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A palestra está dividida em quatro seções. Na primeira seção iremos discutir o que é ciência. Na 

segunda seção abordaremos uma estratégia de decisão e ação para a pesquisa e na terceira seção 

a apresentação e a comunicação dos resultados científicos, com ênfase na apresentação de 

monografias. Finalmente, na quarta seção, discutiremos os temas apresentados nas seções 

anteriores.  

O que é Ciência? 

Na visão do senso comum, conhecimento científico é conhecimento provado. As teorias 

científicas resultam de uma maneira rigorosa de obtenção de dados por meio de observação e 

experimentação. A ciência é baseada em coisas concretas. Opiniões ou preferências pessoais e 

suposições especulativas são preteridas em favor da objetividade. A confiança no conhecimento 

científico decorre da sua possibilidade de prova objetiva. 

 

Seria a ciência a religião dos tempos modernos? E os cientistas os seus infalíveis sacerdotes na 

revelação da Verdade? Ou ela deveria ser encarada como uma das formas de saber, um 

empreendimento humano na busca de verdades parciais? 

 

Refletir sobre o que é ciência significa entender seus métodos de trabalho, práticas e objetivos. 

Vamos começar examinando a seguinte afirmação: 

 

A ciência é um empreendimento essencialmente anárquico: o anarquismo teórico é 

mais humano e suscetível de encorajar o progresso do que as alternativas 

respeitadoras da lei e da ordem. Paul Feyerabend, 1975. 

 

Paul Feyerabend - historiador e filósofo das ciências da Universidade de Berkeley, Califórnia - ao 

escrever a frase acima, estava convencido de que a complexidade da história da ciência e de suas 
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revoluções é sempre mais rica em conteúdo, mais variada, mais multifacetada, mais viva e sutil do 

que qualquer historiador ou metodólogo podem imaginar. 

 

Desta forma, o autor considera que o anarquismo, independente de valorações ou opções sobre 

filosofias políticas, é um excelente tratamento médico para a epistemologia e para a filosofia da 

ciência. Em outras palavras, pode ser uma alternativa para se evitar o avanço do progresso por 

excesso de regras que impedem enfim a adoção de uma estratégia para decisão e ação. 

 

Sugere ainda que o processo de aprendizagem sobre o empreendimento científico não pode ser 

inteiramente ensinado através do conhecimento codificado nas regras metodológicas. Isto é, que 

ele compreende uma série de conhecimentos tácitos que não são transmissíveis a não ser pela 

experiência, vivência do processo de criação científica. O maior exemplo disto é a manutenção da 

atividade de iniciação científica como uma atividade importante na formação de cientistas, apesar 

da existência de uma infinidade de literatura sobre metodologia ou método científico. Esta 

atividade permite ao jovem aprendiz vivenciar o dia a dia do processo de criação científica e 

apreender por imitação vivenciada, experimentada.  

 

Assim a ciência apesar de ser propagada como a mais racional das formas de saberes humano 

possui ainda muito de arte e de ofício. O processo de invenção das teorias e de sua contemplação 

muitas vezes é feito contra o método, ou seja, contra as regras do método científico. Por exemplo,  

a interpretação dos dados é feita de maneira descuidada, ou seja, de formas a se adaptar às 

concepções teóricas prévias, eliminando as dificuldades por meios de processos ad hoc, pondo-as 

de lado, ou recusando-se simplesmente a leva-las a sério. Comportam-se de acordo com o que foi 

denominado por T. Kunh como   “cegueira de paradigma”. 

 

A criação e a compreensão plena de uma idéia sobre um fenômeno são muitas vezes partes de 

um único processo indivisível. O processo de criação não é guiado por um programa bem definido. 

Guia-o antes uma vaga exigência, uma paixão, uma crença. A paixão dá origem a um 

comportamento concreto que cria as circunstâncias e as idéias necessárias para a análise e 

explicação do fenômeno sob um ponto de vista racional. 

 

Por exemplo, o desenvolvimento da concepção heliocêntrica desde Galileu até o século XX. Tudo 

tem início com uma crença poderosa que se opõe à razão e à experiência de seu tempo. A crença 

difunde-se e encontra apoio em outras crenças igualmente ou mais insensatas (a crença no 

telescópio como uma nova forma de “ver”). A investigação alarga-se em novas direções, são 

construídos novos tipos de instrumentos, os dados são referidos a novas formas de teorias até 
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que se verifica a emergência de uma ideologia suficientemente capaz de apresentar argumentos 

independentes em favor de cada aspecto particular da teoria ou descobrir novos argumentos para 

justifica-la toda vez que isto for necessário. 

 

Percebe-se a partir do exemplo acima que a contribuição para o avanço científico não pode se dar 

somente através da indução (concordância ou discordância dos dados com as teorias) ou da 

contra-indução (apresentação de hipóteses inconsistentes com as teorias ou os fatos 

estabelecidos). O primeiro passo na crítica aos fatos tais como eles são vistos/percebidos, deverá 

ser um esforço para romper o círculo teoria/observação. Deve-se inventar um novo sistema 

conceitual que suspenda ou torne improváveis as observações realizadas anteriormente, que 

confunda os princípios teóricos mais plausíveis e introduza percepções que não podem ser 

integradas como parte do mundo perceptivo existente. 

 

As principais características da prática científica podem ser assim resumidas: 

- as diretrizes metodológicas estão longe de poderem reduzir a incerteza que acompanha o 

processo de criação científica; 

- decorrente da característica anterior, ela não é uma empreitada exclusivamente racional e 

as mesmas questões científicas podem ter diversas conclusões; 

- a observação e a experiência reduzem a extensão das crenças admissíveis, mas não as 

tornam totalmente semelhantes; 

- a pré-condição para a prática da ciência é a estabilidade das divergências: a pesquisa que 

acumula resultados importantes (isto é, a pesquisa eficaz) só se inicia quando algumas 

relações existentes estão claras; alguns fatos são observáveis e metodologias consagradas 

estão disponíveis; e 

- a educação científica e o seu rigor exercem influência sobre o espírito científico: tradição 

de “forçar a natureza”, estilizar os fatos. 

 

O avanço da ciência pode ser assim resumido: 

- a ciência normal apresenta anomalias, inconsistências; 

- investigações extraordinárias contestam a ciência normal e, se bem sucedidas, geram as 

chamadas revoluções científicas, que desintegram as tradições existentes e as 

controvérsias provocadas pelos cientistas da tradição anterior; 

- este momento é denominado revolucionário e apresenta vários heróis, líderes e operários; 

- teoria e prática científica não são separáveis, salvo na prática da ciência normal, já que 

novas descobertas trazem novos fatos e novas formas de ver o mundo.  
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Uma Estratégia de Decisão e Ação para a Pesquisa 

Podemos nos perguntar agora como toda a discussão anterior sobre a prática científica pode ser 

traduzida numa estratégia de decisão e ação para a pesquisa?  

 

Antes de descrevermos essa estratégia cabem duas advertências. Primeiro, esta estratégia de 

decisão e ação para pesquisa não é única e está baseada na experiência de quem lhes fala, 

adquirida através do acompanhamento de trabalhos de monografia desde 1988 nos cursos de 

graduação e pós-graduação de economia da universidade Federal do Rio de Janeiro.  

 

Segundo, apenas a descrição da estratégia não será suficiente para que vocês apreendam esta 

estratégia. Vocês terão que estar abertos à experimentação. A analogia que podemos fazer é que 

o aprendizado em pesquisa se assemelha ao aprendizado pelo qual cada um de nós passou ao 

aprender andar de bicicleta. Nenhuma regra ou manual foram suficientes para este aprendizado. 

Enquanto nos negamos a levar tombos, cair da bicicleta e recomeçar...não completamos nosso 

aprendizado. 

 

Passemos agora para o primeiro passo da estratégia. Inicialmente é necessária a seleção de um 

tema de pesquisa. A amplitude de tópicos potenciais para a pesquisa é mais ampla do que vocês 

possam imaginar.  

 

Eles podem ser sugeridos a partir de interesses práticos ou científicos. Entre os interesses 

práticos, estão diagnósticos específicos de determinadas situações que o poder público deseje 

intervir ou que a iniciativa privada queira investir; análises comparativas sobre programas aplicados 

e seus resultados; estudo das conseqüências de vários caminhos de ação alternativos para 

escolha das alternativas propostas. Entre os interesses intelectuais ou científicos, estão as 

explorações de objetos pouco conhecidos; especificação mais exata da ocorrência de 

determinados fenômenos; verificação de predições específicas utilizando o método experimental. 

 

A escolha entre esta infinidade de fontes para seleção dos temas dependerá de suas motivações, 

paixões. É importante considera-las para que você se sinta impulsionado para avançar na pesquisa. 

 

Entretanto, a escolha de um tópico de pesquisa não coloca o investigador imediatamente na 

posição de iniciar a coleta de dados, a seleção de métodos a serem empregados e a descrição de 

como analisará tais dados. Antes e iniciar a pesquisa propriamente dita deverá selecionar um 

problema de pesquisa. Este é o segundo passo da estratégia.  
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Segundo Einsten e Infeld: 

 

Freqüentemente, a formulação de um problema de pesquisa é mais  

essencial do que sua solução. A. Einstein e L. Infeld 

 

O significado desta frase é que o conhecimento só ocorre em situações problema. O pensamento 

só é deflagrado quando nossa ação foi interrompida.  

 

Por exemplo, você é capaz de conduzir veículos sem refletir sobre os seus modos de 

funcionamento. Entretanto, quando enfrenta uma situação problema, onde o veículo que você 

está conduzindo deixa de funcionar, será levado a refletir sobre as possíveis razões do não 

funcionamento do veículo. Uma observação dos fatos (motor, sistema elétrico, bateria, tanque de 

gasolina,...) associada às suas visões/modelos de funcionamento de veículos (sistema 

mecânico,acionado por sistema de combustão ...) poderá servir para levantar hipóteses acerca do 

problema e associa-las com possíveis respostas. 

 

Podemos fazer uma analogia com a montagem de um quebra-cabeça. As peças são apenas 

elementos e para que façam sentido como partes integrantes de um conjunto é preciso imaginar a 

figura que formarão. Caso contrário, sua montagem poderá se transformar num difícil e cansativo 

jogo de tentativas e erros. 

 

As etapas da formulação de um problema podem ser separadas para propósitos didáticos em três 

tarefas: 

1. “ver” o problema com clareza; para ver é preciso entender e desejar um problema a ser 

solucionado; 

2. solucionar o problema; para solucionar é preciso refletir antes de agir; 

3. construir modelos ou hipóteses; para construir modelos é preciso reduzir o desconhecido 

ao conhecido e universal. 

 

A formulação de problemas é verdadeiramente o início de todo o processo de pesquisa. 

Representa a etapa mais demorada de todo o planejamento de pesquisa – cerca de 70% do 

tempo necessário para a elaboração do projeto. É neste momento que o pesquisador tomará 

conhecimento da literatura disponível sobre o tema, poderá conversar com especialistas para 

discutir suas idéias e levantar informações.  
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Um atalho muito importante para esta etapa pode ser a leitura de bibliografia especializada sobre o 

tema em periódicos científicos. A leitura crítica desta literatura poderá beneficiar o leitor autor na 

escolha de um problema. Entendemos por leitor autor o pesquisador que está procurando não só 

compreender o texto que está lendo, mas também que estará opondo as suas idéias a respeito do 

tema escolhido às idéias apresentadas.  

 

Como veremos mais adiante, as publicações científicas (artigos, livros, capítulos de livros, 

teses, dissertações, monografias, relatórios de pesquisa,...) têm uma estrutura 

padronizada e normalizada. Desta forma um benefício adicional que o pesquisador estaria 

tendo, ao ler esta literatura, seria apreender a partir de um padrão que é uma referência 

nas publicações científicas. Padrão porque todos os artigos para serem publicados nestes 

periódicos são submetidos a um conselho editorial, que por sua vez recorre a pareceres 

ad hoc de cientistas renomados na área de especialização do artigo. Poderia ser 

considerado como um benchmark de todo jovem pesquisador na elaboração de uma 

monografia.  

 

Uma das padronizações mais importantes das publicações científicas é que toda a 

pesquisa feita para escrever o artigo tem que ser rigorosamente descrita no artigo de 

forma que outros pesquisadores possam reproduzí-la se acharem necessário. Uma outra 

característica importante é que os textos em geral contêm uma seção de recomendações, 

onde os próprios pesquisadores, autores do artigo, sugerem novas pesquisas no futuro. 

 

As seguintes frases costumam apresentar estas sugestões: "tudo leva crer que..", "parece 

que...", "seria interessante se soubéssemos que...", "infelizmente tal conhecimento não é 

disponível...", "recomendações para futuras pesquisas...". 

 

O passo seguinte é a decisão sobre a metodologia de pesquisa. Sua escolha depende da 

natureza do tema e do problema escolhidos, bem como da existência ou não de 

conhecimento prévio sobre o assunto. Por exemplo, se o tema ou problema não se presta 

a uma inferência quantitativa ou se não existem dados coletados sobre o fenômeno em 

uma série longa de tempo, não seria aconselhável que o método econométrico ou 

estatístico fosse escolhido. As perguntas típicas que você deverá fazer são: 

- qual a unidade de análise? 

- quais as etapas da pesquisa? 
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- como serão coletados os dados? 

- qual o quadro de referência para a leitura de resultados? 

 

O último passo é a decisão sobre a análise dos resultados. Freqüentemente esta etapa é 

menosprezada levando a uma série de atitudes ad hoc no tratamento dos dados e análise 

de resultados de pesquisa. Estas atitudes são fortemente recomendáveis em uma época 

de ciência revolucionária, mas fortemente desaconselháveis na realização de ciência 

normal. As perguntas típicas que você deverá fazer são: 

- como será revista a pesquisa?  

- como serão interpretados os dados? 

Apresentação e Comunicação dos Resultados Científicos: o Caso da Monografia 

A monografia pode ser definida como o estudo minucioso que se propõe esgotar um determinado 

tema relativamente restrito. Seu tamanho médio varia entre 20 e 40 páginas e está muito próxima 

do tamanho de um artigo científico. 

 

Sua estrutura de publicação também é exatamente igual à de um artigo científico, podendo ser 

dividida nos seguintes itens: 

- Sumário (Abstract); 

- Introdução; 

- Desenvolvimento; 

- Conclusões e recomendações; e 

- Bibliografia ou referências bibliográficas. 

 

O sumário é composto de três frases. A primeira contém o objetivo do trabalho; a segunda, a 

metodologia adotada e a última frase, o resumo dos principais resultados observados. 

 

A introdução é o primeiro capítulo ou seção da monografia. Ela contém uma história do problema, 

onde são apresentados fatos da relevância do tema e do problema que serão abordados. Segue-se 

a apresentação do objetivo e da metodologia do estudo monográfico. A metodologia poderá, se 

necessário, ser descrita em uma seção separada ou até mesmo num capítulo. Finalmente a 

introdução é encerrada com uma descrição resumida dos assuntos tratados em cada uma das 

seções ou capítulos que a seguem. 

 

O desenvolvimento deverá ser separado em quantas seções ou capítulos forem necessários de 

acordo com a natureza da monografia e do material de pesquisa reunido. 
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A conclusão é composta de comentários do autor sobre os seus principais resultados 

contrapostos a outras pesquisas já realizadas no tema por outros autores, destacando suas 

principais contribuições. O autor poderá também sugerir algumas prescrições ou medidas de 

política a partir de suas principais conclusões. Finalmente sugerir pesquisas futuras, que 

complementem a sua ou que tragam outros materiais empíricos para análise. 

 

A bibliografia deverá obedecer rigorosamente às normas propostas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e ser apresentada em ordem alfabética. 

 

A linguagem utilizada em uma monografia deverá ser impessoal e não literária. As citações literais 

ou a expressão de idéias de outros autores deverão também  obedecer às normas de citações, 

disponíveis em quaisquer livros sobre o método científico. As formas de organização de figuras, 

gráficos e tabelas também seguem padrões preestabelecidos. 
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