e devem ser entendidos sob um sentido positivo, pois uma teoria sem erro
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seria um dogma e não ciência. BRONOVSKI (1978) caracteriza assim os erros em
ciência, referindo-se especialmente a hipóteses científicas:
“Progresso é a exploração de nosso próprio erro. A evolução é a consolidação daquilo
que invariavelmente começou como erros. E existem erros de dois tipos: erros que
terminam se revelando verdades e erros que são, de fato, falsidade (e estes são os mais
freqüentes). Mas ambos possuem a mesma característica de ser uma especulação
imaginativa.”

REFLITA

Será que toda a investigação possui iguais possibilidades
de ser replicada? Pense em áreas científicas que
favorecem ou desfavorecem a replicação das
investigações. O que ocorre com sua área de trabalho?.
Fatos, leis e teoria
• O que diz o senso comum
Embora usemos as expressões “fato”, “lei” e “teoria” com freqüência, não temos, em
geral, muito claro seu sentido, e seu uso no senso comum não é, necessariamente, o
mesmo empregado na ciência.
No senso comum, tendemos a considerar um fato como sendo um aspecto
inquestionável da realidade. Assim, numa discussão, podemos usar argumentos do
tipo “você não pode negar o fato de que está chovendo, portanto, leve o guarda-chuva
ou vai se gripar”. Uma teoria, por sua vez, é considerada, pelo senso comum, como
uma hipótese especulativa: o interlocutor poderia responder que “apesar do fato de
estar chovendo, você está teorizando sobre uma possível gripe; não existe nenhuma
lei que demonstre que sempre que apanhamos chuva adoecemos”. No exemplo,
aparece o contexto em que a expressão “lei” é geralmente usada pelo senso comum –
como uma teoria que, tendo sido submetida a diferentes verificações, passou a se
constituir em fatos e, posteriormente, num fato generalizado.
• E como a ciência usa esses termos
No que toca à ciência, entretanto, veremos que há diferenças importantes no uso
dessas três expressões. Um fato, para um cientista, não é nada mais do que algo
verificado pela experiência. Assim, se abro a janela e verifico que está chovendo,
posso mesmo dizer que este é um fato. Mas a definição se aplica a qualquer
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verificação empírica no trabalho científico: a temperatura medida de um corpo, a
resposta de uma pessoa a uma pergunta de uma pesquisa de opinião, a descarga de
efluentes líquidos de uma fábrica.
Já uma teoria se refere a relações entre fatos, à forma como diferentes fatos se
ordenam consistindo conceitos, classificações, generalizações, princípios, regras etc.
Ela oferece um arcabouço conceitual por meio do qual poderemos examinar os fatos.
Como você pode perceber, na linguagem científica teoria e fato não são coisas
antagônicas. Ao contrário, estão inter-relacionados. Tampouco uma teoria científica é
mera especulação, uma vez que trata-se de um conjunto de princípios que visa a
explicação dos fatos observados, e está firmemente assentada sobre eles. Neste
sentido, o desenvolvimento científico se dá pela inter-relação constante entre fato e
teoria. Ao mesmo tempo em que a teoria restringe a amplitude dos fatos observados e
serve como um sistema de classificação desses fatos, ela resume o conhecimento
disponível. Uma teoria sólida pode também prever fatos ainda não observados e
indicar lacunas no conhecimento (ou seja, fatos e relações que ainda não estejam
satisfatoriamente explicados). Por seu lado, o fato é o dado iniciador de uma teoria, e
pode ser, igualmente, o fator que determinará sua reformulação, caso ela não seja
mais capaz de explicar fatos observados.
E quanto às leis científicas? Elas também surgem da observação dos fatos, mas são
mais genéricas do que as teorias. Dizem respeito a uma regularidade que foi
observada pelo cientista, e que o permite fazer uma generalização do tipo “todo o
corpo tem uma massa” ou ainda uma previsão tal como “a toda ação corresponde
uma reação com igual intensidade e sentido contrário”. Uma teoria, portanto, se
distingue de uma lei pelo seu poder de generalização; ela abriga muitas leis
congruentes entre si, e busca a explicação de um conjunto de leis afins. Falamos,
assim, da teoria da relatividade, por exemplo.
Alguns autores, como SOUSA et al. (1976), sustentam que as leis espelhariam mais
de perto a realidade experimental, enquanto que as teorias surgiriam como criações
do cientista. Entretanto, tanto as leis quanto as teorias têm um forte componente
criativo e nem mesmo as primeiras podem ser consideradas espelhos da natureza.

I NTR OD UÇÃ O

À

P RÁ TIC A

DE

P ES QUI SA S OC IO AMBI EN TAL

17

M ETO DO LO GI A

1.2.2

DA

P E SQUI SA C IE NTÍ F I CA

NOVAS CONCEPÇÕES DO CONHECIMENTO
CIENTÍFICO

A ciência, no Século XXI, já não é a mesma que foi proposta por Galileu. Apesar de
ainda utilizarmos o método científico baseado na dúvida metódica de Descartes e no
desejo de Galileu de traduzir a matemática do universo, os pressupostos de
objetividade que tais propostas exigiam estão sendo, cada vez mais, destruídos.
Quando formula a pergunta, o cientista observa o objeto, buscando “ver” a resposta.
Na ciência clássica o sujeito se faz ausente e é o objeto que está em questão, mas
parece cada vez mais claro que essa separação é impossível. Os novos paradigmas
científicos começam a considerar com mais seriedade o papel da subjetividade do
pesquisador, das condições sociais e históricas nas quais se pratica ciência e o do
acaso e da contingência como elementos da descoberta científica. Afinal, a própria
linguagem, com suas palavras e regras, é um produto social, assim como a razão
dominante e as formas de pensamento. Como seria possível separar completamente a
ciência e o cientista desse contexto?
Também nossa crença na ciência tem andado um pouco abalada, em função das
dificuldades éticas com as quais freqüentemente temos que nos haver, ao fazer
ciência. Como resultado, encontramos críticas também freqüentes à idéia de que a
ciência seria um instrumento capaz de resolver todos os problemas da vida humana.
Outros saberes, como as artes, a literatura, a filosofia e a religião, começam a ter,
novamente, seu papel reconhecido, ainda que de forma vacilante. Essa aparente
perda de espaço da ciência pode ter, na verdade, conseqüências positivas. Livre da
incumbência de responder a todas as perguntas sobre o mundo, os cientistas poderão
voltar a refletir sobre as questões éticas de seu trabalho, reconhecer seu papel social e
transitar pelos outros saberes humanos.

REFLITA

Rubem Alves (2000) nos diz que “a natureza não nos
apresenta as evidências dentro de uma caixa com a
etiqueta ´evidências’. É o pesquisador que tomará a
decisão (...) de considerar algo relevante ou irrelevante”
(p. 209).
Pense sobre seu tema de trabalho. Que evidências você
utilizou para defini-lo? Você sabe por que as levou em
consideração? Como chegou até elas?.
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1.3

ETAPAS DO TRABALHO CIENTÍFICO

1.3.1

PANORAMA GERAL

Você já deve ter percebido, em função das diferentes visões sobre ciência e sobre
método científico que estudamos até agora, que não existe uma única fórmula para
proceder ao realizar um trabalho científico. A natureza do assunto e a metodologia
envolvida serão determinantes no planejamento e execução do estudo.
Independentemente das variações possíveis. Entretanto, o pesquisador deverá buscar
objetividade e trabalhar de forma organizada.

1.3.2

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Você pode estar se perguntando porque incluímos essa etapa em nosso roteiro. Afinal,
é claro que aquele que investiga já deve ter escolhido um tema a ser investigado.
Entretanto, embora isso seja bastante óbvio, a escolha do tema, primeiro passo de
qualquer pesquisa, está longe de ser o mais fácil de todos. Como diz Umberto Eco,
“a primeira tentação do estudante é fazer uma tese que fale de muitas coisas” (ECO,
1983). E esse, segundo o autor, é um dos maiores riscos em que pode incorrer um
investigador, sobretudo se estivermos falando de uma monografia, dissertação ou tese
– trabalhos que têm tempo definido para ser concluído. A delimitação do tema, o
abandono de perguntas interessantes em favor de outras pode ser um momento
muito angustiante, mas é necessário.
Para que você possa formular claramente o problema, é claro que deve dispor de
informações acerca do que pretende investigar. É por meio do estudo da literatura
disponível, do debate com colegas e com seu orientador que você poderá chegar à
formulação e delimitação do problema.
O primeiro passo, pois, é selecionar, dentre os inúmeros assuntos, aquele (s) com o(s)
qual (quais) você vai trabalhar. Existem diversos critérios para proceder a esta
seleção. Em primeiro lugar, o assunto deve lhe interessar diretamente, deve lhe ser
instigante, estimulando-o a buscar respostas. Esse tipo de critério é eminentemente
subjetivo, e será dado por suas características pessoais. As razões que despertaram seu
interesse para o assunto podem ser, pelo menos, de dois tipos. Você pode se
aproximar de um assunto por motivos exclusivamente intelectuais, fundamentadas
no seu desejo de conhecer determinado aspecto do mundo. Ou você pode se
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aproximar de um assunto por razões práticas – o desejo de conhecer para realizar
algo de forma mais eficiente.
Outro critério importante é o da originalidade; um tema de pesquisa é tanto mais
interessante quanto mais original ele for. É preciso, entretanto, certa dose de cautela
na aplicação desse critério, pois você poderá, o seguindo, desembocar num tema de
investigação ainda muito incipiente, inviabilizando sua pesquisa. Uma boa
alternativa é escolher temas que já tenham sido investigados, mas que necessitem
melhores definições, precisão e clareza do que as disponíveis. Evite, entretanto,
assuntos que já tenham sido exaustivamente investigados – você terá pouca
probabilidade de obter um resultado interessante, e estará desperdiçando a
oportunidade de contribuir para a resolução de questões em aberto. Outro bom
critério de escolha é a disponibilidade de material bibliográfico. Ele não só deve ser
abundante, mas estar a seu alcance.
Selecionado o assunto, é preciso delimitar sua extensão, definindo um tópico ou
parte que deverá ser focalizada. Isso pode ser feito de diversas maneiras, e como fazêlo dependerá, em parte, da natureza da sua investigação. Você pode definir o
horizonte temporal, geográfico ou conceitual em que vai trabalhar.

1.3.3

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

O levantamento da informação já disponível sobre o tema escolhido é parte
fundamental do trabalho de pesquisa. Vai ajudá-lo no trabalho de seleção e
delimitação do tema, na formulação das hipóteses, na fixação dos objetivos e na
análise dos dados.
Existem diferentes formas de documentos, que podem ser obtidas em fontes diversas.
Vamos examinar alguns deles.
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-

manuscritos;

-

impressos sem periodicidade: livros, folhetos, catálogos comerciais, textos
legais, pareceres etc;

-

periódicos: revistas, boletins, jornais etc;

-

microfilmes;

-

diversos: mapas, planos, desenhos, documentos fotográficos, filmes etc.

I N TROD UÇ ÃO

À

P R ÁTIC A

DE

P ES QUI SA S O CI OAMBI EN TAL

M ETO D OL OG IA

DA

P E SQUI SA C I EN TÍF I CA

Hoje em dia, muitos periódicos disponibilizam seus textos impressos também em
meio eletrônico (Ex: Revista de Biologia Tropical - http://www.rbt.ucr.ac.cr), outros
periódicos são exclusivamente eletrônicos (Ex: Revista Eletrônica do Mestrado em
Educação Ambiental - http://www.sf.dfis.furg.br/mea/remea), e existem ainda muitas
listas
eletrônicas
contendo
dezenas
de
periódicos
(Ex:
http://
www.periodicos.capes.gov.br). Esta é uma grande vantagem da Internet em disseminar
o conhecimento científico. Entretanto, cuidados devem ser tomados quando as
informações consultadas na Internet não estiverem associadas a periódicos nem
instituições conceituadas. Isto porque, ao contrário dos textos publicados em
periódicos, as informações disponibilizadas em outros sites não foram submetidas à
avaliação de especialistas e podem conter erros.
Um dos requisitos importantes para um levantamento bibliográfico bem sucedido é a
familiaridade com a biblioteca e com o sistema de catalogação de informações. Até
pouco tempo, as obras de uma biblioteca estavam organizadas exclusivamente em
sistemas de fichas bibliográficas em papel, mas atualmente a maioria das grandes
bibliotecas tem seu acervo catalogado em bases de dados computadorizadas, que são
disponibilizadas em terminais de computadores e, freqüentemente, na Internet.
Nas figuras a seguir, você pode observar a página de busca em uma dessas
bibliotecas, a da Universidade de Brasília, localizada no endereço http://
www.bce.unb.br/bibliotecavirtual/online.htm, e a ficha da obra de LAKATOS e
MACONI (1986), localizada em busca feita naquela base de dados.
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Página de Busca: Biblioteca Virtual da Universidade de Brasília.

http://www.bce.unb.br/bibliotecavirtual/online.htm.
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Ficha da obra de Lakatos e Marconi (1986). Biblioteca Virtual da
Universidade de Brasília.

1.4

A maioria das bibliotecas possui serviços de treinamento de usuários em seu uso,
embora não seja difícil localizar as obras no acervo.

PROCURE SABER

Faça uma busca na biblioteca ou pela Internet e liste ao
menos cinco periódicos diretamente relacionados a sua
área de interesse em pesquisa. Busque conhecer suas
normas para publicação..
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FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES

Já conversamos anteriormente sobre hipóteses, esclarecendo que se trata de
explicações provisórias para os fenômenos que estão sendo observados. São valiosas,
mas devemos estar sempre prontos para abrir mão delas, caso sejam falseadas. Uma
vez que raramente poderemos testar uma teoria por completo, são as hipóteses
explicativas para um fenômeno, formuladas com base em uma teoria, que serão
testadas.
Percebemos assim a íntima relação entre hipótese e teoria e a conexão que a hipótese
permite entre teoria e investigação. Nunca observamos o mundo sem dispor de
alguma teoria sobre ele. Quando nos perguntamos sobre um fenômeno, o fazemos
porque verificamos que o mundo comportou-se de forma diversa ao que previam
nossas teorias sobre ele. Da mesma forma, é a teorias que recorrermos para formular
nossas hipóteses de investigação. Embora a imagem do cientista que observa
friamente o mundo, e formula perguntas tendo por base unicamente suas
observações seja uma caricatura freqüentemente retratada em filmes, desenhos e
tiras de quadrinhos, já vimos que o cientista, como todos os demais seres humanos,
trabalha tendo por moldura suas crenças, teoria e caráter pessoal.
Com isso estamos salientando, também, a importância do conhecimento sobre as
bases conceituais da ciência à qual estaremos nos dedicando. Sem conhecer seus
pressupostos conceituais, teremos enormes dificuldades em formular hipóteses. É do
equilíbrio entre conhecimento e imaginação que nascem as melhores hipóteses
científicas.
Além do corpo conceitual da própria ciência a respeito da qual estamos investigando,
poderemos utilizar outros elementos para a formulação de hipóteses, como o senso
comum, a sabedoria popular, analogias e conexões com outras ciências e – é claro –
nossa experiência pessoal.
Como regra, entretanto, devemos buscar hipóteses que sejam:
- conceitualmente claras;
- relevantes;
- passíveis de serem testadas pelas técnicas disponíveis;
- relacionadas a certa teoria;
- específicas ao caso estudado, porém generalizáveis;
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- despojadas de julgamentos de moral e
- replicáveis.

1.3.5

FIXAÇÃO DE OBJETIVOS

Apesar de você ter formulado uma questão geral para investigação, você deverá
escolher alguns de seus aspectos para serem investigados. É importante, dessa forma,
que você defina seus objetivos em relação ao trabalho que vai empreender. Você
deverá explicitar tanto os objetivos mais abrangentes, que dizem respeito a questões
mais amplas de base conceitual, como também seus objetivos específicos.
A clara definição dos objetivos específicos é uma etapa crucial do trabalho de
investigação científica. É aqui que você formulará as perguntas que nortearão a
pesquisa, enunciará os propósitos intermediários e/ou instrumentais em relação ao
propósito do estudo. Nos objetivos aparecerão as variáveis a serem investigadas ou
mensuradas, o que terá, como veremos a seguir, importantes repercussões sobre os
métodos a serem selecionados.

1.3.6

SELEÇÃO DE MÉTODOS

Essa é uma etapa intimamente ligada a anterior. Uma vez que você tenha definido
suas perguntas e seus objetivos de trabalho, o próximo passo é a escolha dos métodos
que utilizará na pesquisa. A metodologia é, em parte, decorrente dos objetivos de
trabalho, mas outras variáveis, tais como disponibilidade de recursos, influenciarão
na sua escolha. Idealmente, ao propormos um tema para pesquisa, já deveríamos ter
em mente alguma idéia sobre a metodologia que precisaremos empregar para
realizá-la. Isso não é difícil, uma vez que é a leitura de trabalhos já realizados, em
conjunto com a observação de fenômenos, que nos conduz a um problema de
investigação. Como os trabalhos de investigação sempre apresentam uma descrição
da metodologia empregada, costumamos ter, ao propor uma questão, alguma idéia
de como realizar a pesquisa.
Outro aspecto importante a comentar é que as diferentes metodologias não são
necessariamente excludentes. Ao contrário, elas freqüentemente se complementam.
Também ocorre de serem empregadas distintas metodologias em fases diferentes do
trabalho, e é ao pesquisador que compete a escolha da metodologia adequada à etapa
correspondente.
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REFLITA

Pense em situações da história da ciência que
demonstram a relação entre conhecimento prévio e
imaginação para a construção de novos conhecimentos
científicos.
1.3.7

COLETA E TABULAÇÃO DOS DADOS

Uma vez determinado o tema do trabalho, definidas as variáveis a serem investigadas
e a metodologia a ser empregada, inicia-se aquela que, em geral, é uma das fases
mais ansiosamente esperadas, a da coleta dos dados.
É somente depois de muito planejamento que será iniciada essa etapa. Os
instrumentos para a coleta de dados serão determinados em função do problema e
das variáveis buscadas; poderão ser empregados questionários, comuns nas ciências
humanas e em educação ambiental, ou instrumentos específicos para o tema. Apesar
da variedade de instrumentos, há cuidados que são comuns a qualquer investigação.
Em primeiro lugar, os dados levantados devem possuir relação com o tema que se
pretende investigar. Muitos pesquisadores têm dificuldades em reduzir o escopo de
sua coleta de dados, o que resulta em trabalho e tempo desperdiçados. É melhor
empregar essa energia buscando garantir a precisão e fidedignidade dos dados que
efetivamente contribuirão para o trabalho.
Outro cuidado óbvio, mas freqüentemente negligenciado, é o que deve ser tomado
com o armazenamento dos dados obtidos. Quantos trabalhos tiveram que ser
reiniciados porque toda a informação coletada se encontrava no disco rígido de um
computador, que foi danificado sem que se tivesse feito uma cópia de segurança! Ou
ainda porque os dados coletados, ainda não digitados, se encontravam numa
caderneta de campo, que foi extraviada!
Uma vez coletados os dados, estes devem ser organizados, o que geralmente é feito
na forma de tabelas. Os dados tabulados poderão ser analisados, inclusive pelo uso de
técnicas e procedimentos estatísticos que permitirão que sejam interpretados.
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ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS

Os dados tabulados são, finalmente, analisados. A análise dos dados pode ser de
caráter qualitativo ou quantitativo, e as técnicas disponíveis, tanto num caso como no
outro, são muito variadas. Algumas delas serão discutidas adiante.

1.4

PUBLICAÇÃO: FORMAS DE
COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

Uma pesquisa científica somente deve ser considerada concluída quando os
resultados são divulgados e se tornam de domínio público. Pesquisas “engavetadas”
ainda não atingiram o objetivo final de ampliação do conhecimento científico.
Existem ainda implicações éticas que reforçam a necessidade da divulgação da
pesquisa, particularmente no caso de pesquisas ambientais, como:
-

a melhoria do conhecimento acerca das relações entre os organismos e o
ambiente, bem como os efeitos das ações humanas;

-

a aplicação das descobertas científicas na melhoria das condições de vida dos
organismos na área estudada (fauna, flora e o próprio ser humano);

-

a justificativa dos recursos, muitas vezes públicos, empregados na pesquisa.

Como já visto, existem várias formas de divulgação de um trabalho científico, como
monografias (dissertações, teses), relatórios, periódicos, livros, apresentações em
congressos. Monografias e relatórios apresentam a peculiaridade de terem divulgação
restrita, normalmente à instituição onde o trabalho foi desenvolvido e instituições
colaboradoras. Assim, artigos científicos em periódicos e livros passam a ser os meios
de maior disseminação e confiabilidade das informações.
De qualquer forma, um primeiro passo importante após a conclusão da pesquisa é
apresentá-la em um encontro científico (simpósio, congresso, reunião etc.), sendo
que hoje são muito freqüentes encontros desta natureza na temática ambiental. Os
trabalhos podem ser apresentados na forma oral ou na forma de painel ou pôster,
sendo os últimos, hoje em dia, mais freqüentes. Na seção de pôsteres, os trabalhos
são expostos simultaneamente para que todos os presentes possam ler e fazer
comentários e questões que se façam necessárias aos autores que devem estar
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presentes em horários pré-determinados. É uma excelente oportunidade de troca de
idéias e de conhecer pesquisadores e interessados em áreas afins.
Para apresentar um trabalho em um encontro científico, o autor deve submeter um
resumo do trabalho (em geral não ultrapassando 300 palavras) à coordenação do
evento, que o analisará e julgará se o mesmo se enquadra ou não nas características
do evento e se tem mérito científico para ser apresentado. Em caso positivo, o resumo
será incluído nos anais do encontro ou livro de resumos, e o autor deverá preparar o
pôster para apresentação em dia, local e horário determinados pela coordenação.
Tanto o resumo quanto o pôster têm de seguir regras de apresentação fornecidas pela
própria coordenação do evento. Ainda que estas regras não variem muito de um
encontro para outro convém lê-las com atenção e respeitá-las.
Exemplo de regras para submissão de resumos e apresentação de pôster:

REGRAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS E APRESENTAÇÃO DE PÔSTER
NORMAS PARA SUBMETER RESUMOS

- Contribuições de resumos para a sessão de painéis poderão ser submetidas em qualquer um dos

temas anteriormente estabelecidos. O comitê científico fará a seleção dos resumos com a ressalva
de que há um limite máximo de 2 resumos por inscrição.
- A estrutura do resumo deve ser a seguinte:
a) Título centralizado, usando letras maiúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 14 e negrito.
b) Após o espaço de uma linha, digitar em tamanho 12 o nome dos autores seguindo o formato:
Silva, X.X1.; Silva, Z.X2 (e-mail:) e Silva, W.X3. Sublinhar o nome do autor que fará a
apresentação, seguido de endereço eletrônico.
c) Após o espaço de uma linha, apresentar o endereço dos autores (tamanho 10).
d) Após o espaço de uma linha, digitar o texto que deve conter no máximo 300 palavras, em
espaço simples, fonte de tamanho 12, com alinhamento justificado. O texto deverá ser contínuo
apresentando uma breve introdução, material e métodos, principais resultados, uma breve
discussão e principais conclusões. NÃO deverá conter referências bibliográficas, notas de
rodapé, tabelas ou gráficos.
e) Após o espaço de uma linha indicar a sigla das agências financiadoras.
NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DE PAINÉIS

a) As dimensões do pôster serão de 1,0 m de largura por 1,2 m de comprimento.
b) O título deverá ser em letras maiúsculas com, no mínimo, 3 cm de altura.
c) As informações devem ser legíveis a 2 m de distância. Sugere-se dimensão mínima de 6 mm para
as menores letras do texto.
d) O apresentador deverá afixar o pôster e permanecer no local de apresentação nos horários
determinados pela comissão organizadora.
e) O certificado de apresentação do trabalho somente será entregue ao autor que cumprir as regras
acima citadas.
Tabela 1.1
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Exemplo adaptado do Simpósio Ecologia e Biodiversidade do Cerrado –
Perspectivas e desafios para o século 21, realizado em junho de 2002
pela Universidade de Brasília e pela EMBRAPA).
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A apresentação do trabalho científico em congressos é uma forma de divulgação
relativamente restrita, pois somente aqueles que visitaram o pôster conheceram a
pesquisa mais a fundo, uma vez que apenas um resumo foi publicado. O passo
seguinte é publicar o trabalho na íntegra.
Os artigos científicos em periódicos são o meio mais disseminado de divulgação
científica. Existem dezenas de títulos na área ambiental. Tratam-se de revistas
publicadas periodicamente (2, 4, 6, 12 ou mais vezes ao ano) contendo artigos, notas,
resenhas e opiniões inéditas sobre temas e pesquisas atuais. A grande maioria dos
textos é em inglês, e as principais revistas científicas são indexadas, isto é, fazem
parte de grandes listas de busca de artigos como o Biological abstracts ou o Zoological
records.
Convém lembrar que cada periódico tem suas normas específicas de formatação que
devem ser cuidadosamente observadas antes da submissão do manuscrito. Antes de
submeter qualquer manuscrito preste muita atenção às normas ou instruções para
autores e colaboradores, normalmente encontradas nas últimas páginas da revista.
Cuidados com o estilo e com a escolha do periódico devem ser tomados. A escolha do
meio mais adequado à divulgação da pesquisa merece muita atenção e pode,
inclusive, acelerar o processo de publicação.

1.4.1

ESTRUTURA DOS TEXTOS CIENTÍFICOS

Os textos científicos apresentam duas formatações mais comuns, dependendo se
relata uma pesquisa de dados originais ou se trata de uma revisão sobre determinado
assunto. No primeiro caso, o texto apresenta, em geral, as seguintes partes:
-

Introdução: Aqui é feita uma breve revisão da literatura sobre o assunto a ser
estudado, indicando o estado do conhecimento anterior à pesquisa e a
importância e os objetivos da mesma.

-

Material e métodos: É apresentada a metodologia empregada no
detalhamento necessário para que outros pesquisadores possam compreender o
que e como foi feito, podendo vir a repetir a pesquisa, se necessário. Nesta
seção é freqüentemente incluída a descrição de espécies e áreas estudadas.
Local e data em que foi feita a pesquisa são aspectos importantes de serem
mencionados.
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-

Resultados: É o texto onde são apresentados os principais resultados da
pesquisa, se necessário com utilização de tabelas, quadros ou figuras que
facilitem a visualização dos resultados.

-

Discussão: Aqui devem ser feitas as análises acerca dos resultados obtidos,
indicando as explicações e implicações dos resultados observados. Incluem-se
as especulações e comparações com outros estudos, como também as
considerações sobre as limitações dos resultados obtidos. As principais
conclusões podem ser apresentadas nesta seção.

No caso de uma revisão ou pesquisa bibliográfica, o texto é dividido em:
-

Introdução: Este texto deve apresentar ao leitor o assunto propriamente dito,
que será tratado no desenvolvimento. Uma sugestão é iniciar o texto partindo
de temas mais amplos em direção ao assunto específico da pesquisa,
culminando com a apresentação dos objetivos da mesma.

-

Desenvolvimento: É a pesquisa propriamente dita. Cabe ao autor decidir
quantos e quais tópicos irão ser abordados, bem como a seqüência da
apresentação das idéias de modo a tornar o texto claro ao leitor.

-

Conclusão: São apresentados os principais pontos a destacar dentre os
analisados bem como perspectivas para pesquisas futuras na área.

Em ambos casos, incluem-se no pós-texto, após a conclusão, a lista de referências
bibliográficas utilizadas na elaboração do texto e devidamente citadas ao longo do
mesmo. Após as referências podem ser incluídos anexos, que são materiais
complementares, porém não imprescindíveis para a compreensão do texto. O prétexto geralmente inclui o título do trabalho, os autores, o resumo, o sumário e uma
breve seção de agradecimentos.

PROCURE SABER

Consulte um livro de resumos de algum encontro
científico. Selecione ao menos cinco resumos e
identifique ao longo de cada texto as partes referentes a:
introdução; material e métodos; resultados; discussão e
conclusão..
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TIPOS DE PESQUISA CIENTÍFICA

A pesquisa científica varia bastante em termos de objetivos e fontes de informação.
Ela pode buscar descrever um fato, detalhadamente ou de forma mais superficial, ou
ainda testar hipóteses associadas a este fato. Para isto, podem ser utilizadas diferentes
fontes de informação, sejam elas, a pesquisa de campo, o laboratório e a consulta a
fontes bibliográficas e outros documentos. Neste caso, a pesquisa pode tanto tratar de
eventos presentes quanto passados. É devido a esta variedade de possibilidades que
apresentaremos diferentes classificações para a pesquisa científica. Neste capítulo
trataremos em detalhe dos seguintes tipos: Bibliográfica, Experimental, Documental,
Descritiva, Exploratória e Estudo de caso.
Fato que merece destaque é que um mesmo projeto de pesquisa pode considerar
tipos diferentes de pesquisa para atender ou responder a diferentes tipos de questões
formuladas pelo pesquisador.

REFLITA

Pense no tema que pretende trabalhar em sua
dissertação. Imagine possibilidades de investigação
sobre este tema em cada um dos tipos de pesquisa
propostos neste capítulo. Qual ou quais tipos de
pesquisa, que estarão apresentadas neste capítulo, você
considera mais adequados ao seu caso? Redija estas
idéias explicitando o que pretende fazer e justificando a
escolha do(s) tipo(s) de pesquisa..
1.5.1

BIBLIOGRÁFICA

Consiste na elaboração de um texto com base em referências bibliográficas existentes.
O autor se propõe a fazer um tipo de revisão ou panorâmica sobre determinado
assunto com base em uma varredura na literatura existente sobre o mesmo. Cabe ao
autor definir o enfoque e os detalhes da abordagem a ser dada ao tema. Apesar de não
apresentar dados originais, são textos de suma importância, pois reúnem, em um
único documento, informações espalhadas em dezenas de outras publicações.
A pesquisa bibliográfica não precisa ser necessariamente descritiva, mas pode ainda
tratar de temas polêmicos, apresentando argumentos prós e contras, de acordo com as
convicções do autor, porém sempre embasadas na literatura científica. Muitas
monografias, como dissertações de graduação, especialização e mestrado, são
pesquisas bibliográficas.
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Os principais passos para a realização de uma pesquisa bibliográfica podem ser assim
resumidos:
1. Definição do Tema
2. Levantamento bibliográfico
3. Fixação de objetivos
4. Produção de um esboço
5. Elaboração da primeira versão
6. Correção, adequação, reformulação
7. Elaboração da versão final
8. Enquadramento nas normas editoriais (do periódico ou da instituição)
O esboço (também chamado esquema ou esqueleto) consiste na seqüência de tópicos
e temas a serem abordados no texto que será construído. Pode assemelhar-se a um
sumário provisório. Para construir o esboço, o autor deve listar os assuntos que
pretende tratar e, em seguida, ordenar os assuntos em uma ordem lógica que
favoreça a compreensão do leitor. Este procedimento facilita incrivelmente o
desenvolvimento do texto, pois organiza as idéias e fornece uma estrutura para o
trabalho.
Todo texto necessita uma segunda versão. A primeira versão, ao passar pela leitura
crítica do próprio autor e de outros leitores, certamente necessitará de reformulações
que contribuirão significativamente para a melhoria da obra.

1.5.2

EXPERIMENTAL

Diante de um fato previamente analisado e, portanto, parcialmente descrito e
conhecido, buscar-se-á avaliar hipóteses que possam ser devidamente testadas, para
que sejam aceitas ou rejeitadas após o experimento. É imprescindível que seja feito
um bom desenho experimental, com máximo controle das variáveis, e que contemple
claramente os pontos a serem testados e aspectos específicos do fato que possam vir a
mascarar os resultados (por exemplo, características de variações temporais e
espaciais relacionadas aos organismos envolvidos). É recomendável, portanto, que ao
menos uma pesquisa exploratória tenha sido feita sobre o fato antes da proposição de
um experimento.
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Em um experimento, é freqüente o uso de ao menos dois grupos ou áreas de estudo:
a) o grupo experimental, também chamado de teste ou tratamento: aquele em
que serão avaliados os efeitos de determinado tratamento;
b) o grupo controle: aquele que não sofrerá o tratamento dado ao primeiro grupo;
no entanto, serão coletadas as mesmas informações (variáveis) em ambos
grupos para efeito de comparações.
É a partir das comparações entre os grupos que se comprovará ou não as hipóteses
previamente estabelecidas. Por isso, os grupos devem se assemelhar ao máximo para
que as diferenças observadas sejam fruto do tratamento e não de simples diferenças
ocasionais.
Algumas estratégias de comparações experimentais são sugeridas na literatura. A
opção por uma delas depende das condições em que será realizada a pesquisa. Podese avaliar as variáveis no grupo controle e no experimental antes e após o tratamento,
ou, dependendo das circunstâncias, somente após o tratamento. Este último caso,
chamado de pesquisa ex-post-facto, envolve situações em que não é possível controlar
as variáveis independentes, ou porque já ocorreram suas manifestações ou porque
são intrinsecamente não manipuláveis.
Imagine o caso do estudo das influências de um tornado sobre um ecossistema, por
exemplo. Ou ainda dos estudos sociais que consideram influências da classe social,
do nível intelectual e do preconceito. Estas características das pessoas não são
manipuláveis, e o pesquisador já se depara com os efeitos das mesmas.
A pesquisa também pode considerar a possibilidade de vários grupos experimentais,
quando se deseja verificar diferenças entre séries de tratamentos distintos. Pode-se
ainda utilizar apenas um grupo, comparando as variáveis antes e após o tratamento.
De qualquer modo a qualidade da amostragem é fundamental para o sucesso deste
tipo de pesquisa.
É importante lembrar que quando falamos de pesquisas envolvendo o ambiente e
seres vivos, mais que analisar friamente os números obtidos, a interpretação dos
dados pelo pesquisador é fundamental para a qualidade das conclusões obtidas. Esta
interpretação depende do conhecimento, experiência e observação atenta do
pesquisador em relação aos diversos elementos de sua pesquisa.
Vamos utilizar alguns exemplos:
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EXEMPLO 1
A avaliação dos impactos causados por um determinado poluente sobre a diversidade de
espécies locais. A hipótese a ser testada é a de que o poluente afete as espécies presentes
em determinada área, seja eliminando espécies, seja reduzindo determinadas
populações.
Uma sugestão, neste caso, é selecionar áreas semelhantes em composição de espécies,
sendo uma sujeita ao poluente e outra, não. Em ambos casos, devem-se avaliar as
variáveis (como número e tipos de espécies presentes e número de indivíduos de cada
espécie) antes e depois da presença do poluente, se possível. Deve-se ter em mente
também uma série de características do poluente, dos organismos e do ecossistema em
questão que podem influenciar os resultados obtidos como a natureza do poluente, seu
modo de ação sobre os organismos, o tempo de ação e o modo de dispersão do poluente
no ambiente, por exemplo.

EXEMPLO 2
A avaliação dos efeitos de uma queimada sobre a produção de frutos de determinada
espécie arbórea. A hipótese é que a queimada reduz a produção de frutos. Pode-se
selecionar indivíduos (plantas da espécie em questão) em duas áreas próximas, sendo
uma submetida à queimada e outra não, e assim, acompanhar nas duas áreas a
produtividade de frutos nas plantas.

EXEMPLO 3
A avaliação de implantação de projetos de educação ambiental envolvendo uma
determinada comunidade de um bairro. A hipótese é que a implantação do programa
educativo modifica determinados hábitos ou percepções da comunidade sobre um certo
tema ambiental. Algumas possibilidades podem ser consideradas. Pode-se fazer uma
avaliação anterior ao programa e comparar com outra semelhante após a implantação do
mesmo na mesma comunidade. Ou ainda, podemos selecionar dois subgrupos ou
comunidades equivalentes sendo um submetido ao programa educativo e outro sem
contato com o programa, o grupo controle. Certamente, devem ser considerados aspectos
das comunidades que permitam tal comparação e elaborados critérios de avaliação claros
e consistentes.
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Desenho experimental para o exemplo 1. Antes e depois = período de
avaliação da diversidade biológica.

Figura

1.5

Figura

1.6

Desenho experimental para o exemplo 2.

Figura

1.7

Desenhos experimentais para o exemplo 3.
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DOCUMENTAL

Neste caso, o pesquisador busca os dados de sua pesquisa em documentos préexistentes com o objetivo de fazer uma re-leitura ou análise mais acurada de seus
conteúdos. Uma diferença entre pesquisa bibliográfica e documental é que nesta
última é mais freqüente o uso de materiais que não sofreram tratamento analítico.
Os documentos analisados podem ser: escritos (leis, cartas, artigos científicos,
declarações, textos técnicos, jornais...), estatísticos (censos), gráficos (filmes,
fotografias, gravuras) ou auditivos (discos, cassetes). A análise de conteúdo e análises
de discurso são técnicas muito utilizadas neste tipo de pesquisa, especialmente
quando o objetivo é identificar aspectos do discurso de diferentes atores sociais em
conflitos ambientais.
Um outro tipo de pesquisa documental é fazer um levantamento de séries de
pesquisas com enfoque semelhante e reunir os dados apresentados em um novo
tratamento que permita conclusões mais genéricas que as apresentadas em cada caso
isolado.

1.5.4

DESCRITIVA

O objetivo aqui é descrever em detalhes um certo fenômeno, obedecendo a
determinadas regras e critérios científicos. Inúmeros estudos podem ser classificados
como descritivos. No caso dos estudos ambientais, consideramos desde a descrição de
uma espécie, comportamento ou interação, a aspectos ecossistêmicos ou
modificações provocadas por causas naturais ou antrópicas. Também se enquadram
nesta categoria, estudos que descrevam relações de comunidades humanas com
aspectos ambientais tentando levantar opiniões, crenças e atitudes de uma
população.
Pesquisas descritivas podem mostrar relações entre variáveis e até especular sobre a
natureza dessas relações, mas a melhor explicação dessas relações é obtida por meio
de pesquisas experimentais, onde há maior rigor no controle das variáveis.

1.5.5

EXPLORATÓRIA

Assemelha-se a pesquisa descritiva, porém é mais simples em relação ao
detalhamento, com pouca rigidez no planejamento. É a pesquisa que visa obter uma
panorâmica, uma primeira abordagem de certo problema. Não envolve técnicas
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refinadas de coleta de dados. Freqüentemente é uma precursora de pesquisas
posteriores mais aprofundadas, uma vez que fornece as informações preliminares
para que possam ser delineadas as hipóteses a serem testadas.

1.5.6

ESTUDO DE CASO

GIL (1999) caracteriza o estudo de caso como o estudo profundo e exaustivo de um
ou de poucos objetos, de maneira a permitir seu conhecimento amplo e detalhado. É
um tipo de pesquisa que perpassa todos os tipos até aqui discutidos. O objetivo é
descrever um caso específico (de uma localidade, espécie ou evento) relacionando-o
com a teoria e o observado em outros casos de natureza mais ou menos semelhante.
As conclusões obtidas podem concordar ou refutar padrões estabelecidos e
generalizados por pesquisas anteriores. No entanto, Gil (1999) aponta algumas
limitações dos estudos de caso em ciências sociais tais como a falta de rigor
metodológico, a dificuldade de generalização e o tempo excessivo demandado pela
pesquisa. Todavia, as limitações apresentadas não invalidam esta importante opção
de pesquisa, particularmente no caso das ciências do ambiente.
Estudos de caso de curta duração podem estar relacionados a uma pesquisa
bibliográfica, sendo ambas partes complementares de uma mesma pesquisa. Uma
proposta de estrutura para textos desta natureza é a seguinte:
1) Introdução: genérica sobre o tema geral.
2) Desenvolvimento:
a. Abordagem aprofundada de aspectos teóricos relacionados ao assunto.
b. Abordagem dos resultados de outros estudos de natureza semelhante.
c. Apresentação do caso em questão, incluindo metodologias e resultados
observados.
d. Discussão geral relacionando o caso específico com o conhecimento
científico anterior.
3) Conclusão: ressaltar os pontos em comum e diferenciados deste caso com a
teoria; proposição de recomendações e perspectivas de estudo.
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PROCURE SABER

Faça uma busca bibliográfica e localize um exemplo de
cada tipo de pesquisa descrito neste capítulo.

1.6

ESTRATÉGIAS DE PESQUISA

A pesquisa científica pode incluir uma coleta de dados quantitativos ou basear-se em
dados qualitativos, ou ainda pode mesclar informações quantitativas e qualitativas.
Não há como generalizar a eficácia deste ou daquele método. Muitas vezes métodos
quantitativos e qualitativos são complementares em uma mesma pesquisa. Cabe ao
pesquisador, com base nas metodologias disponíveis, selecionar aquelas que melhor
se ajustarão na busca das respostas que a pesquisa necessita.
Quando falamos de pesquisas na área ambiental estamos nos referindo a uma
infinidade de técnicas de coleta de informações ligadas a pessoas, outros organismos
e elementos diversos em ambientes terrestres e aquáticos de tal forma que cada área
específica terá seus procedimentos e métodos particulares de estudo.
Neste capítulo pretendemos tratar dos aspectos gerais considerados nas diversas áreas
de pesquisa. Para tanto, a seguir trataremos com maior detalhe de algumas técnicas
de coleta e processamento de dados.

REFLITA

Pense no tema que pretende trabalhar em sua
dissertação. Qual ou quais estratégias de pesquisa, que
estarão apresentadas neste capítulo, você considera
mais adequadas ao seu caso? Redija estas idéias
explicitando o que pretende fazer e justificando a
escolha da(s) estratégia(s) de pesquisa.
1.6.1

PESQUISA QUANTITATIVA

A pesquisa quantitativa pressupõe a coleta de informações quantificáveis, com
representatividade significativa dentro de um determinado universo de informações.
O processamento dos dados deve revelar aspectos mensuráveis do problema
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analisado. É o tipo de pesquisa mais clássica nas ciências naturais. Algumas
importantes características da pesquisa quantitativa são analisadas a seguir:
• Amostragem
Os resultados das pesquisas científicas são baseados em um número reduzido de
informações. Como não é possível acessar todas as informações existentes, o
pesquisador obtém os dados de sua pesquisa por meio de amostragens. As técnicas
para determinar o tamanho ideal da amostra são bastante variadas, e convém
consultar um estatístico e trabalhos já realizados na área para definir previamente o
tamanho da amostra.
A amostragem em uma pesquisa quantitativa é fundamental para que sejam feitas as
considerações acerca das possibilidades de generalização das conclusões obtidas.
Quanto mais representativa for a amostragem, maior a possibilidade de
generalização dos resultados.
Segundo RICHARDSON et al. (1989), as amostras podem ser classificadas em três
tipos fundamentais:
-

acidental: é um subconjunto da população formado por aqueles elementos
que foram possíveis de serem obtidos, sem garantia de que constituam uma
amostra exaustiva, aleatória e representativa do universo.

-

intencional: os elementos da amostra relacionam-se de acordo com critérios
estabelecidos no plano e nas hipóteses formuladas pelo pesquisador, como, por
exemplo, casos de amostras emparelhadas em que elementos em dois
subconjuntos têm seu respectivo par no outro. Neste caso, a amostra é
representativa do universo desde que seja assegurada a presença do sujeitotipo, ou seja, aqueles típicos de todos os integrantes da população.

-

aleatória ou probabilística: para garantir a aleatoriedade da amostra é preciso
possuir uma lista completa dos elementos que formam a população para que,
por meio de um método apropriado de sorteio, se possa selecionar ao acaso os
elementos que farão parte da amostra.

Exemplos de amostragens:
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PESQUISA DE INTENÇÃO DE VOTO COM CEM ENTREVISTADOS

Tipo de amostragem
Acidental

Entrevistar as cem primeiras pessoas encontradas
Entrevistar cem pessoas, sendo cinqüenta homens e cinqüenta
mulheres, entre 16 e 65 anos.
Sortear, dentre os nomes de um catálogo telefônico, cem
pessoas para serem entrevistadas.

Intencional
Aleatória
Tabela 1.2

Procedimento

Exemplo de amostragem.

ESTUDO DO IMPACTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS SOBRE MICRORGANISMOS AQUÁTICOS

Tipo de amostragem
Acidental
Intencional
Aleatória
Tabela 1.3

Procedimento
Coletar 50 amostras de água em pontos diversos ao longo
da margem do rio.
Coletar 50 amostras de água sendo 25 nas margens e 25 no
meio do rio, e em profundidades pré-definidas.
Dividir o rio em partes imaginárias de igual tamanho e
sortear os 50 pontos de coleta.

Exemplo de amostragem.

Existem outras técnicas para realizar uma boa amostragem. No caso de análises de
diversidade de organismos, por exemplo, para verificar se uma amostra significativa
das espécies existentes em uma determinada área foi considerada o pesquisador faz
uso de uma “Curva de esforço amostral” ou “Curva do coletor” ou ainda “Curva de
espécies por área” (fig. 6). O número acumulativo de espécies encontradas aumenta
com o decorrer do tempo de observação / captura, do aumento da área amostrada ou
do número de indivíduos amostrados.
A curva ascendente tende a estabilizar quando um número de espécies próximo ao
máximo existente é atingido. SUTHERLAND (1996) apresenta uma ampla gama de
métodos de amostragem em estudos ecológicos envolvendo grupos animais e vegetais
diversos como também aspectos do meio abiótico, como água e solo.
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Curvas espécie-área para (a) anfíbios e répteis nas Índias do Oeste e
(b) pássaros nas ilhas Sunda, Malásia. De R. H. MacArthur e E. O.
Wilson,
17:373-387 (1963), e
. Princeton Univ. Press, Princeton (1967).

1.8

Evolution

The

Theory

of

Island

Biogeografy

Outro tipo de amostragem diz respeito às repetições, isto é, a realização de uma
mesma observação num determinado número de vezes. Como exemplo, se queremos
testar em laboratório a eficácia de um novo detergente em não provocar danos a
organismos aquáticos, é recomendável que sejam feitas séries de testes a fim de
verificar, com certa margem de segurança, se de fato as probabilidades de haverem
prejuízos aos organismos estão abaixo do acaso, e não se devem à ação do detergente.
VIEIRA (1989) lembra que é recomendável realizar um breve estudo preliminar
antes da coleta de dados propriamente dita. Esta “amostra piloto” poderá revelar as
dificuldades e melhoramentos necessários no procedimento como também fornecer
informações que possibilitem estimar o tamanho da amostra a ser realizada.
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• Variáveis
Variáveis são características de um dado fenômeno que podem ser mensuráveis,
apresentando valores diferentes ou podendo ser agrupadas em categorias. Por
exemplo, a variável temperatura apresenta diversos valores (10o C, 20o C, 30o C ... n),
enquanto a variável qualidade da água pode ser agrupada em categorias como
potável, imprópria para consumo etc.
Alguns critérios devem ser observados na escolha das variáveis e das categorias:
-

as categorias devem ser excludentes: cada medição ou indivíduo deve ser
enquadrado em somente um valor ou categoria.

-

a exaustão: todos elementos avaliados devem ser enquadrados em alguma
categoria, ou seja, as categorias devem considerar toda a variação existente na
população.

-

a representatividade: toda categoria deve incluir algum dos elementos da
população, ou seja, não deve haver categoria não representada na população.

As variáveis podem ser utilizadas tanto para analisar a variação dentro de um mesmo
fenômeno quanto em relação a outros fenômenos. No primeiro caso, podemos
pensar na análise da distribuição da amostra em diferentes classes de tamanho, por
exemplo. No segundo caso, se encontram as análises das relações entre variáveis.
Estas relações podem se dar de diferentes modos, sendo os mais freqüentes os casos
em que:
-

A mudança em uma variável pode não implicar mudança em outra.
(EXEMPLO: comprimento de um corpo e sua temperatura)

-

As duas variáveis mudam conjuntamente, porém uma não necessariamente
provoca a mudança na outra. (EXEMPLO: altura e circunferência de árvores)

-

As mudanças em uma variável induzem mudanças na outra. Neste caso,
dizemos que a variável influenciada pela outra é dependente, enquanto a que a
influencia é independente. (EXEMPLO: temperatura (independente) e
sobrevivência (dependente) de organismos de uma espécie).

A análise é dita multivariada quando trata das relações entre mais de duas
simultaneamente buscando indicar qual a influência que cada uma das
independentes exerce sobre a variável dependente. (EXEMPLO: A
dependente “Número de indivíduos de uma determinada espécie vegetal”
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influenciada por várias variáveis independentes tais como luminosidade,
temperatura, umidade, acidez e porosidade do solo).
• Registro dos dados
O registro adequado dos dados é fundamental para as etapas subseqüentes de
tratamentos e análises estatísticas. Devem ser feitas cuidadosamente as planilhas de
coleta de dados e pré-testadas quanto a sua eficiência no registro dos mesmos.
Evidentemente, os dados a serem registrados nas planilhas variam de acordo com os
objetivos da pesquisa. Porém, alguns dados são recomendados na maioria das
situações, como datas, horários, clima (dependendo da pesquisa), nome do
pesquisador e um campo para observações de ordem geral.
É recomendado que as planilhas preenchidas sejam guardadas em local seguro ao
menos até a publicação dos resultados da pesquisa.
A seguir, um exemplo de apresentação de planilha:
ESTUDO DO IMPACTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS SOBRE MICRORGANISMOS AQUÁTICOS

Data:
Localidade:
Amostra
1
2
3
...

Local
(margem ou
centro)

Nome do coletor:
Condições climáticas:

Profundidade

Concentração
do poluente

Número de
espécies de
microrganismos

Observações

Exemplo de apresentação de planilha para registros de dados.

Tabela 1.4

Uma ferramenta imprescindível em qualquer tipo de pesquisa é a caderneta de
campo. Presente tanto em pesquisas quantitativas como qualitativas, nas ciências
naturais e sociais, é na caderneta de campo que estão anotadas todas as impressões,
observações e dados relativos à pesquisa em andamento. Facilidade de transporte,
manuseio e resistência são características importantes na escolha de uma boa
caderneta de campo.
• Erro e precisão de instrumentos
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Deve ser dada especial atenção ao uso de instrumentos de medição, que devem estar
devidamente calibrados. Deve-se procurar utilizar os mesmos instrumentos ao longo
da pesquisa para minimizar os erros.
Tenha sempre em mente que o erro da medição está relacionado a menor escala do
aparelho utilizado. Assim, por exemplo, se uma medida foi tomada com uma régua
convencional de 30cm, graduada em milímetros, o erro estará na segunda casa
decimal. Por exemplo, a medida tomada neste tipo de aparelho deve ser 3,4 cm e não
3,40, uma vez que a régua não apresenta tal precisão. Seguindo este raciocínio, em
contagens feitas a cada 24 horas, em que a unidade é o dia, não se devem utilizar
expressões como 5,47 dia para informar valores médios oriundos desses dados, e sim
5,4 dia.
• Questionários
Um método particular de coleta de dados quantitativos é o questionário. É o método
mais utilizado em obter informações (descrições ou medição de variáveis) de grupos
sociais. Os questionários podem ser classificados pelo tipo de pergunta e pelo modo
de aplicação. Quanto ao tipo de pergunta podem ser:
-

Questionários de perguntas fechadas

-

Questionários de perguntas abertas

-

Questionários que combinam perguntas fechadas e abertas

Perguntas fechadas são aquelas que apresentam alternativas de respostas préestabelecidas, sendo tanto dicotômicas (sim/não; certo/errado) quanto com respostas
múltiplas. Perguntas abertas são aquelas que levam o entrevistado a elaborar suas
próprias respostas. Ambas apresentam vantagens e desvantagens. Se, por um lado, as
perguntas abertas dão maior liberdade de expressão aos entrevistados, também são
mais difíceis de serem analisadas e tendem a apresentar menores taxas de
preenchimento, devido ao trabalho e tempo demandado na elaboração das respostas.
A escolha do tipo mais adequado à pesquisa fica a cargo do pesquisador.
Quanto ao modo de aplicação, os questionários podem ser aplicados:
- por contato direto (individualmente ou em grupos)
- por correio (convencional ou eletrônico)
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Novamente, existem vantagens e desvantagens em cada método. Utilizando o
correio, o pesquisador pode atingir pessoas em diversos locais com maior velocidade,
entretanto a possibilidade dos entrevistados não responderem é muito maior que no
contato direto. No caso do correio, há também o viés de obter respostas em maior
quantidade daquelas pessoas mais interessadas em colaborar, além da incerteza
quanto à autoria das respostas.
Uma vez elaborado, o questionário deve passar por um pré-teste com alguns
entrevistados para avaliar a pertinência das opções de respostas (no caso de perguntas
fechadas) e a clareza das questões (tanto de perguntas fechadas quanto abertas).
• Tratamento estatístico
A escolha do tratamento estatístico deve ser feita no momento do delineamento da
pesquisa, e não após a coleta de dados. Desta forma, a coleta e análise dos dados
devem ser previstas no projeto de pesquisa de modo a produzir resultados mais
consistentes.
Há uma vasta possibilidade de análises estatísticas dos dados envolvendo técnicas
paramétricas e não-paramétricas, com objetivos diversos; seja de classificação e
ordenação dos dados, seja de correlacionar variáveis ou testar hipóteses envolvendo
uma, duas ou mais amostras.
Provas paramétricas são aquelas em que são especificadas condições sobre os
parâmetros da população da qual se extraiu a amostra como, por exemplo, a
distribuição normal da população e a necessidade da escala intervalar das variáveis
(isto é, a possibilidade de utilizar operações aritméticas sobre os valores). As nãoparamétricas não necessitam de tais condições.
Quando as condições especificadas são satisfeitas, as provas paramétricas são
indicadas, pois são mais poderosas em rejeitar a hipótese nula (H 0) quando essa é
falsa. Entretanto, as provas não-paramétricas são de compreensão e aplicação mais
simples, adequando-se tanto a casos mensurados em escala ordinal quanto nominal,
e podem ser aplicadas a amostras pequenas. Mais uma vez, cabe ao pesquisador optar
pelas análises estatísticas que satisfaçam as necessidades da pesquisa.
• Apresentação de resultados
Dados quantitativos são expressos na forma de tabelas ou gráficos, ou livremente no
texto, normalmente sob a forma de médias e variâncias. Como regra geral, as tabelas
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devem apresentar um número e um título, abaixo do qual é apresentado o cabeçalho,
que especifica o conteúdo das colunas, seguido dos dados propriamente ditos.
As figuras podem ser entendidas como fotos, gráficos, desenhos e diagramas, e devem
apresentar, abaixo das mesmas, uma numeração e um título.
Gráficos são utilizados para apresentar relações entre variáveis. Em regra, os gráficos
apresentam a variável independente no eixo x e a variável dependente no eixo y.
Como norma geral, as figuras e tabelas servem para simplificar e facilitar a
compreensão de determinada informação que ficaria menos clara na forma de texto
comum. Portanto, são recursos a serem utilizados quando se fizerem necessários, e
nunca se deve repetir informações já apresentadas em um novo gráfico ou tabela. O
gráfico sempre apresenta as informações com maior facilidade de visualização, mas
opta-se pela tabela quando os valores numéricos exatos são importantes.

Figura
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1.9

Exemplo de apresentação de figura.
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Estimativa do número de espécies de vertebrados na região do Cerrado
Nº de espécies
Nº de espécies
Táxon
Nº de Espécies
endêmicas
ameaçadas
Mamíferos
195
18
16
Aves
837
29
33
Répteis
180
20
15
Anfíbios
113
32
3
Fonte: Brasil (MMA). 1999. Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade do cerrado e
Pantanal. Brasília-DF, 26pp.

Exemplo de apresentação de Tabela.

Tabela 1.5

PROCURE SABER

Pesquise um exemplo de estudo quantitativo e
identifique os métodos de amostragem, as variáveis, o
tratamento estatístico e as formas de apresentação de
resultados utilizados.
1.6.2

PESQUISA QUALITATIVA

A pesquisa qualitativa baseia-se em observações e análise de fenômenos sem
preocupação estatística com a representatividade das amostras. As pesquisas
qualitativas estão relacionadas à área ambiental mais freqüentemente que se
imagina, complementando dados quantitativos e, especialmente, em projetos
comunitários de educação ambiental, sendo este o enfoque dado à pesquisa
qualitativa neste módulo.
• Observação simples
Segundo Gil (1999), entende-se que observação simples é aquela em que o
pesquisador, permanecendo alheio à comunidade, grupo ou situação a que pretende
estudar, observa de maneira espontânea os fatos que aí ocorrem. O pesquisador se
comporta como um mero espectador.
Apesar de um processo posterior de análise e interpretação dos dados coletados, tratase de um método de pesquisa informal e não planificado. O método conta com
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vantagens óbvias dada sua simplicidade, porém requer cuidados, pois os resultados
ficam dependentes da memória e da subjetividade do pesquisador.
• Pesquisa Participante
Não é raro um educador ambiental (pesquisador ou técnico ligado a órgãos
governamentais de educação ou de meio ambiente) inserir-se na comunidade
participando conjuntamente com os demais atores sociais, em busca de soluções para
os problemas ambientais encontrados. Este processo é relatado na literatura como
‘Pesquisa Ambiental Participante’ ou simplesmente como ‘Pesquisa Participante’ e
consiste na principal metodologia recomendada por muitos autores para a prática da
educação ambiental (VIEZZER & OVALLES 1995). Porém, existem várias vertentes
desta estratégia com características próprias, como a pesquisação (v. Sato 1997), e a
investigação-ação-emancipatória participativa (v. Saito et al. 2000). Essas abordagens
apresentam como ponto em comum o fato de se tratarem de pesquisas com enfoque
educativo-ambiental visando mudanças sociais, a partir do envolvimento e
participação ativa do pesquisador e da comunidade.
Neste capítulo, iremos tratar em maior detalhe da observação participante, da
pesquisa participante e da pesquisação. MINAYO (1996, p.135) considera a
observação participante como “um processo pelo qual mantém-se a presença do observador
numa situação social, com a finalidade de realizar uma investigação científica. O observador
está em relação face a face com os atores sociais e, ao participar da vida deles, no seu cenário
cultural, colhe dados. Assim o observador é parte do contexto sob sua observação, ao mesmo
tempo modificando e sendo modificado por este contexto.” Esta é uma importante
estratégia de investigação em uma vasta gama de pesquisas sociais, seja para estudos
em comunidades, escolas, empresas, órgãos públicos etc. em que o pesquisador vise
descrever determinada situação ou fato.
Já a pesquisa participante, segundo Viezzer & Ovalles (1995), consiste em gerar na
comunidade afetada um processo de autodiagnóstico ou autoconhecimento, a fim de que os
seus membros não só fiquem conscientes do problema, mas que conheçam as causas
responsáveis e procurem soluções. SATO (1997) diferencia a pesquisa participante da
pesquisação, afirmando que nesta última o papel do pesquisador é mais ativo no
sentido de equacionar os problemas, acompanhar e avaliar as ações desencadeadas. A
pesquisação, portanto, inclui ainda os seguintes características segundo
THIOLLENT (1994, apud Sato 1997):

48

I N TROD UÇ ÃO

À

P R ÁTIC A

DE

P ES QUI SA S O CI OAMBI EN TAL

M ETO D OL OG IA

DA

P E SQUI SA C I EN TÍF I CA

- o objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela situação social e
pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nesta situação;
- o objetivo da pesquisação consiste em resolver ou, pelo menos, em esclarecer os
problemas da situação observada;
- há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e de toda a
atividade intencional dos atores da situação;
- pretende-se aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o
“nível de consciência” das pessoas e grupos considerados.
A pesquisação e a pesquisa participante são processos muito dinâmicos de tal modo
que é difícil prever com exatidão os caminhos que serão percorridos, e até que ponto
os objetivos iniciais serão contemplados.
Os vários “riscos e desafios” da pesquisa participante são comentados por Viezzer &
Ovalles (1995). Um deles diz respeito à dependência da comunidade em questão em
relação ao pesquisador, uma vez que “o peso da responsabilidade recai menos nos
responsáveis internos da comunidade e mais nos chamados ‘agentes externos’, reconhecidos por
suas qualificações ideológicas e técnicas.” Segundo estes autores, aparentemente a
presença de agentes externos com qualidades e orientações aceitas é necessária ao
menos no início dos processos da pesquisa participante. Entretanto, o pesquisador
deve evitar atitudes paternalistas, com o intuito que o pesquisador vigie e impulsione
os trabalhos nas etapas iniciais, mas passe progressivamente a se tornar menos
importante, num típico esquema sujeito-sujeito, isto é, de trabalho entre
cooperadores. Apesar destas diretrizes, Viezzer & Ovalles (1995) lembram que não se
pode esperar resultados “fáceis e rápidos” neste tipo de processo. O rompimento da
relação de submissão e o andamento do projeto pela própria comunidade pode levar
maior ou menor tempo, não sendo possível determiná-lo de antemão.
• Entrevistas
Segundo Richardson et al. (1989) “a melhor situação para participar na mente de outro ser
humano é a interação face a face, pois tem o caráter inquestionável de proximidade entre as
pessoas, que proporciona as melhores possibilidades de penetrar na mente, vida e definição dos
indivíduos.”
A entrevista pode apresentar um roteiro de rigidez maior ou menor dependendo dos
interesses do pesquisador. As entrevistas com perguntas precisas e opções de
respostas pré-estabelecidas ou que permitam um mínimo de liberdade e
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aprofundamento, são ditas dirigidas ou estruturadas, e são comentadas em maior
detalhe no item “questionários”. A entrevista semi-estruturada ou guiada é aquela
em que o entrevistador utiliza um guia ou lista de temas que deseja tratar durante a
entrevista sem que haja uma ordem rigorosa a ser seguida, permitindo certa
liberdade ao entrevistado. Já a entrevista não-diretiva ou não-estruturada é aquela
em que não há roteiro pré-estabelecido, mas apenas um tema sobre o qual o
entrevistado expressa suas opiniões livremente, apenas sendo estimulado pelo
entrevistador.
Atenção especial deve ser dada na elaboração das perguntas (ser claro, não induzir
respostas), nos procedimentos de início da entrevista (deixar o entrevistado a
vontade) e na condução da mesma (demonstrar interesse, ouvir atentamente). É
importante gravar a entrevista para posterior transcrição e análise, desde que com o
consentimento do entrevistado. Quanto maior o nível de confiança do entrevistado
no entrevistador, maior a veracidade das informações e opiniões emitidas.
• Observação indireta
É um conjunto de técnicas utilizadas para obter informações em situações em que as
pessoas não desejam ou não estão capacitadas para fornecer as informações
desejadas. Podem ser citadas as técnicas de análise de percepção e de atitudes em
relação a algum objeto ou tema, a partir do uso de elementos visuais (imagens,
gráficos, vídeos) ou orais (associar palavras, completar frases, produção de texto sobre
um tema).
Uma alternativa é o uso de técnicas de simulação. Esta estratégia consiste na análise
das decisões, opiniões e comportamentos de sujeitos diante de situações préestabelecidas e apresentadas pelo pesquisador.
• Observação documental e análise de conteúdo
Como dito quando falamos sobre pesquisa documental, a coleta de dados também
poderá ser feita mediante a análise de documentos escritos, gráficos ou auditivos, que
deverão ser analisados de acordo com técnicas apropriadas – uma destas técnicas é a
análise de conteúdo.
De modo sucinto, pode-se dizer que a análise de conteúdo consiste em três etapas
principais: a pré-análise, a análise do material e o tratamento e interpretação dos
resultados. Na pré-análise é feita a seleção do material a ser analisado seguido de
uma leitura superficial do mesmo. A análise propriamente dita consiste na
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codificação, categorização e quantificação da informação. Nesta etapa os dados
brutos são transformados e agrupados em unidades que permitam uma descrição e
representação do conteúdo de cada texto. Na definição de cada categoria deve-se
evitar a ambigüidade, mas buscando a generalização, isto é, uma opinião não deve
enquadrar-se em mais de uma categoria como também não deve ficar fora das
categorias criadas. Em se tratando de estudos sobre atitudes ou valores que reflitam
aprovação ou desaprovação, as categorias podem ser agrupadas em tendências
positivas, negativas, ambivalentes ou neutras, a fim de auxiliar o processo de
quantificação das informações.

1.6.3

PESQUISA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Em se tratando de um curso na área ambiental julgamos importante incluir um
tópico específico sobre a questão da pesquisa em educação ambiental.
A pesquisa em educação ambiental pode e deve utilizar tanto metodologias
qualitativas como quantitativas para buscar responder uma série de tipos de
perguntas. Algumas possibilidades de estudos aplicados em educação ambiental são
os seguintes:
- A análise de materiais, práticas educativas e processos de capacitação de
educadores.
- A caracterização de problemas e conflitos ambientais.
- Os estudos de percepção e das atitudes de indivíduos em relação a temas
ambientais.
- A implantação e avaliação de programas educativos.
- A proposição de novas metodologias de pesquisa e avaliação de programas.
Freqüentemente a atividade do educador-pesquisador ambiental é concentrada na
implantação de programas educativos junto à comunidade. O estabelecimento de
programas de educação ambiental deve obedecer a alguns procedimentos para obter
maior sucesso em atingir os objetivos propostos. Existem metodologias sugeridas na
literatura tanto para projetos relacionados à educação formal nas escolas (veja FARIA
1997, GARCIA 1997, FARIA & GARCIA 1997, MININNI 1994, BRASIL 2001a)
quanto à educação não-formal envolvendo comunidades (veja PÁDUA 1997,
BRASIL 2001b). Em qualquer um dos casos, algumas etapas devem ser consideradas:
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1) Caracterização geral: significa saber em detalhes o que está acontecendo de
fato. Verificar as características ambientais, sociais e culturais envolvidas, bem
como uma abordagem histórica da questão (incluindo também o que já foi
feito em termos de projetos educativos e os resultados observados). Estudos que
avaliem o modo como os diferentes atores sociais percebem a questão e temas
relacionados podem auxiliar bastante a compreensão por parte do educador.
Um princípio básico em educação ambiental é saber ouvir e obter o máximo de
informações sobre as pessoas e o meio antes de apresentar qualquer proposta
de intervenção.
2) Elaboração do programa: após o entendimento real da situação, é preciso
estabelecer objetivos e metas claras a serem atingidas. Como na pesquisa
científica, os objetivos dão base para a seleção das metodologias mais
adequadas. Freqüentemente observa-se em programas de educação ambiental
a ausência de objetivos claros, o que leva a execução de procedimentos que
geram resultados insatisfatórios. Por exemplo, uma atividade qualquer de
sensibilização pode ser extremamente bem aproveitada se estiver relacionada a
um programa projetado para atingir determinado objetivo. Mas se a atividade é
realizada pura e simplesmente “por fazer”, num momento pontual, os
resultados observados tendem a ser menos animadores. A elaboração do
programa deve considerar ainda alguns fatores:
a. Envolver a comunidade na elaboração do programa.
b. Buscar, além da sensibilização, ações que levem a mudanças concretas.
c. Contemplar as necessidades e interesses locais relacionando-os ao
problema em questão.
d. Buscar o aumento da qualidade de vida e da cidadania entre as pessoas
envolvidas.
e. Buscar a gradativa desvinculação do pesquisador-educador na coordenação
das ações, possibilitando que a própria comunidade passe a gerir as ações.
3) Avaliação do programa: o processo de elaboração deve prever metodologias de
avaliação do programa que possibilitem ao pesquisador identificar a ocorrência
de mudanças e o grau de sucesso em atingir os objetivos do programa.
Novamente, metodologias quantitativas ou qualitativas podem e devem ser
aplicadas.
4) Reformulação e continuidade: A avaliação também possibilita indicar
aspectos que podem ser melhorados e outros enfoques não percebidos até o
momento, indicando novos rumos para o programa. É fundamental que os
resultados sejam discutidos com a comunidade e que o programa tenha
continuidade. Deve-se ter em mente que programas que não contaram com a
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participação real da comunidade nas fases de elaboração e implantação,
enfrentam sérias dificuldades em relação a sua continuidade.

PROCURE SABER

Faça uma busca bibliográfica e localize exemplos de
pesquisas que considerem métodos quantitativos e
qualitativos na coleta de dados.

1.7

OUTROS PROCESSOS RELACIONADOS À
PESQUISA CIENTÍFICA

1.7.1

DESDOBRAMENTOS

As pesquisas científicas não terminam necessariamente com a publicação dos
resultados. Vários processos podem e devem ser desencadeados a partir de uma
pesquisa.
Uma conseqüência marcante da realização de uma pesquisa é o desdobramento em
novas questões a serem respondidas e, conseqüentemente, em novas pesquisas.
Nestas próximas oportunidades, deve-se procurar rever o trabalho realizado a fim de
promover as melhorias necessárias no processo para superar as deficiências
observadas. Em certos casos, toda a metodologia empregada poderá ser revista e o
estudo realizado novamente sob outro enfoque.

PROCURE SABER

Procure conhecer mais sobre a Associação Brasileira de
Divulgação Científica – ABRADIC (http://www.eca.usp.br/
nucleos/njr/abradic) bem como outros órgãos com objetivos
semelhantes.
1.7.2

APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

A pesquisa científica tem como objetivo básico responder a perguntas elaboradas a
partir da observação do pesquisador, mas não necessariamente precisa produzir
resultados imediatamente aplicáveis na sociedade. Contudo, é das pesquisas ditas
básicas que surgem as idéias para aplicações de amplo alcance nas sociedades
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humanas. A descoberta da penicilina por Alexander Fleming em 1929, por exemplo,
surgiu de pesquisas básicas, e deu origem a tantas outras pesquisas sobre antibióticos
que repercutiram na melhoria da qualidade de vida de todos.
No caso das pesquisas ambientais, a maioria dispõe-se a analisar problemas e/ou
propor soluções para as questões ambientais que afligem a sociedade. Nestes casos
em particular, os resultados da pesquisa não devem ficar restritos a relatórios técnicos
ou artigos científicos, mas devem, de algum modo, contribuir para as melhorias
ambientais desejadas. Estas melhorias provêm de novos produtos e processos do uso
de bens menos impactantes ao meio ambiente, bem como em promover novas formas
de conduta humana em relação à natureza.
Mas o que se observa na atualidade é o tímido envolvimento da sociedade com as
questões ambientais. REIGOTA (1997) observa que, até agora, na problemática
ambiental na América Latina, destaca-se a participação da ‘elite acadêmica’ que tem
acesso à formação universitária superior e à produção de idéias, conhecimentos,
comportamentos e bens culturais, em detrimento da participação da população. A
difusão científica, ou ainda a ‘alfabetização científica’, consiste em uma ação
internacionalmente reconhecida como necessária para a mudança de atitude da
sociedade diante do impasse entre desenvolvimento econômico e conservação da
natureza (COSTA 1998; ver também cap. 31 da Agenda 21).
Portanto, deve-se destacar o papel fundamental que as instituições de pesquisa e os
pesquisadores devem assumir no processo de introduzir e fomentar a participação da
sociedade nos assuntos ligados à gestão ambiental.

REFLITA

Pense em seu projeto de pesquisa e nas melhorias que
ele poderá trazer depois de concluído. Redija um breve
texto sobre isto.
1.7.3

ASPECTOS ÉTICOS

Aspectos éticos devem ser considerados em todas as etapas de uma pesquisa a iniciar
pelos objetivos, a metodologia a ser empregada e o uso dos resultados obtidos. A ética
na conduta científica é um assunto que tem provocado muito debate e reflexão.
Discutir até que ponto determinada pesquisa pode ser feita sem implicações
intoleráveis na vida de outras pessoas, organismos e ambientes é uma reflexão que o
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pesquisador deve fazer antes mesmo de iniciar a elaboração de um projeto. Também
o impacto positivo de um projeto de pesquisa poderá ser, eventualmente, um critério
que pode definir a escolha de um tema em detrimento de outro.
Não existe, é claro, um método para abordagem desses temas. Ao ingressarmos no
campo da ética, estamos adentrando um território que é marcado pela reflexão
pessoal, e que é fortemente ligado às concepções e necessidades sociais. É a partir do
diálogo com você mesmo, com os valores sociais, com seus colegas e com seu campo
de conhecimento que tais decisões poderão ser tomadas.

REFLITA

Quais aspectos éticos estão relacionados aos projetos de
pesquisa ambiental de modo geral? E ao seu projeto
específico?
1.7.4

INTERDISCIPLINARIDADE E PESQUISA CIENTÍFICA

FOLLARI (1999) analisa as diferentes classificações e pontos de vista relacionados às
relações entre as disciplinas, definindo a interdisciplinaridade como “a conjunção de
um conhecimento novo, inédito, que seja integrador de elementos provenientes de duas ou mais
disciplinas”. Diz ainda que “a interdisciplinaridade representa o mais alto grau de integração
de qualquer outro tipo de relação entre disciplinas científicas diferentes”. GARCIA (2000)
considera que a interdisciplinaridade é um “modo de se trabalhar o conhecimento
buscando uma reintegração de aspectos que ficaram isolados uns dos outros pelo tratamento
disciplinar.” Desta forma sugere que por meio da interdisciplinaridade é possível
haver uma melhor aproximação dos complexos fenômenos naturais e sociais.
Mais do que um tema atual, a interdisciplinaridade está se constituindo em
necessidade, já que o mundo real não vem disposto em compartimentos separados.
Como resultado, a falta de uma abordagem interdisciplinar acaba, por vezes,
deixando de lado aspectos importantes do fenômeno que está sendo observado. Há
também uma segunda razão, de ordem prática, para se optar cada vez mais por
abordagens interdisciplinares. Num mundo onde a informação é abundante (às
vezes, diriam alguns, excessiva) a interdisciplinaridade permite resultados mais
férteis, na medida em que diversos recursos e saberes confluem para um único tema.
Os temas ambientais são claramente interdisciplinares, uma vez que a análise do
ambiente inclui um número vasto de variáveis e possibilidades de enfoques. Com o
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desenvolvimento das ciências e a conseqüente compartimentalização do
conhecimento em disciplinas, muito pode ser aprofundado em relação a cada
disciplina, contudo a noção do todo tende a ser perdida. Assim, as pesquisas
ambientais respondem a perguntas específicas, mas por não considerarem o grande
número de variáveis e implicações envolvidas na questão, seus resultados são, por
muitas vezes, de difícil aplicação. Trabalhar em grupo, e com pessoas de formações
diferentes, pode ser bastante difícil, mas sem dúvida traz resultados muito mais
consistentes e um processo de aprendizagem incrível a todos os envolvidos na
pesquisa.

REFLITA

Indique quais outras disciplinas podem participar da sua
pesquisa e de que forma.

1.8

COMO ESCREVER UM PROJETO DE
PESQUISA: PROCESSOS E ETAPAS.

Não existe uma única forma de se escrever um projeto científico. Muitas das agências
financiadoras fornecem um modelo de projeto (veja no quadro a seguir o modelo da
WWF-Brasil para pedido de bolsas de Apoio à Pesquisa de Pós-Graduação).
Existem, contudo, informações que não podem deixar de constar.
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COMO FAZER
Apoio à Pesquisa de Pós-Graduação: o candidato deve apresentar duas cópias da

proposta, que não pode exceder 12 páginas, em espaço duplo. A proposta deve conter:

1ª parte (folha de rosto):
1. Título
2. Nome da Universidade
3. Nome e endereço completo, telefone, fax, e-mail e celular do proponente
4. Nome e endereço completo, telefone, fax, e-mail e celular do orientador
5. Valor solicitado em reais (basta citar o valor proposto)
6. Local onde a pesquisa será desenvolvida (cidade e estado)

2ª parte (desenvolvimento):
7. Resumo da proposta
8. Abstract (resumo da proposta em inglês)
9. Introdução
10. Objetivos
11. Métodos e procedimentos
12. Área de pesquisa e sua importância para o bioma em questão
13. Resultados esperados
14. Relevância da pesquisa para a conservação da natureza no Brasil
15. Referência bibliográfica
16. Orçamento detalhado e justificado, em moeda corrente (Real) observando o
seguinte limite: R$ 7.000,00 para mestrado e R$ 14.000,00 para doutorado.

3ª parte (anexos):
17. Informar se a proposta foi submetida ou não a outras fontes de apoio além do
Programa Natureza e Sociedade.
18. Carta do orientador informando que o aluno foi aceito no curso de pósgraduação e sua capacidade para executar o plano proposto, além de breve
comentário sobre o plano de tese e seu conteúdo.
19. Currículo resumido do proponente (1-2 páginas)
20. Declaração da instituição de ensino informando qual semestre o candidato está
cursando.
Modelo de formulário para financiamento de pesquisas. (Adaptado da
WWF-Brasil).

Tabela 1.6

Uma das principais qualidades a ser buscada num projeto científico é a clareza. Ela
deverá ser buscada também mais tarde, quando você for redigir seu trabalho. Quanto
mais claramente você puder colocar suas idéias, maior a probabilidade de sucesso
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que terá nas etapas subseqüentes da investigação. Não custa nada escutar as palavras
de nosso conhecido filósofo, Rubem Alves, a respeito desse tema:
“Em ciência, como no senso comum, existe uma estrita relação entre ver com clareza e
dizer com clareza. Quem não diz com clareza não está vendo com clareza. Dizer com
clareza é a marca do entendimento, da compreensão.” (ALVES, 2001; p. 35).
A elaboração do projeto é, além disso, um importante momento de reflexão e
planejamento. Embora, via de regra, o projeto seja escrito segundo o modelo de
alguma instituição de fomento, visando a obtenção de recursos para sua execução,
sua importância transcende em muito esse aspecto. Um projeto bem construído será
um elemento importante de sucesso para a investigação; ele norteará o trabalho. É
claro que, no processo de execução da investigação, o projeto poderá sofrer pequenas
modificações. São correções de rumo que muitas vezes se fazem necessárias, dada
nossa impossibilidade de prever todas as variáveis envolvidas em qualquer
empreendimento. Mas um projeto bem elaborado tornará essas correções menos
traumáticas, e será fonte constante de consulta.
Vale a pena, portanto, dedicar um bom tempo à sua elaboração. Uma vez pronto,
peça para seus colegas o criticarem, e é claro, conte com o auxílio de seu orientador
para aperfeiçoá-lo. A imagem do cientista como um indivíduo solitário e autosuficiente, como já vimos, é coisa do passado. A ciência é um empreendimento
coletivo, e você já pode praticar essa atitude na elaboração de seu projeto.
MODELO DE PROJETO
1. TÍTULO
O título da pesquisa deve ser auto-explicativo.
2. AUTOR
Seu nome e a instituição à qual está vinculado.
3. O TEMA
Apresente o conteúdo da pesquisa, fazendo uma breve caracterização do tema geral a
ser abordado. Faça uma espécie de resumo, onde você deve esclarecer, sucintamente,
o que pretende estudar. Evite ultrapassar 20 linhas.
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4. JUSTIFICATIVA DO TEMA ESCOLHIDO
Aqui, você delimitará o mais precisamente o tema, procurando explicar a sua
relevância. Por que fazer? Você poderá justificar a escolha do tema em função de
estudos já realizados, a da constatação da ocorrência de um determinado fenômeno
ainda não investigado. Alguns aspectos importantes a serem ressaltados são a
originalidade do tema ou do método a ser empregado, bem como a freqüência de
casos observados. Fenômenos que não se referem a casos isolados tendem a ser mais
interessantes para os órgãos financiadores do que fenômenos de ocorrência muito
restrita.
5. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA
Neste tópico, você colocará a questão a ser investigada. O problema poderá ser
formulado, inclusive em forma de pergunta. Este item pode ser incorporado ao
anterior.
6. MARCO TEÓRICO
Apresente o conteúdo teórico pertinente ao tema, situando sua pergunta no contexto
do conhecimento da área. Este item deve estar baseado em fontes bibliográficas
citadas. Examine as correntes teóricas envolvidas em nível macro para, em seguida,
abordar a corrente teórica que você escolheu para nortear seu trabalho. Relacione as
correntes teóricas ao tema escolhido, bem como ao problema que será examinado.
Relacione o problema a pesquisas anteriores. Aqui, você também poderá apresentar
algumas das possíveis hipóteses a serem estudadas, dentro do limite do marco teórico
que você escolher.
7. OBJETIVOS DA PESQUISA
São os propósitos do estudo; aqui você vai mostrar aonde pretende chegar com sua
investigação. Os objetivos dividem-se em geral (ou gerais) e específicos.
- Geral ou gerais: São os propósito(s) mais abrangente(s) do estudo. Na maioria das
vezes, é apresentado um único objetivo geral. Nele constam informações claras
sobre o que se pretende alcançar com o trabalho.
- Específicos: São os propósitos intermediários e/ou instrumentais em relação ao
propósito do estudo.
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8. HIPÓTESES DE ESTUDO
As hipóteses são as respostas antecipadas que você proporá ao problema levantado, e
que serão testadas em sua investigação. Elas serão propostas a partir dos problemas
levantados para o estudo, e deverão ser congruentes com o marco teórico escolhido
para o trabalho. É ele que justificará a proposição das hipóteses.
9. METODOLOGIA DA PESQUISA
Este é o item em que você mostrará como pretende realizar seu estudo. Descreverá o
mais claramente possível a população a ser estudada, os métodos a serem
empregados, o material necessário para a execução do projeto. A metodologia deve
ter relação, portanto, com o tipo de pesquisa a ser desenvolvida e considerar a
finalidade, objetivos, as variáveis envolvidas e o objeto de estudo e os resultados
esperados. Apesar dos tópicos a serem incluídos nesse item variarem conforme a
natureza da investigação, mas alguns dos aspectos que costumam constar na
metodologia são:
- Especificação da sistemática de estudo
- Local – campo de pesquisa; onde fazer?
- Especificação de materiais ou recursos técnicos necessários
- Natureza da pesquisa
- Especificação dos dados a serem obtidos
- Especificação da amostra
- Coleta de dados: explicitar as técnicas a serem utilizadas as fases da coleta de dados
- Análise dos resultados - especificar técnicas e procedimentos a serem utilizados
nesta fase, os métodos ou modelos estatísticos (no caso da pesquisa quantitativa) e/
ou as técnicas qualitativas a serem utilizados para a análise dos dados.
10. RESULTADOS
Fale sobre a natureza dos dados que você pretende obter, e sobre a forma como eles
serão apresentados, uma vez concluído o trabalho.
11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Liste, por ordem alfabética de autor, todos os trabalhos citados no corpo do projeto.
Em geral, não é interessante incluir trabalhos que não foram citados; caso você
deseje fazê-lo, inclua um item chamado “Bibliografia complementar”.
Cuide para não esquecer de listar nenhum dos trabalhos citados. Confira se os anos
de publicação mencionados no texto e nas referências concordam. Verifique se você
não incluiu nas referências bibliográficas algum trabalho não citado.
Quanto à forma de apresentação das referências não existe uma norma única que
diga como apresentar o conteúdo do item. Existem diversas formas de apresentar a
lista de referências bibliográficas, como já comentamos no capítulo 4. Se o órgão de
fomento não indicar uma forma de listagem, escolha uma que lhe pareça apropriada,
ou use as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que podem
ser adquiridas no endereço http://www.abnt.org.br. O acesso não é gratuito, mas quase
todas as boas bibliotecas possuem as normas das ABNT. A Biblioteca da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul tem uma página com recomendações
para confecção de lista bibliográfica com base na ABNT. O endereço é http://
www.pucrs.br/biblioteca/verum-serv.html.
11. CRONOGRAMA
A maneira mais sintética e esclarecedora de apresentar o cronograma de trabalho é
listando todas as atividades que serão executadas no trabalho, numa planilha e
especificando a duração de cada uma. Veja o exemplo a seguir:

Atividade 1
Atividade 2
Atividade 3

Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

X

X

X
X

X

X
X

X

Exemplo de cronograma

Tabela 1.7

Considere a possibilidade de eventuais imprevistos ao elaborar o cronograma, dando
uma certa margem de segurança para a realização das atividades. Lembre-se também
de incluir tempo para a preparação do manuscrito (relatório, monografia).
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12. ORÇAMENTO
Alguns órgãos de fomento apresentam modelos de planilhas que devem ser
preenchidas para a apresentação do orçamento do projeto. Caso não disponha de um
modelo, construa sua própria planilha, destacando as classes de gastos. Veja um
exemplo:

ITEM
Equipamentos e
Material permanente
Material 1
Material 2
Subtotal
Material de consumo
Material 1
Material 2
Subtotal
Serviços de terceiros
Pessoa Jurídica
Serviço 1
Serviços de terceiros
Pessoa Física
Subtotal
TOTAL
Tabela 1.8

Valor unitário
(em reais)

Unidades

Valor total
(em reais)

X

10

10X

X

20

20X

Exemplo de quadro de orçamento.

PROCURE SABER

Busque projetos de pesquisa de sua área de trabalho, e
os analise, quanto aos aspectos aqui enumerados. Faça
isso como um exercício preliminar à elaboração de seu
próprio projeto.
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A

DESTACAR

Conhecimento e senso comum são duas maneiras de buscar explicar as
regularidades observadas no mundo, que são diferenciadas, sobretudo,
pelo método empregado. Uma não é necessariamente melhor do que a
outra.
2.- No emprego do método científico, busca-se uma observação mais metódica,
explicações de uso geral, linguagem rigorosa e um conhecimento objetivo
do mundo. Embora esses sejam objetivos gerais do método científico, não é
possível uma objetividade absoluta, e sempre ocorre grande dose de
improvisação no trabalho de qualquer cientista.
3.- O método hipotético-dedutivo parte da definição de um problema, e busca
estabelecer suas condições de falseamento.
4.- O que diferencia o conhecimento científico de outros saberes é seu método.
Nele, a objetividade, o rigor, o controle das variáveis e a replicabilidade são
fatores fundamentais.
5.- Os conceitos de “fato”, “teoria” e “lei” têm significados distintos, se
empregados no senso comum e na linguagem científica.
6.- Em ciência, fato é algo constatado pela experiência, teoria é algo que tenta
explicar as relações entre fatos e leis são teorias com maior poder de
generalização.
7.- Para poder formular teorias e leis, a ciência tradicional exige objetividade:
sujeito e objeto devem ser completamente separados. Hoje, a possibilidade
de atingirmos tal meta vem sendo fortemente contestada.
8.- Não existe uma única fórmula para a preparação de um trabalho científico.
As etapas dependerão, em grande parte, do assunto, da metodologia
envolvida e de inúmeros outros fatores.
9.- A formulação do problema é uma etapa chave - quanto mais claramente ele
for formulado, maiores as probabilidades de sucesso da pesquisa.
10.- Além das bibliotecas, a Internet hoje se constitui em importante fonte de
recursos bibliográficos.
11.- Hipótese e teoria estão intimamente relacionadas. É com base em
determinada teoria que as hipóteses são formuladas, o que exige do
pesquisador um bom conhecimento dos conceitos de sua área.
12.- Para a formulação da hipótese, além do conhecimento, é necessária grande
liberdade criativa. Em ciência, a imaginação é fundamental!
1.-
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Com freqüência, utilizamos diferentes metodologias num mesmo trabalho.
A escolha das metodologias está relacionada aos objetivos do trabalho, mas
também às possibilidades materiais de as utilizar.
14.- A publicação dos resultados da pesquisa é um passo essencial para a
contínua ampliação do conhecimento científico.
15.- Existem várias formas de comunicação científica, mas as que melhor
atendem aos critérios de eficiência e confiabilidade são as publicações em
periódicos com corpo editorial e livros.
16.- Relatos de pesquisas com dados originais apresentam estrutura diferente
das pesquisas bibliográficas, ou textos de revisão.
17.- Na pesquisa científica podem ser utilizadas diferentes fontes de informação,
sejam elas, a pesquisa de campo, o laboratório e a consulta a fontes
bibliográficas e outros documentos.
18.- As pesquisas científicas podem ser classificadas em: Bibliográfica,
Experimental, Documental, Descritiva, Exploratória e Estudo de caso.
19.- Uma diferença importante entre pesquisa bibliográfica e documental é que
nesta última é mais freqüente o uso de materiais que não sofreram
tratamento analítico, enquanto na primeira as fontes principais são
publicações científicas.
20.- A pesquisa experimental inclui geralmente comparações entre grupos
controle e experimental, com análises antes e depois do tratamento.
21.- Pesquisas descritivas e exploratórias visam descrever fenômenos sendo que
a primeira o faz de modo aprofundado enquanto a segunda busca menor
grau de detalhamento e freqüentemente fornece subsídios para futuros
experimentos.
22.- O objetivo dos estudos de caso é descrever um caso específico (de uma
localidade, espécie ou evento) relacionando-o com a teoria e o observado
em outros casos de natureza mais ou menos semelhante. Apesar de
limitações, é um importante tipo de pesquisa.
23.- A pesquisa científica pode ou não pressupor a coleta de informações
quantificáveis. Se estas são imprescindíveis, a pesquisa é dita quantitativa;
se o enfoque da pesquisa baseia-se em observações e análise de fenômenos
sem preocupação estatística com a representatividade das amostras, é dita
qualitativa.
24.- Uma mesma pesquisa pode utilizar metodologias qualitativas e
quantitativas, que podem funcionar como métodos complementares de
enfoque de um dado problema.
13.-
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Pesquisas quantitativas baseiam-se em amostras dada a impossibilidade de
analisar todo o universo de informações existentes. A qualidade da
amostragem é muito importante neste tipo de pesquisa para possibilitar a
generalização dos resultados.
26.- A entrevista e a observação são metodologias fundamentais nas pesquisas
qualitativas.
27.- A pesquisa em educação ambiental pode e deve utilizar tanto metodologias
qualitativas como quantitativas para buscar responder uma série de tipos de
perguntas, sendo que uma das mais importantes é a avaliação de
programas educativos.
28.- No mundo atual, a divulgação e aplicação dos resultados das pesquisas
ambientais junto à sociedade são fundamentais para promover novas
formas de conduta humana em relação à natureza e a melhoria da
qualidade de vida de todos.
29.- A ética e a busca pelo trabalho interdisciplinar devem pautar o trabalho de
pesquisa na área ambiental.
30.- Uma das principais qualidades de um bom projeto científico é a clareza.
Revise seu projeto mais de uma vez, e peça para outras pessoas o
criticarem, antes de apresentá-lo. Um projeto claro também será um
referencial importante para você, ao longo do trabalho.
31.- A importância da clareza é especialmente notável ao expor seus objetivos.
Uma vez que eles nortearão o trabalho, objetivos confusos produzem
resultados confusos.
32.- Ao elaborar o cronograma e o orçamento, considere a possibilidade de
imprevistos. Cronogramas e orçamentos apertados raramente são
cumpridos!
25.-
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