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APRESENTAÇÃO

Esta publicação tem como objetivo apresentar o mundo da ciência e da pesquisa de uma
forma muito interessante, (re)descoberta durante os meses em que em nossas casas
permanecemos de quarentena, dada a emergência sanitária de Covid-19 em todo o mundo.
Uma vez que o trabalho ocupou nossas casas (e não o contrário, que fique bem-dito!),
tivemos que reorganizar muita coisa: relações pessoais, familiares e laborativas. Não foi e
não está sendo fácil. Mas no meio disso tudo, percebemos que havia uma oportunidade de
ressignificar parte de nossa atuação profissional no que tange a outras ferramentas de
ensino-aprendizagem.
Aproveitamos um feliz convênio celebrado entre a Universidade Federal do Cariri (UFCA) e
a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) no ano de 2019 para aproximarmos mais
ainda as atividades entre o Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Gestão Social (LIEGS)
e o Grupo de Pesquisa em Mudanças Climáticas, Direito e Sociedade (RG Clima). Realizamos
muitos encontros virtuais sobre temas relacionados à pesquisa e ciência, apresentando
nossas experiências exitosas, e outras nem tanto. Mas conseguimos mobilizar bons amigos
e colegas de outras instituições, como a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), a
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e a Universidade Salvador
(Unifacs). Todo mundo unido com o intuito de (re)discutir o campo do conhecimento
científico a partir de suas jornadas.
Esta obra foi pensada em três partes: a primeira, que tem o objetivo de lançar olhares
iniciantes à pesquisa e à ciência no percurso que se inicia. A segunda, por sua vez, conta com
a jornada a pleno vapor, apresentando novas formas de se percorrer pelo ambiente do
saber. A terceira, por fim, é o ponto de chegada e nos faz olhar para trás, e pensar: quais
aprendizados podemos construir depois de tanta aventura?
Este livro, portanto, é uma forma de eternizarmos muitas das “conversas formativas” que
construímos ao longo do último ano, um esforço de mostrar que fazer ciência e pesquisa
não precisa ser, necessariamente, tarefa para um grupo restrito. Os capítulos, que
apresentamos a seguir, são verdadeiras rotas trilháveis pelo mapa do conhecimento
científico. Convidamos toda a gente a navegar conosco.
Abrimos esta obra com o texto de João Martins de Oliveira Neto que, de forma didática e a
partir das experiências vividas no Brasil e em Portugal, traz elementos e características sobre
as abordagens metodológicas mais presentes nas pesquisas científicas: qualitativa,
quantitativa e mista. Quem nunca teve dúvidas sobre cada uma dessas modalidades? Pior,
quem nunca se debateu em tentar compreender qual o melhor desenho estrutural para a
sua ideia de pesquisa? Antes de ir a campo ou pensar nos instrumentos de coleta de dados
(questionários, entrevistas, grupos focais etc.), é muito importante que o desenho
metodológico da investigação esteja bem desenhado. Então, veja o que o João sistematizou
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no primeiro capítulo. Temos esperança de que pode contribuir para dirimir algumas
daquelas dúvidas persistentes.
Mas antes de darmos os primeiros passos, é preciso munir-se de algumas “ferramentas” que
fortalecem o pensamento e a reflexão.
É por isso que Rômulo Cristaldo e Paulo Simões vêm, em sequência, propor uma série de
reflexões profundas. A pesquisa crítica recentemente vem ganhando maior espaço no
ambiente acadêmico e, porque não dizer, já não era sem tempo! Questionar os
procedimentos convencionais de pesquisa e desafiar as suas expressões dominantes são
caminhos para a evolução do próprio ato de fazer pesquisa, da compreensão de seus
objetivos (explícitos e implícitos), dos sujeitos reais e dos modos invisíveis das diversas
formas de dominação social. Não deixe de ler este capítulo. Não deixe de ser tocado por ele.
Acreditamos que agora estamos prontos para caminhar. Vamos dar os primeiros passos?
Você já catou feijão? Se não, vou te contar como se faz. Melhor, vamos deixar que Eva Regina
te fale sobre isso. E como ela faz isso bem! O texto de Eva é daqueles que te chamam para
perto, oferecem uma cadeira e começam um bate papo gostoso, leve e carinhoso. Quando
você percebe, o café já foi servido, as bolachas já estão na mesa e o feijão já está sendo
catado. Escrever pode ser assim também. As dicas de Eva Regina parecem uma síntese das
reiteradas ocorrências que encontramos nos textos que recebemos para avaliação. Leia com
atenção cada uma delas, reflita sobre a sua forma de escrita, implemente as sugestões que
ela traz. Cate bem o seu feijão.
Com o balaio cheio, vamos prosseguir.
Ah, a iniciação científica! Caro leitor e cara leitora, é preciso que vocês saibam desde já: nem
toda iniciação é positiva. Caso nunca lhes tenham dito, a verdade é essa: pode ser um
caminho angustiante, confuso e complexo. Contudo, vejam o que Milanya Ribeiro, Priscylla
Mendes e Tayline Bispo falam em tom tranquilizador no capítulo quatro. Como as autoras
destacaram, este é um texto com dicas e orientações para iniciantes e para pesquisadores
experientes. É para ser sacado em momentos cruciais, para ser carregado debaixo do braço,
para ser pregado na porta da geladeira. Assim, observe sua rotina e sua disponibilidade de
tempo para cada item do dia; conheça seu perfil de foco, organize e acompanhe o progresso
de suas tarefas e cuide do ambiente de trabalho. Retorne ao texto de Milanya, Priscylla e
Tayline sempre que sentir necessidade e mãos à obra!
Imagine um Físico “raiz”. Um cara com graduação, mestrado, doutorado (com estudos na
Eslovênia) e pós-doutorado em Física. Que estude sócio-física, teoria dos jogos evolucionária
e epidemiologia comportamental (pode dar um Google para saber do que se trata, fizemos
o mesmo por aqui). E que esse cara é super jovem, cheio de referências da cultura pop, curte
um bom rock and roll, é fera nos games (dentro e fora das telas) e tem um blog online onde
mistura tudo isso. É essa experiência múltipla e inovadora que o Marco Antonio Amaral nos
traz, “estourando a caixa” do perfil tradicional (e entediante) do/a pesquisador/a. No seu
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texto empolgante, ele chama a todos/as nós para o trabalho em pesquisa, para não deixar
dormir ou, pior, esmorecer aquele “lance” que nós temos com a investigação científica, ou
melhor, com a inquietação científica. Vai lá. Lê o texto do Marco. Me diz se a vontade não é
de sair correndo pesquisar.
Erros, apertos, desvios, atropelos... Ah, como isso é presente em diversos momentos do
fazer pesquisa. Não há trajetória única e muito menos linearidade no processo de se tornar
pesquisador e, como não podia ser diferente, no de realizar a investigação científica.
Guineverre Alvarez explora, de maneira espontânea e divertida, os tropeços mais comuns
que tomou contato a partir da sua própria experiência, seja como pesquisadora, colega ou
como orientadora nos diferentes níveis acadêmicos. Conhecer essas narrativas ajuda a
desmistificar algo já tão consagrado no ambiente universitário, como a imagem do
“professor-pesquisador” ou do “orientando-de-fulano”. Por outro lado, partilha conosco
caminhos possíveis para não tropeçar tanto e não começar tão mal uma pesquisa.
O texto de Ives Romero vem trazer um elemento novo ao tradicional tripé universitário do
ensino-pesquisa-extensão: a cultura. A sua proposta de união de eixos, partindo de sua
própria experiência em Universidades do Ceará, nos provoca a repensar as formatações
tradicionais de atuar no ambiente universitário, de superar os dogmas e linearidades préestabelecidas. Mais ainda, ele nos desafia a “permitir que nossa criatividade se alastre no
desenho daquilo que vamos propor”. Se você quer começar a inserir a cultura nos seus voos
acadêmicos, veja o que o Ives propõe.
Até aqui, leitor e leitora, se você ler os capítulos desta obra na ordem que os apresentamos,
você experimentará uma variedade de temas e abordagens. Conhecerá didaticamente as
abordagens metodológicas mais tradicionais; com a pesquisa crítica, será convidado a
repensar formas tradicionais de apropriação e expressão do conhecimento; colherá valiosas
dicas para o ato de escrita acadêmica e outras tantas para os momentos cruciais do processo
de pesquisa, incluindo seu planejamento; lerá uma convocação para o trabalho em pesquisa,
estimulando especialmente os mais jovens a não desanimarem com os obstáculos naturais
do caminho; conhecerá erros mais comuns de iniciantes neste campo, com dicas de como
evita-los e; terá contato com ideias para inserção da cultura nos trabalhos na/da/pela
Universidade.
Mas isso não é tudo! Ainda temos a Agnes Bezerra e a Cecília Oliveira dando aquela força
em um momento crucial de nosso trabalho: a pós-submissão de artigos científicos.
Aproveite, leitor e leitora, a dicas preciosas ali colocadas. Muitas delas se levam anos e muita
prática para poder alcançar. Algumas delas dificilmente são compartilhadas (coisa para
“iniciados”, sabe?). E a forma de apresentação do conteúdo que elas propuseram aqui foi
extremamente feliz. Generosidade e praticidade. Sem dúvida um material que vai te auxiliar
muito!
Seguimos com Doraliza Monteiro e Lys Maria que vêm falar sobre a gestão e
sustentabilidade dos grupos de pesquisa. Se você que nos lê ainda não teve a oportunidade
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de participar de um grupo de pesquisa, pegue mais esse conselho: envolva-se! Seja
voluntário, membro efetivo, colaborador... Se aproxime. Um efetivo (e bom) grupo de
pesquisa propicia experiências enriquecedoras, avanços de aprendizagens, ampliação de
redes, fortalecimento do currículo (por que não?), entre tantas outras possibilidades.
Doraliza e a Lys relatam a experiência de sucesso do grupo de pesquisa em que atuam, fruto
da bagagem de vivências que ambas carregam e acumulam ao longo dos anos, com
passagens por diversas Universidades. Conhecer os aspectos operacionais da gestão de
grupos de pesquisa e seus desafios cotidianos possibilita desenvolver um olhar de amplitude
e funcionalidade do mesmo, o que é vital para a sua permanência e significado.
Em seguida, Agnes Bezerra e a Cecília Oliveira retomam a dianteira da nossa trilha e
contribuem com a explanação acerca de uma importante peça de ensino e aprendizagem:
os Casos para Ensino. Esses instrumentos têm a grande vantagem de recriarem situações
organizacionais dilemáticas que, quando revividas por quem lê um Caso para Ensino, dá a
esta pessoa a chance de assumir o lugar de quem as viveu e, dessa maneira, aprender a
tomar boas decisões num contexto de variáveis complexas. Mas como não é tão fácil criar
um bom Caso para Ensino, Agnes Bezerra e a Cecília Oliveira nos auxiliam nesta tarefa.
Ao enxergarmos o ponto de chegada de nossa jornada – pelo menos nesta obra – Waléria
Menezes traz sua experiência de aluna de doutorado para nos ajudar a compreender como
é possível ajustar técnicas de pesquisa às necessidades de se categorizar dimensões de
análise específicas de nossos estudos. Território, afeto, sentimento e religiosidade são os
elementos do importante trabalho que Waléria Menezes desenvolveu na Universidade de
Brasília (UnB) e divide conosco.
E depois de termos aprendido muito com todas as contribuições de nossos/as colegas, o
texto de André Nascimento e Maria Amélia Mel Corá nos saúda no ponto de chegada de
nosso percurso. Como se olhassem junto conosco para todo o caminho percorrido, nos
levam em pensamento pelos caminhos do Nordeste brasileiro, entre as Alagoas e a Bahia,
num misto de memória e sentimento que a trajetória docente significa para os dois. Mirando
a jornada ao ponto onde ela começou, André e Mel nos mostram o fruto de suas
experiências num texto muito poético: um convite para apreciar a vista que se tem pelos
caminhos da ciência e da pesquisa.
Vamos caminhar juntos?!

Guineverre Alvarez
Ives R. T. Nascimento
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Nós organizamos esta obra com o convite de sentarem-se à mesa junto conosco,
pegarem uma xícara e servirem-se de chá. Ou de um café bem quente!
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PREFÁCIO

Olá, Leitor/Leitora, como vai?
De início, festejamos a sua chegada nesta obra.
E gostaríamos de lhe oferecer um chá. Ou um café.
Este é um chamado para uma conversa:
esta obra quer dialogar com você.
Podem ser papos mais complexos, reflexivos.
Ou suaves e espontâneos.
São como momentos da vida:
tudo a seu tempo e a seu modo.
Passe sua xícara. Vem papear com a gente.
*
Caro leitor e cara leitora, vamos te contar um pouco como a ideia dessa obra foi germinada
e como chegamos aqui.
Esta publicação é fruto de uma aproximação profissional que se deu entre dois amigos após
uma temporada de estudos doutorais na Universidade Federal da Bahia (UFBA), na cidade
de Salvador. A amizade começou lá também.
A pandemia de Covid-19 e a nossa migração total para o ambiente de trabalho remoto
alteraram nossas rotinas e exigiram repensarmos nossas formas de desenvolver as
atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura nas universidades onde trabalhamos.
Havia latente a vontade que já carregávamos de abordagens docentes mais fluidas, pessoais,
espontâneas e humanizadas foram abraçadas, acompanhadas por um estado de reflexão
permanente.
E assim começamos uma jornada de workshops on-line sobre pesquisa científica entre
nossos grupos de pesquisa. O formato era bastante flexível, descontraído e dialogado. Um
bate papo despretensioso entre dois amigos sobre suas formas de conceber e realizar
investigação científica, ambos preocupados com o estado de saúde mental de seus alunos e
alunas (e de nós mesmos), empenhados em tornar suave e possível percorrer aquele
momento de distanciamento social e tantos medos reais.
Tinha um monte de relatos de perrengues também. Quem nunca?
Começamos tendo como público alunos e alunas das nossas Universidades, mas muito
rapidamente já contávamos com a participação de pós-graduandos, professores e técnicos
administrativos de diversas instituições e centros de ensino do país, especialmente da região
Nordeste.
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A cada evento, firmava-se em nós a convicção de que a informalidade e a espontaneidade
deveriam ser a marca daquela experiência. Desformatar. Abrir. Romper.
Por outro lado, a consciência da dimensão humana da pesquisa científica, melhor dizendo,
a re/des/construção do pesquisador e da pesquisadora neste percurso, em todas as suas
dimensões de existência, não podia ser olvidada. Não há como separar quem vive do que é
vivido. E assim fomos também nos refletindo enquanto sujeitos e objetos deste universo
particular.
A riqueza dessa experiência e o seu potencial de expansão eram sentidos e sinalizados pelos
envolvidos no projeto. Daí surgiu a ideia de consolidá-lo em uma publicação e conferir maior
perenidade à ideia motriz.
Convidamos para pensar conosco colegas pesquisadores/as que tivemos a alegria de
conhecer no caminho da pós-graduação, tendo como objetivo de a obra apresentar a vocês
um mundo científico e investigador que não é, de longe, enfadonho e cansativo como muitas
pessoas admitem ser. Quisemos e queremos mostrar que fazer ciência e pesquisa não é o
que parece. É muito maior: há diversos caminhos muito vívidos para se chegar à verdade
científica. E, uma vez que já tivemos a alegria de percorrê-los, decidimos compartilhar estes
mesmos mapas com vocês. Em geral, os textos trazem um pouco de nós e/ou de nossas
ideias. O resultado se confere adiante.
Ao ler os capítulos, gostaríamos que tivessem em mente que todos aqueles e aquelas que
os escreveram um dia foram iniciantes no universo da pesquisa científica. Estudantes todos
ainda somos.
Tenhamos todos/as nós uma ótima experiência!

Guineverre Alvarez
Ives R. T. Nascimento
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Parte I
Seriam pesquisa e ciência dois “monstros”?
Uma aproximação necessária

Seja “quali” ou “quanti”, mas faça ciência!
João Martins de Oliveira Neto
joaomartinsn@edu.ulisboa.pt

1. Introdução
Uma das dúvidas recorrentes quando se vai elaborar um trabalho científico
é qual a abordagem metodológica utilizar: qualitativa, quantitativa ou mista
(qualitativa mais quantitativa) para se estudar o fenômeno em análise e
demonstrar os resultados esperados. Esta questão não é exclusividade daqueles
da iniciação científica, mas abrange desde os pesquisadores juniores até os
sêniores. Em essência, esta dúvida geralmente aparece quando se quer definir a
abordagem metodológica sem antes definir os procedimentos metodológicos
precedentes que devem ser observados na construção do estudo científico. A
começar pela exposição e definição do problema inicial, até qual o paradigma de
análise a utilizar para que se possa responder de forma necessária e suficiente à
questão inicial proposta.
Sim, é possível incorrer-se neste equívoco. Algumas vezes por
desconhecimento ou falta de atenção dos passos mínimos necessários que devem
ser seguidos no processo de estudos científicos. Tanto de abordagem qualitativa,
quantitativa ou mista. Outras, devido à autoconfiança do pesquisador levando-o a
não dar muita importância aos protocolos iniciais de investigação que devem ser
seguidos.
Este texto, por conseguinte, não tem a intenção de expor e analisar
em exaustão todos os métodos de pesquisas relacionados ao fazer
científico.
Esta limitação se deve pelo motivo de a delimitação do espaço de palavras
se configurarem insuficientes para construção dos argumentos necessários e
suficientes para este fim. Apesar disso, o principal objetivo desta contribuição é
apresentar os principais aspectos dos paradigmas de análises positivistas e
construtivistas e suas respectivas abordagens qualitativa, quantitativa e mista para
elaboração de estudos científicos.
2. O que são os paradigmas clássicos de análises científicas
Os paradigmas de análises são “uma visão de mundo, uma perspectiva
geral, uma forma de quebrar a complexidade do mundo real” (Patton, 1982, p. 4).
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Estes “tendem a guiar a abordagem de pesquisa e seu método” (Patias & Von
Hohendorff, 2019, p. 2). Em síntese, o paradigma pode ser compreendido como
“um conjunto básico de crenças que orientam a ação” (Guba, 1990, p. 17).
Para efeito didático, pode-se organizar os paradigmas em dois blocos de
análises para orientar as ações de pesquisa. O primeiro, relacionado aos
postulados positivistas, identificado com as abordagens quantitativas. Enquanto o
segundo diz respeito aos pressupostos construtivistas, vinculados às abordagens
qualitativas (Casilimas, 1996).
Como tal, os paradigmas, relacionam-se com diferentes visões, crenças ou
padrões de pensamento, sobre quatro principais aspectos ou bases, a saber:
axiomáticas, ontológicas, epistemológicas e metodológicas (Lincoln, Lynham, &
Guba, 2018). A axiologia diz respeito aos aspetos éticos da investigação. O
investigador assume que no processo da investigação influencia e, de certa forma,
é influenciado pelo que se está a estudar. No que refere à ontologia relativista,
admite-se que não há uma única realidade observável, mas múltiplas realidades a
observar no fenômeno em análise. Também se entende que o pesquisador e os
atores do estudo elaboram compreensões e conhecimentos das realidades
analisadas, validando-os por meio de uma epistemologia subjetiva. Por último,
temos um conjunto de raciocínios e processos lógicos que conduzirão a pesquisa
em campo, denominado metodologia (Aires, 2015; Denzin & Lincoln, 2005, 2018;
Morales, 2003; Patias & Von Hohendorff, 2019).
Definido a sua visão de mundo e ações necessárias para se estudar a
realidade do fenômeno e os seus problemas subjacentes, é hora de definir a
abordagem metodológica adequada para prosseguir com a sua pesquisa. Nos
próximos itens, apresentaremos as três opções possíveis de abordagens:
qualitativa, quantitativa e mista, a serem utilizadas nas tarefas de entender a
complexidade do mundo objetivo e real.
3. Abordagem qualitativa
A definição da abordagem metodológica, seja nas ciências naturais ou
sociais, dependerá da definição do paradigma de análise, como explicado no item
anterior. Isto se configura como de vital importância para se observar, reconhecer
e descrever os resultados de um fenômeno a ser estudado (Bartolini, 1998). São a
partir destas definições que se poderá contribuir para a qualidade da pesquisa,
permitindo a apresentação dos resultados que serão, de certo modo, utilizados
para as decisões políticas e práticas relacionadas com a melhoria da vida pública
(Flick, 2012).
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Face a esta importância, quando se define uma abordagem qualitativa a ser
utilizada no estudo, compreende-se que será uma “atividade situada que localiza
o observador no mundo. A pesquisa qualitativa consiste em um conjunto de
práticas materiais interpretativas que tornam o mundo visível” (Denzin & Lincoln,
2018, p. 43). Neste sentido, “os métodos qualitativos oferecem maneiras de
descobrir o que as pessoas fazem, sabem, pensam e sentem, observando,
entrevistando e analisando documentos” (Patton, 2015, p. 266).
As suas principais características são: (i) utilizar a teoria como ponto de
desenvolvimento a alcançar, em vez de simplesmente um teste teórico; (ii) a
seleção dos casos realizada de forma intencional, de acordo com a teoria
disponível; (iii) a recolha de dados é realizada de forma aberta, na medida das
disponibilidades das fontes, sejam elas literárias e/ou no campo; (iv) o paradigma
de análise dos dados, necessariamente, é o interpretativo; e, (v) a generalização
dos resultados obtidos é apenas em um sentido teórico, servindo como ponto de
partida e/ou chegada para uma melhor compreensão do fenômeno em estudos
futuros de natureza semelhantes (Flick, 2004, 2009, 2012).

Figura 1 - Características da abordagem qualitativa
Fonte: Elaboração própria, 2021. A partir de Flick (2004, 2009, 2012).

Quanto às técnicas de pesquisa qualitativa, geralmente, pode-se organizálas da seguinte forma: (i) técnica de recolha de dados – observação participante,
direta, entrevistas com roteiro de questionário semiestruturado ou estruturado,
história de vidas, pesquisas bibliográficas, grupos focais; (ii) a escala do estudo está
situada no nível micro-relacionado a casos concretos sobre a situação em que
determinados fenômenos ocorrem, tipo; organizações, indivíduos ou grupos de
indivíduos; (iii) as amostras são propositais (purposeful sampling) e não26

probabilísticas; e, (iv) inferência – não permite extrapolação estatística da amostra
para o universo das variáveis. Contudo, apoia-se em critérios pragmáticos e
teóricos a fim de demonstrar as variações máxima em vez da uniformidade da
amostra (Bravo & Eisman, 1998; Patton, 2015).

Figura 2 - Técnicas da abordagem qualitativa
Fonte: Elaboração própria, 2021. A partir de Bravo & Eisman (1998) and Patton (2015).

Para uma melhor compreensão sobre a abordagem qualitativa e fixação dos
conhecimentos acerca do enfoque aqui apresentados (Figura 3), Casilimas (1996)
resume os aspectos importantes que se deve observar quando da utilização deste
tipo de análise afirmando que a pesquisa social, nesta perspectiva, tem uma leitura
da realidade de forma holística, onde não há apenas uma realidade, mas sim
várias. E, portanto, deve ser lida de forma subjetiva.
O tipo de observação se dá no campo e entre os participantes no
seu habitat natural.
Desse modo, os modelos de observação da realidade se preocupam em
compreender de forma intensiva o fenômeno, em vez de verificar as suas
causas/efeitos. Por sua vez, os conhecimentos que emergem desta análise são de
base teórica, resultante de um prévio conhecimento de teorias/conceitos,
situações similares e de um profundo diálogo com os envolvidos no estudo e
observação das práticas no campo.
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Figura 3 - Pesquisa Qualitativa
Fonte: adaptado de Casilimas (1996, p.25).

4. Abordagem quantitativa
Quando o pesquisador define uma abordagem quantitativa para
desenvolver a pesquisa, necessariamente o paradigma do estudo definido
previamente foi o positivista. Neste caso, o que se busca com as análises é
apreender a realidade do fenômeno da forma como ele se apresenta, utilizandose para compreensão desta realidade de “um conjunto de processos organizados
sequencialmente para verificar determinadas suposições” (Hernández-Sampieri &
Torres, 2018, pp. 5–6).
Os pesquisadores positivistas utilizam a abordagem quantitativa como
ferramenta para produção de conhecimentos, a partir de determinadas hipóteses,
experimentos e cálculos estatísticos. Deste modo, “o quadro de observação e
análise é pautado pela formulação prévia de hipóteses e perguntas, que visam
antecipar o comportamento da realidade em estudo” (Casilimas, 1996, p. 30). O
foco é estudar partes específicas do fenômeno que possam servir de modelos de
comparação entre estudos da mesma natureza. Esta perspectiva de análise,
portanto, “oferece a possibilidade de generalizar resultados de forma mais ampla,
dá controle sobre fenômenos, bem como uma visão baseada em contagens e
magnitudes” (Hernández-Sampieri & Torres, 2018, p. 16). Sendo que “a
objetividade, a predição, o controle e a generalização são características inerentes
a esta abordagem” (Freixo, 2009, p. 144).
Como principais caraterísticas deste enfoque, destacam-se: (i) os
fenômenos observados ou medidos não devem ser influenciados pelo
pesquisador; (ii) possibilidade [de] generalizar e replicar os resultados e
descobertas encontrados na amostra para um universo maior; (iii) teste de
hipóteses, formulação, validação e demonstração de teorias; e, (iv) procura
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descrever, explicar e prever os fenômenos investigados, observando regularidades
e relações causais entre variáveis (Casilimas, 1996; Freixo, 2009; HernándezSampieri & Torres, 2018).

Figura 4 - Características da abordagem quantitativa
Fonte: Elaboração própria, 2021. A partir de Casilimas (1996) and Freixo (2009) and Hernández-Sampieri & Torres
(2018).

Em síntese (Figura 5), como observa Casilimas (1996), os aspectos que
devem ser notados por parte do pesquisador quando da utilização deste tipo de
análise na pesquisa social são de natureza da leitura da realidade, tipo de
observação, o modelo utilizado e os tipos de conhecimentos elaborados. No que
refere à leitura da realidade, deverá ser realizada de forma analítica a fim de
apreendê-la tal como ela se apresenta. Em relação à observação, os fatos sociais
são experimentais e o pesquisador não os influencia. Para tanto, utiliza-se de
modelo experimentais aplicável e probabilístico para chegar aos resultados. O tipo
de conhecimento elaborado é um produto com base realista e empírica, podendo
ser replicado para a população da amostra.

Figura 5 - Pesquisa Quantitativa
Fonte: adaptado de Casilimas (1996, p.25).
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5. Abordagem mista
A preocupação que os pesquisadores deverão ter quando da definição do
paradigma e sua respectiva abordagem não pode ser resumida à discussão
preconceituosa de que uma abordagem é melhor do que a outra. A discussão não
pode ser esta. Como apresentamos anteriormente, o que se deve ponderar na
escolha e definição da abordagem é sua capacidade de prover um roteiro lógico
para se alcançar os resultados pretendidos com a pesquisa científica a fim de se
responder à pergunta de partida.
E isto dependerá muito do campo de estudo que se situa o trabalho. Se o
problema em análise for correspondente à elaboração de conhecimento teórico a
partir da observação de escala micro que envolva pessoas e organizações, a
perspectiva será a qualitativa. Pelo contrário, se a questão a ser respondida tratarse de um experimento observável e controlável de forma experimental e
probabilística, a análise deve ser amparada por uma visão quantitativa.
Os estudos quantitativos são mais apropriados para as ciências exatas ou
naturais. Enquanto por outro lado, os qualitativos cabem melhor para se analisar
os fenômenos relacionados às ciências humanas, sociais, políticas, antropológica
e psicologia social (Hernández-Sampieri & Torres, 2018).
Porém, existe a possibilidade de se utilizar as duas visões no mesmo estudo
– independente da disciplina associada ao estudo – de forma sistemática para
coleta e discussão de dados qualitativos e quantitativos. Quando isto ocorre,
chamamos de análise mista, sendo aconselhável praticá-lo conforme as
necessidades e as sequências exigidas pelo estudo. Por conseguinte, “às vezes, o
quantitativo precede o qualitativo, outras vezes o qualitativo é o primeiro; eles
também podem ser desenvolvidos simultaneamente ou em paralelo, e é até viável
fundi-los desde o início e durante todo o processo de investigação” (HernándezSampieri & Torres, 2018, p. 10).
Enquanto principais características, destacam-se:
(i) ecletismo metodológico (multiplicidade de teorias, suposições e ideias); (ii) pluralismo
paradigmático; (iii) abordagem iterativa e cíclica da pesquisa; (iv) orientação para a
abordagem do problema para definir os métodos a serem utilizados em estudo
indeterminado; (v) abordagem baseada em um conjunto de desenhos e processos analíticos,
mas que são realizados de acordo com as circunstâncias; (vi) a diversidade e a pluralidade
são dadas importância em todos os níveis da indagação; (vii) consideração de contínuos do
que dicotomias para tomada de decisão metodológica; (viii) tendência para o equilíbrio entre
perspectivas; (ix) flexibilidade em termos de pensamento e pesquisa; e, (x) base pragmática
(o que funciona, "a ferramenta que precisamos para a tarefa: martelo, lixa, serra, chave de
fenda..., ou uma combinação de ferramentas") (Hernández-Sampieri & Torres, 2018, pp.
617–618).
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Figura 6 - Características da abordagem mista
Fonte: Elaboração própria, 2021, a partir de Hernández-Sampieri & Torres (2018, pp. 617-618).

Como se percebe (Figura 7), o modo de ler a realidade, como observar o
fenômeno, o modelo utilizado e os tipos de conhecimentos gerados pelas
perspectivas qualitativas e quantitativas, no caso de um estudo de características
mista, integram-se de modo a permitir ampliar a compreensão do problema
situado (Casilimas, 1996). Não há uma ordem pré-estabelecida para que se faça
uso de uma ou outra perspectiva de análise. Caberá ao pesquisador definir esta
ordem ou usá-la em simultâneo a fim de melhor compreender o fenômeno
estudado.

Figura 7- Pesquisa mista
Fonte: adaptado de Casilimas (1996, p.25).
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6. Considerações finais
Os estudos científicos são realizados para se ter uma melhor compreensão
de um determinado problema numa realidade específica. O que se procura com
isto é oferecer explicações lógicas sobre como um fenômeno se comporta em
definidas situações e determinados ambientes sociais. Para tanto, é necessário
muito bem definir, justificar e reconhecer a pertinência do problema a ser
estudado para que o percurso traçado para este fito chegue nas conclusões que
se pretende. Por óbvio, deve-se aceitar também que mesmo o caminho tendo sido
trilhado com auxílio da bússola metodológica, os resultados poderão se apresentar
insuficientes ou insatisfatórios para se entender e apresentar as soluções possíveis
da questão inicialmente proposta.
Face a isto, definir qual o paradigma de pesquisa que será utilizado para se
chegar as conclusões do estudo servirá como régua e compasso para caracterizar
a pesquisa científica que se pretende realizar. Neste texto, enfatizamos as três
possibilidades: qualitativa, quantitativa e mista. Dependendo da disciplina
científica que o problema a ser estudado se associa, a utilização de cada uma delas,
em separado ou simultaneamente, será útil para se elucidar a questão e
apresentar os resultados emergentes da pesquisa.
Por fim, o importante é garantir a qualidade da pesquisa científica
com base nas opções epistemológicas disponíveis. Por sua vez, seja
qualitativa (“quali”), quantitativa (“quanti”) ou mista, faça ciência!
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1. Notas introdutórias
Ao escolher o filme do final de semana, ou ponderar sobre o próximo
seriado no canal de streaming, geralmente se busca na internet a resenha de um
dos muitos críticos da arte que se passa nas telas. Críticos de teatro alertam sobre
os tropeços e as alegrias de um novo espetáculo. Críticos de música divulgam seu
escrutínio do mais recente álbum da artista da moda. Até mesmo aquele amigo
inquieto, insatisfeito, sempre crítico, nos chama a atenção com suas colocações
ora espirituosas, ora inconsequentes. A crítica parece estar em todo lugar.
Essa palavra, crítica, faz parte da educação formal desde os anos iniciais. Na
escola, espera-se que os estudantes desenvolvam um assim chamado pensamento
crítico; em muitos casos, ao mesmo tempo em que não questionem autoridades,
regras e padrões de comportamento considerados oportunos pela instituição. A
Universidade, por sua vez, abriga desde obras cujos títulos a carregam em si —
Crítica da Razão Pura (KANT, 2001), Crítica da Economia Política (MARX, 2013) —,
até professores que se conhecem por, ou se autointitulam como, “críticos”.
Na seara da investigação científica não poderia ser diferente.
Convencionou-se separar a pesquisa crítica daquela, por assim dizer, não crítica.
Como se alguns procedimentos, métodos, formas de pensar ou temas se
permitissem a tranquila calmaria da aceitação passiva do mundo como ele é,
enquanto outros se ocupassem de manifestar sua discordância. Como se os tais
professores críticos, portanto, empregassem sistemas de pensamento
propriamente críticos, métodos críticos de coleta e análise, assim como, talvez, um
discurso crítico.
O que essas críticas têm em comum? E, mais importante, o que é
uma pesquisa crítica?
Neste capítulo a proposta é apresentar uma interpretação, uma ideia sobre
a pesquisa crítica, que certamente não encerrará a questão, mas, ao menos, se
espera que aponte caminhos. Assim, primeiro discute-se do que se trata aqui
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quando se usa a palavra crítica para, em seguida, abordar as dimensões, ou
camadas, da crítica e seus instrumentos. Ao final, o qual não se pretende
conclusivo, retoma-se a questão inicial, desta vez na forma de um chamado às
letras (que poderia ser, afinal, às armas!) por uma pesquisa crítica, em nome do
saber que liberta.
2. Crítica, então, do que se trata?
Em qualquer consulta a um dicionário, ou a uma ferramenta de procura na
internet, chega-se à informação de que a palavra “crítica” deriva do radical grego
arcaico Krisis, que significaria “julgamento”, “análise” ou “decisão”. Do mesmo
radical, não por acaso, também procederia o termo “crise”, que remete a um
momento decisivo, no qual uma ação ou escolha precisa ser cumprida. O recurso
etimológico de certa forma lança um pouco de luz sobre o emprego comum da
crítica como avaliação de uma obra artística ou como fonte de opinião.
Porém, no campo da produção sistemática de conhecimento, a noção de
crítica assume um sentido, se não diverso, ao menos mais denso e profundo
daquele do senso comum. Na medida em que as ciências sociais se desgarram da
filosofia moral por volta do século XIX — primeiro a economia, mais adiante a
sociologia e as demais —, se consolidam ao menos duas atitudes de saber. Uma
tenta se debruçar de forma pretensamente desapaixonada sobre os objetos, em
busca de leis, teorias gerais e capacidade preditiva. Esta conhece-se por ciência
positiva.
A outra, por sua vez, partia da constatação de que nos grupamentos
humanos se encontram enraizados costumes, instituições, processos e outros
“fatos sociais” responsáveis por dinâmicas de opressão. A partir desta
constatação, pretender-se-ia julgar e analisar não apenas as sociedades, mas
também os saberes mais comuns das pessoas e grupos acerca de si mesmos e do
mundo que os cerca, a fim de denunciar as formas de opressão e as narrativas
criadas para justificá-las. A esta atitude de ciência concede-se, portanto, o
qualificador de crítica.
Com o passar dos anos, diferentes tipos de opressão foram identificados e
expostos por estudiosos dos mais distintos campos de saber. Paralelamente,
pensadores ficaram marcados se não pelo pioneirismo, com certeza pelo vulto de
seu esforço de análise. Marx (2013) levantou a questão do caráter ideológico da
economia política burguesa, bem como do capitalismo como um sistema de
exploração do trabalho. Simone de Beauvoir (2009) demonstrou como a sociedade
ocidental se alicerça em dinâmicas de opressão do homem sobre a mulher.
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Frantz Fanon (2008) expôs como até mesmo a autoimagem das
comunidades não-brancas são definidas pelo sistema de segregação racial do
ocidente branco, como extensão de suas práticas coloniais e de suas dinâmicas de
violência concreta, política e simbólica. Por sua vez, David Nibert (2017) reúne
contribuições de vários autores sobre como a humanidade tem infligido severas
provações contra espécies animais não-humanas, num processo milenar de
exploração e submissão, entre muitos outros. Em comum, esses trabalhos
guardam em si a atitude de duvidar das interpretações e saberes convencionais,
do assim chamado mainstream, para identificar e denunciar práticas e processos
subjacentes de opressão.
Uma outra convergência a ser mencionada está na utilização de novas
formas de construção de conhecimento. A premissa aqui está na consciência de
que, por meio dos procedimentos convencionais de pesquisa, o esforço científico
seria conduzido de volta para as conclusões mais comuns à disposição. Assim, tais
procedimentos reforçariam o saber já consagrado e o status quo, outrossim dando
continuidade à estrutura social vigente e suas relações típicas e, portanto,
reproduzindo as práticas de opressão.
Será considerada, portanto, uma pesquisa crítica a investigação que (i)
divirja, ao mesmo tempo em que desafie, as formas convencionais de se fazer
ciência (condição necessária), e (ii) denuncie ou exponha processos de opressão
de qualquer natureza (condição suficiente). Nesse sentido, a pesquisa crítica
assume dois objetivos, um direto e outro indireto, o de produzir conhecimento por
meios novos e o de iniciar, ou ao menos proporcionar os instrumentos para a
emancipação face a opressão em suas diversas formas.
3. As camadas e as armas da crítica
Podem ser identificadas ao menos seis grandes tradições de pensamento
crítico, no âmbito da filosofia e da sociologia, que exercem grande influência na
produção contemporânea de conhecimento. Cada qual parte de premissas
epistemológicas e ontológicas próprias e, portanto, oferece diferentes maneiras
de se enxergar criticamente os fenômenos ou processos analisados. São elas o
idealismo crítico, o marxismo, a teoria crítica da Escola de Frankfurt, as abordagens
pós-modernas, o realismo crítico, os estudos pós-coloniais e a interseccionalidade.
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Idealismo Crítico
A partida do idealismo crítico kantiano foi uma reflexão sobre os limites e
as potencialidades da própria razão. Kant (2001) formula a primeira de suas três
críticas para defender que o limite da razão humana é o entendimento sobre os
fenômenos, sobre as impressões sensíveis, cujas características fundamentais não
são decorrentes da coisa-em-si (essência), mas imprimidas sobre elas por meio das
categorias da razão. Por isso, transcendentes, visto que o conhecimento possível
toma forma no âmbito da mente humana, da própria razão.
Conhece-se por idealismo crítico a filosofia kantiana, primeiro por sua
atitude de indagar os limites da razão, da moral e do juízo estético, bem como por
expor a metafísica especulativa (ontologia) como um tipo de saber incapaz de
alcançar conhecimentos válidos (DELEUZE, 1963). Seu postulado fundamental, que
mais adiante também seria o mais questionado, é o de que o mundo cognoscível
e a realidade objetiva não se confundem, na medida em que à razão só é permitido
alcançar o plano do fenômeno, das experiências sensíveis (KANT, 2001).
Marxismo
No cerne da tradição de pensamento que se desenvolveu sobre e ao redor
do trabalho de Karl Marx (2013), o marxismo, se encontra o memorável, talvez
ainda inigualado, esforço de análise da sociedade burguesa em O Capital. Esse
inacabado estudo se firma numa crítica do sistema de pensamento da economia
política clássica — demonstrando que o liberalismo econômico não seria capaz de
produzir os efeitos sociais previstos por seus propositores —, bem como do
capitalismo em si, enquanto um modo de produção firmado sobre a exploração do
trabalho.
A principal contribuição do marxismo para a pesquisa crítica estaria no
método, o materialismo histórico-dialético. A partir deste seria possível conhecer
e expor a causa primeira dos fenômenos, como relações sociais concretas que, em
última instância, remeteriam aos arranjos coletivos de produção e distribuição de
valor (YAMAMOTO, 1994). A crítica marxista busca revelar a raiz material,
concreta, dos fenômenos. Não como um materialismo vulgar, pois que o que se
entende por concreto remete à instância subjetiva das interações sociais
assumidas pelas pessoas para assegurar seus meios de sobrevivência (KOSIC,
2002).
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Teoria Crítica
Tomando como ponto de apoio uma reflexão sobre a condição da ciência
tradicional e de suas teorias como continuidade do processo milenar de
segregação entre esclarecidos e ignorantes, Max Horkheimer (2003) vai sugerir a
necessidade de uma teoria crítica. Seriam dois princípios fundamentais a serem
perseguidos, a crítica de todo o conhecimento formatado sob a égide do modo de
produção capitalista e de suas instituições educacionais e políticas, bem como a
perseguição do objetivo da emancipação.
Essa reflexão remonta à década de 1930 no contexto do Instituto para a
Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. Então sob a liderança de Max
Horkheimer, se viu surgir ali um fecundo grupo de pensadores que buscaram
costurar as contribuições de Marx, Freud, Weber, Nietzsche, como intuito de tecer
uma teoria verdadeiramente emancipatória (MATOS, 2001). A partir da Escola de
Frankfurt, emergiram intelectuais com um vasto rol de interesses, como Theodor
Adorno, Ernest Bloch, Erich Fromm, Jürgen Habermas, entre outros.
Talvez uma constante que una os trabalhos da Escola de Frankfurt, ao
menos no que se refere à primeira geração, é a integração dos princípios da
psicanálise ao marxismo. A ideia de que as pulsões do id são refreadas e moldadas
pelo superego, cuja constituição se dá por meio da assimilação conflituosa de
normas necessárias para integração à vida social, resultando na subjetividade
fragmentada do ego, funcionou como porta de entrada e alicerce para uma
renovação do materialismo histórico-dialético. A partir daí foi possível desvelar as
dimensões subjetivas — psíquicas, simbólicas, emocionais, familiares, artísticas —
da opressão na sociedade industrial, da ideologia e do modus operandi do capital
(MATOS, 2001).
Pós-Modernismo
O que se compreende como crítica pós-moderna refere-se ao esforço
difuso, iniciado no campo das artes e que rapidamente foi assimilado pelas
ciências sociais, de passar em revista o projeto intelectual iluminista e a ideia de
modernidade (JAMESON, 2000). O movimento pós-modernista se caracterizou por
contestar as noções de verdade, razão, identidade, objetividade, progresso e,
sobretudo, os sistemas totalizantes de explicação da realidade social, as assim
chamadas grandes narrativas. Tudo isso em busca da subjetividade humana que
teria sido abandonada pelas correntes de pensamento então dominantes.
Embora não tenha sido um dos pioneiros, talvez sequer tenha feito parte
das primeiras gerações do pós-modernismo em ciências sociais, Michel Foucault é
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largamente reconhecido como uma de suas mais importantes referências. Entre
os muitos conceitos inolvidáveis que propôs, a ideia de que até mesmo política de
Estado se faz no dia a dia, entre gestos, conversas e compromissos no nível da
interlocução pessoal — a “microfísica do poder” (FOUCAULT, 2001, p. 26) —,
representa muito bem esse movimento intelectual. No lugar de vastos sistemas de
governo, de estruturas de Estado e da concertação social, estão os indivíduos e
suas idiossincrasias.
Tentar identificar um método pós-moderno esbarra no fato de que o
movimento não chegou a formar uma escola de pensamento. Talvez a
desconstrução seja o que mais se aproxime de um recurso de produção de
conhecimento. Em uma análise do estruturalismo, Jacques Derrida problematizou
os pressupostos, conceitos, arcabouço argumentativo, contexto político etc.,
desconstruindo a narrativa estruturalista para expor seus dogmas e contradições
(SANTIAGO, 1976). A desconstrução, que o filósofo relutou em apresentar como
um método, é quase sempre abordada de forma negativa, como não-assimilação,
não-crítica, não-interpretação, enfim uma ação de releitura, um recurso dinâmico
de análise e síntese discursiva.
Realismo crítico
A cruzada pós-moderna contra as grandes narrativas estabeleceu as bases
para uma ênfase na percepção, na representação, no identitário, na microhistória, na liquidez da verdade etc., culminando na rejeição da realidade objetiva
como categoria válida (HARVEY, 2006). Esse movimento suscitou respostas, tanto
a partir de tradições críticas pregressas, como da emersão de novos construtos
teóricos, por assim dizer, pós-pós-modernistas. O realismo crítico normalmente é
relacionado nesse último grupo (LÓPEZ; POTTER, 2005).
Muito embora o termo “realismo crítico” apareça em contextos diversos
desde o final do século XIX, é no trabalho de Roy Bhaskar (2016) que ganha seu
sentido contemporâneo. Esse autor partiu de uma interpretação da filosofia
kantiana, da teoria geral dos sistemas e do empirismo anglo-saxão, para reavivar
a ontologia assimilando a crítica transcendental e o subjetivismo. Para tanto,
retomou o debate sobre os limites da razão argumentando que, a despeito da
realidade em si ser incognoscível, isso não significa que não exista objetivamente.
O realismo crítico bhaskariano parte da premissa de que a realidade, tanto
natural como social, é constituída por sistemas complexos, cujos elementos
apresentam comportamentos potenciais que podem, ou não, se efetivar em
contextos específicos, formando campos probabilísticos de ocorrência. Como a
percepção humana é fenomênica, parcial e, portanto, limitada pelo aparato
sensorial e pelo alcance de seus instrumentos, não é capaz de apreender
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imediatamente os mecanismos subjacentes de funcionamento dos objetos
estudados (LÓPEZ; POTTER, 2005).
Dessa forma, Bhaskar (2016) diferencia o campo da ontologia, acerca da
existência de uma realidade que é intransitiva e independente do sujeito, da seara
epistemológica, esta sim, transitiva e, portanto, contextual e relativista. Em outras
palavras, muito embora a realidade seja objetiva, os meios para se conhecer a
realidade são sempre subjetivos, sugerindo a necessidade de uma constante
crítica de procedimentos, métodos e resultados. No entanto, a crítica dos limites
da razão não pode ser confundida com uma negação da realidade, e sim utilizada
como baliza de reflexão sobre a necessidade da contínua construção de saber.
Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais
Partindo de dentro da abordagem pós-moderna, os estudos pós-coloniais
performam uma crítica das formas de dominação e opressão simbólica dos povos
vítimas da expansão colonial europeia. Assim como o pós-modernismo, os estudos
pós-coloniais não compõem uma escola de pensamento homogênea. Reúnem-se
sob essa tradição todo um rol de estudos sobre os efeitos culturais, simbólicos,
identitários, entre outros, das relações de dominação colonial, com a contribuição
de diferentes matrizes epistemológicas (YOUNG, 2016).
A principal premissa é a de que a condição pós-colonial, em uma nação
periférica, resulta na sobrevivência de dispositivos culturais e simbólicos talhados
pelas relações de subsunção e dominação objetivas outrora vivenciadas (FANON,
2008). Tratar-se-ia de um tipo de continuidade subjetiva da condição subalterna,
que induziria um estado particular de soberania imperfeita resultante da herança
da exploração colonial (YOUNG, 2016). Assim, pós-colonialismo seria a teoria-ação
de problematizar e se opor à essa condição, construída a partir da perspectiva das
vítimas.
Paralelamente, vem sendo gestada uma proposta crítica latino-americana,
a partir e com os pensadores subalternizados, para a diversidade de contribuições
teóricas e pesquisas científicas sobre as diversas formas de colonialidade do poder
e suas premissas epistêmicas (QUINTERO; FIGUEIRA; ELIZALDE, 2019). Tanto a
designação descolonial quanto decolonial aparecem atribuídas à tentativa de
proscrever estruturas de dominação e exploração objetivas (MIGNOLO, 2017),
bem como expor mecanismos de poder herdados do colonialismo que constitui o
sistema-mundo moderno-capitalista em sua expansão global, o qual perpetua a
colonialidade não apenas subjetivamente, mas sob formas materiais
escamoteadas. Esta última, cunhada por Aníbal Quijano (1992), representa a lógica
subjacente à inauguração e continuidade de processos civilizatórios regidos pelo
ocidente desde o Renascimento.
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De um lado está a colonização do saber, fruto da longeva marcha da
colonialidade, de outro ações, momentos e eventos para reações políticoepistêmicas que possuem como principais designações: projeto decolonial,
decolonialidade e giro decolonial. (BERNARDINO-COSTA; MALDONADO-TORRES;
GOSFOGUEL, 2020). Em sentido amplo, qual é, então, a distinção entre os termos
colonialidade e colonialismo? Enquanto este último diz respeito à relação política
e econômica, soberania dos estados-nações e se configura pela dominação direta
e violenta de um país sobre outro, que persiste em vários níveis, a colonialidade
representa uma norma de poder moderno e permanente, constituída a partir das
cicatrizes (concretas, objetivas) deixadas pela colonização do continente
americano (WALSH, 2012).
Interseccionalidade
A interseccionalidade é, antes de tudo, uma ferramenta analítica, uma
forma de investigação crítica. Algumas das principais referências são as
pensadoras afro-estadunidenses Kimberlé Crenshaw (2002) e Patricia Hill Collins
(2019; 2021), assim como a intelectual afro-brasileira Carla Akotirene (2018). De
natureza heterogênea, engendra um processo de construção tanto de
investigação científica quanto de práxis individual, política e social crítica, de
natureza contestatória e emancipatória.
O conceito de interseccionalidade passou a ser mais amplamente difundido
a partir de 2001, em decorrência da IIIª Conferência Mundial de Combate ao
Racismo realizada em Durban, África do Sul. A interseccionalidade, dada uma
determinada sociedade, considerando seu contexto e historicidade, permite
desvelar relações de poder que se sustentam a partir de categorias, ou seja, eixos
de subordinação, cruzados ou sobrepostos que funcionam de modo a criar, manter
e aprofundar desigualdades, a exemplo da raça, classe, gênero, nacionalidade,
cidadania, orientação sexual, capacidade, idade, dentre outros (KRENSHAW,
2002).
Pode ser utilizada para analisar uma ampla gama de objetos de pesquisa,
seja no âmbito organizacional ou de fenômenos sociais, de modo a evidenciar
como funcionam e se interconectam, em cada um deles, as relações
interseccionais de poder. A interseccionalidade propicia uma análise capaz de
explicar como essas categorias geram posições diferenciadas para cada indivíduo
ou grupos sociais, a exemplo de privilégios e opressões presentes no objeto em
questão (AKOTIRENE, 2018). Levando em consideração que as diferenças recaem
de maneiras distintas sobre os grupos sociais e que os sistemas de poder se
interligam, quem conduz uma investigação científica se torna capaz de sofisticar a
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análise, expondo assim, um complexo intrincado de relações que produzem
desigualdades (COLLINS; BILGE, 2021).
O que significa utilizar a interseccionalidade como ferramenta analítica?
Significa obter entendimento de fenômenos sociais tendo em vista experiências e
lutas de indivíduos e comunidades em situação de privação de direitos, bem como
unir prática e teoria para fortalecer a crítica, sempre visando compreender melhor
a realidade. Portanto, além de uma ferramenta analítica, oportuna para pesquisas
que se interessem por relações de poder e desigualdades sociais, a
interseccionalidade funciona como um (contra)dispositivo para o empoderamento
humano (AKOTIRENE, 2018. COLLINS, 2019).
Adotar uma perspectiva intersecional crítica, portanto, implica em se
comprometer com a emancipação e a justiça social. Além de vislumbrar as interrelações entre investigação e práxis, fomentar novas questões e áreas de pesquisa,
a análise interseccional é útil para abordar fenômenos em perspectiva
internacional, a exemplo de questões que envolvam direitos humanos,
reprodutivos, a mídia digital, o engajamento público em questões globais e
políticas públicas a partir de diferentes racionalidades (COLLINS; BILGE, 2021).
As muitas camadas da crítica
As diferenças epistemológicas dessas tradições de pensamento são tantas,
tão profundas, que o diálogo entre elas, embora não seja impossível nem
impensável, se mostra trabalhoso e arriscado. Porém, se observadas suas
contribuições com o estreito foco de enfatizar os processos de opressão expostos
e analisados, pode-se interpretar cada reflexão como uma dimensão crítica, uma
camada a ser vencida com o objetivo da emancipação em seus muitos matizes.
Não de forma hierárquica, tampouco necessária, ou sequer determinista.
O idealismo crítico questiona os limites da razão e as possibilidades do
conhecimento. Já o marxismo, por sua vez, demonstra que as reflexões da
humanidade sobre si mesma são enviesadas pelos seus interesses e necessidades
materiais, que engendram formas de exploração e limitam as escolhas individuais.
A teoria crítica integra a problemática das motivações subjacentes do ID e do peso
dos constrangimentos sociais sobre o EGO, num processo de continuado castração
e sofrimento. O pensamento pós-moderno, por sua vez, relembra da necessária
humildade de que talvez não seja possível única teoria explicar tudo e que a
redução das individualidades à pretensas constantes estruturais é igualmente
alienante.
O realismo crítico integra as perspectivas coletivista e voluntarista,
oferecendo um sistema de pensamento onde não há uma primazia clara,
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necessária, na relação entre agência e estrutura. Os estudos pós-coloniais e
decoloniais, por sua vez, demonstram que aspectos subjetivos e objetivos da vida
social dos países periféricos continuam sob a égide das nações centrais do
capitalismo, em processos de extensão do colonialismo europeu. E a crítica
interseccional se propõe a identificar instâncias cruzadas, complexamente
entrelaçadas em um amplo espectro relacional, de subordinação e de exercício do
poder que perpetram e reproduzem desigualdades.
Portanto, a crítica é uma ação humana intencional e racional, que
combina esforço intelectual — analítico, dialético, desconstrutivo,
interseccional, entre outros — com o engajamento social e político para o
enfrentamento sistemático das formas de opressão. Pode-se concluir, não sem
um certo grau de ousadia, que é uma prática teleológica, que nega a neutralidade
axiológica da ciência, integrando a finalidade e o estar-no-mundo do ator não
como viés, mas como plataforma de transformação social e emancipação.
A pesquisa crítica não é, portanto, meramente uma negação
peremptória de outros saberes ou a rejeição dos fenômenos e
processos analisados.
De fato, uma atitude que se pretende crítica, segundo a lógica do que foi
exposto até aqui, se pauta numa reflexão aprofundada com o objetivo de revelar
as diversas camadas de preconceitos e premissas subjacentes que encobrem tanto
fenômenos e processos sociais, como os vieses do entendimento tradicional sobre
a realidade. Os instrumentos para essa empresa são de duas categorias, a
constante dúvida e os métodos alternativos de ciência, por assim dizer, nãopositivos.
4. Por uma pesquisa emancipatória
Chega-se à essa seção final com uma percepção de que existem ao menos
duas críticas, uma que é julgamento de valor estético, e outra que aqui se referirá
como científica. Essa segunda, a que se enfatiza no presente capítulo, se vale de
diferentes epistemologias e ontologias para alcançar primeiro um objetivo
intermediário, a crítica da ciência tradicional positiva, assim como um objetivo
principal, a emancipação. Isso porque, mesmo diante dos muitos avanços da razão,
persistem formas ancestrais e modernas de opressão, algumas até derivadas
daquele tipo de ciência que insiste em abdicar da reflexão crítica.
O chamado ideal da racionalidade científica, de conhecer o mundo para
transformá-lo, de certa maneira se realizou e se realiza todos os dias. Tamanho é
o efeito do modo de vida ocidental e de suas intervenções na natureza, que a
exaustão dos ecossistemas por conta da poluição, aquecimento global e outras
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ações humanas, são um problema aparentemente incontornável e de dimensão
constrangedora (MOORE, 2016). Com a força da razão, a humanidade foi capaz de
moldar a terra à sua imagem e semelhança; se a paisagem é desoladora, talvez
seja um alerta.
Da mesma forma, a ciência social inspirou mudanças profundas e radicais
na maneira pela qual as pessoas se relacionam. Os resultados concretos, porém,
variaram entre o horror do Holocausto e a partilha da África, dos Gulag na Sibéria
à escravidão contemporânea no Brasil. No século XX, a humanidade colocou em
prática as utopias modernas e as mais belas formulações iluministas, dentre elas
o liberalismo econômico, o socialismo e a democracia representativa, com
resultados dúbios, se não trágicos (HOBSBAWM, 2015).
Pode-se afirmar que a ciência deveria sempre perseguir a crítica tal como
foi aqui formulada, como emancipação. No entanto, definir a priori um princípio
teleológico necessário para qualquer processo social quase sempre é um convite
à desilusão.
A ciência concreta existe como um conjunto de possibilidades,
cujos processos e usos se prestam aos mais diversos fins, da
liberdade à opressão, do deslumbramento à guerra. Mas, há de
fato um potencial emancipatório na ciência, cuja materialização
depende da constante contribuição da crítica.
Esse é o chamado deste capítulo. Que se produza conhecimento não como
mera ocupação mecânica de especialistas. Que se faça ciência não com o objetivo
de reforçar e reproduzir as instituições opressoras que se afirmam inexoráveis.
Que se encontre o delicado espírito da crítica, capaz de demolir ruínas ancestrais
para construir o novo, que não se cala diante da mais naturalizada forma de
opressão. Enfim, que o verdadeiro produto do esforço científico seja, em primeiro
lugar e sempre, a emancipação.
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Estudar É Como Catar Feijão

Eva Regina do Nascimento Lopes
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Durante a vida acadêmica, alguns verbos vão ganhando importância, como
estudar, ler e escrever. Como disse Bursztyn, Drummond e Nascimento (2010), em
sua “regra de ouro”, não há como ser lembrado (citado) se não pesquisamos,
escrevemos e publicamos. Na vida acadêmica, a oralidade é perecível, e, portanto,
é necessário publicar – “publicar é preciso”, nas palavras dos referidos autores.
Mas o ato de publicar vem após ato de estudar e pesquisar.
O ato de escrever sucede saber ler (ler bem, com criticidade, com
qualidade) e escrever bem não se aprende do dia para a noite.
É tarefa que exige dedicação e muita persistência, pois como disse Freire
(1968), estudar é um ato realmente difícil.
A atividade da leitura e da escrita são aprendidas desde cedo, quando ainda
somos crianças, e esses desafios permeiam toda a nossa vida estudantil, do nível
básico ao nível acadêmico. Eu, por exemplo, passei a gostar de ler a partir dos
primeiros livros infantis, aonde a imaginação ia longe. Já na adolescência, comecei
a ler poesia e prosa, mais rebuscadas; fazia também as leituras que os vestibulares
exigiam, e a leitura do gosto pessoal. Estudar nunca foi fácil, isso é fato, mas pode
sim ser um ato prazeroso e que podemos desenvolver desde cedo, com leitura e
escrita.
E como escrever bem? E como ler bem? Ora, se permitindo a esses desafios,
e o quanto antes, se puder. No meu caso, iniciei escrevendo diários e cartas para
os amigos da escola. Sim, sou dos tempos dos diários. Escrevia o que fazia durante
o dia, escrevia sobre as coisas que via na TV, sobre as minhas coisas.
Escrevia para as pessoas também. O hábito foi me fazendo escrever
mais rápido e tendo mais segurança das palavras que usava.
Escrevi alguns versinhos de poesia, arriscando-me à poetisa, quando tinha
uns quinze anos. Afinal, como dito, escrever (assim como estudar) não é tarefa
fácil, pois “exige disciplina intelectual que não se ganha a não ser praticando-a”
(Freire, 1968, p.1).
Quando penso no desafio que é escrever, lembro sempre do poema abaixo,
de João Cabral de Melo Neto, publicado em 1965, intitulado “Catar Feijão”:
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Catar feijão se limita com escrever:
joga-se os grãos na água do alguidar
e as palavras na folha de papel;
e depois, joga-se fora o que boiar.
Certo, toda palavra boiará no papel,
água congelada, por chumbo seu verbo:
pois para catar esse feijão, soprar nele,
e jogar fora o leve e oco, palha e eco.
Ora, nesse catar feijão entra um risco:
o de que entre os grãos pesados entre
um grão qualquer, pedra ou indigesto,
um grão imastigável, de quebrar dente.
Certo não, quando ao catar palavras:
a pedra dá à frase seu grão mais vivo:
obstrui a leitura fluviante, flutual,
açula a atenção, isca-a como o risco.

As palavras de João Cabral de Melo Neto supracitadas comparam o ato de
escrever ao ato de catar feijão e essa metáfora é uma ótima exemplificação para
se compreender o desafio que é o ato de escrever, um ato minucioso e arriscado.
Minucioso porque o ato de escrever, assim como catar feijão, requer atenção,
escolha de palavras adequadas e revisão textual – tarefas que requerem de nós
algumas habilidades, como a persistência e a paciência, além de saber de ler bem,
fundamental para o desenvolvimento do ato de escrever.
A leitura eficiente nos ajuda a construir ideias e desenvolver vocabulário
adequado tanto para a oralidade como para a linguagem escrita. Para Ruiz (2006),
a compreensão de qualquer texto se dá por meio de leitura eficiente, e ler bem
não significa ler rápido ou devagar, pois para o autor, cada um tem a sua
velocidade de leitura e não existe velocidade padrão.
Observe com atenção o que você acabou de ler no poema acima. É provável
que tenha lido mais devagar, se foi a primeira vez, e que também talvez você
precise ler novamente e buscar o significado de algumas palavras. Mas se você já
conhecia o poema, talvez tenha feito uma leitura mais rápida. Assim, cada um tem
seu tempo de leitura.
Independente da velocidade de leitura, Ruiz (2006) afirma que é necessário
ter um ambiente de leitura adequado, de preferência um ambiente calmo e onde
você possa estar bem acomodado, não ficar de pé (para não cansar logo), nem
deitado (para não ter o risco de dormir). Essa postura física é muito importante
porque na vida estudantil podemos passar muitas horas nas atividades que
envolvem o ato de estudar, como a leitura, no exemplo dado, e isso interfere no
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nosso bem-estar físico. A postura incorreta pode prejudicar bastante quem
estuda.
Sobre o ato de sublinhar o texto, Ruiz (2006) também nos dá algumas
sugestões para torná-lo melhor. Para o autor, é necessário saber sublinhar
palavras que tragam ideias centrais do texto – de preferência, marque com dois
traços a palavra central e com um traço os outros termos secundários, que
também tem importância (Ruiz, 2006). Mas, cuidado, não adianta sublinhar na
primeira leitura, pois é provável que (como eu já fiz isso!), você ache tudo muito
importante e acabe por sublinhar tudo. Sublinhar com eficiência te ajuda a revisar
o texto posteriormente.
Eu tenho utilizado também como ferramenta de revisão de leitura a
construção de mapas mentais. Nos mapas, posso utilizar as palavras-chaves que
foram sublinhadas ao longo da leitura e fazer uma relação entre elas, usando setas.
Também é possível utilizar cores e figuras na composição do mapa, de maneira a
auxiliar no processo de aprendizagem. Fazer estes esquemas visuais nos ajudam
na revisão o texto lido e também a citar autores, quando vamos construir o nosso
próprio texto, especialmente, os textos científicos, onde é necessário fazer as
citações de diversos autores.

Saber ler, revisar, esquematizar também é um ato minucioso,
assim como o catar feijão.
Mas nem sempre conseguimos catar o feijão plenamente. Muitas vezes
podemos engolir algumas pedras ou palhas, mas é necessário catar feijão
semanalmente, sempre que puder, para fazê-lo da melhor forma, e assim também
é escrever, como comparou o João Cabral de Melo Neto. Esse refinamento da
escrita requer algumas ações que promovam um melhor catar feijão. Para
Bursztyn, Drummond e Nascimento (2010), o desenvolvimento de uma boa escrita
científica requer algumas dicas, a saber:
✓ Comunicar com clareza, valorizando a seguinte ordem: sujeito, verbo e
predicado;
✓ Usar dados científicos de referências reconhecidas, evitando generalidades
na composição do texto e palpites pessoais;
✓ Revisar as afirmações, de maneira que elas sejam lógicas e coerentes;
✓ Importante manter sentenças curtas e usar ponto final em abundância,
tendo em vista que o excesso de vírgulas pode te levar a se perder nas ideias
do parágrafo elaborado;
✓ Procurar tempo para ler literatura não acadêmica pois, como comentei
acima, a leitura precede à boa escrita;
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✓ Ter cuidado com o uso de apud. Não tenha preguiça de buscar as fontes
originais;
✓ Selecione bem os autores que vai referenciar e veja se são pertinentes à
área que você pesquisa;
✓ Inicie parágrafos com as ideias a serem desenvolvidas e em seguida, vá
citando os autores, isso te ajuda a melhor desenvolver a ideia, e dê
preferência às citações indiretas, pois demostra que você leu e
compreendeu o autor mencionado;
✓ Não qualifique os autores, nem demonstre intimidade ao se referir a eles.
A linguagem científica requer formalidade e objetividade.
Além dessas dicas, é necessário mencionar aqui o papel do leitor crítico,
também fundamental para o desenvolvimento do ato de estudar. Para Freire
(1968), o ato de estudar exige uma postura crítica em relação ao mundo, nos
colocando como sujeitos do ato, não como objetos, ou seja, é necessária uma
postura ativa, onde a bibliografia estudada seja objeto de inquietude de quem
estuda e que o leitor se coloque em diálogo com o autor do texto que lê,
procurando entender o contexto ao qual o autor se colocou, e assim, desenvolver
também o seu senso crítico em relação à opinião do autor, podendo corroborar ao
não.
Dessa maneira, Freire (1968) nos sugeriu que o ato de estudar demanda
postura crítica, mas também o ato de estudar requer humildade. A humildade é
fundamental no processo de aprendizagem, pois quanto mais lemos e
escrevemos, mais precisamos ler, escrever, revisar, voltar atrás, refazer as ideias.
Nunca estaremos prontos, estaremos sempre aprendendo.
Assim, o catar feijão requer humildade, pois é preciso admitir que grãos
ruins podem ir para a panela e serem ingeridos por nós. É necessário buscar a
melhoria sempre, e se não reconhecemos as palhas, pedras e ruídos pelo texto,
jamais melhoraremos o nosso ato de ler, escrever, publicar, estudar.
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Primeiros Passos na Pesquisa Científica: dicas para o processo de estudo e
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Como iniciar uma pesquisa científica? Como começar a escrever o relatório
final da investigação? Em resposta a essas perguntas, poderíamos dizer: “leia bons
manuais de metodologia!”. Sem dúvida alguma, essa é uma boa e necessária
recomendação, pois quem os consultar vai encontrar informações para a
construção de bons problemas e objetivos científicos; descobrir uma infinidade de
metodologias, métodos, técnicas e instrumentos de pesquisa; e, conhecer
modelos analíticos diversos. Porém, a assimilação desses conteúdos e sua
aplicação ao ato de pesquisar e escrever não é tarefa fácil. Toda essa complexidade
e os temores que vêm com a iniciação científica podem desencadear inseguranças
e fazer parecer que você não tem aptidão para a pesquisa ou para escrever textos
acadêmicos.
Todavia, até mesmo pessoas com experiência no campo da pesquisa podem
ter esse sentimento de incapacidade ao longo da vida. Essa sensação pode estar
ligada à sobrecarga de trabalho, à sobrecarga emocional, a uma gestão
inadequada do tempo e das tarefas ou, até mesmo, à falta de priorização de
atividades. Esses cenários fazem-nos perceber que o domínio dos procedimentos
é fundamental, porém há algo que precisamos considerar dentro do processo de
pesquisa e escrita científica: um bom planejamento de trabalho.
Mas como elaborar e manter uma rotina eficaz e saudável de trabalho?
Longe de apresentarmos um plano fixo, pretendemos indicar alguns elementos
que precisam ser observados para que você construa seu próprio planejamento.
Também não significa que aquilo que apresentamos aqui figure como a solução
para todos os momentos em que nos sentimos “travados” diante das demandas
de estudo e escrita. É necessário que observemos o nosso estado físico e
emocional com atenção, para identificarmos quando precisamos de ajuda
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profissional. Contudo, certamente, um bom planejamento é útil em qualquer
situação.
Aqui reunimos nossas experiências acadêmicas como estudantes na
graduação, mestrado e doutorado, além de experiências profissionais como
professoras e orientadoras de trabalhos de conclusão de curso. Muitas dúvidas e
inquietações que vivenciamos fazem parte da tessitura deste texto, assim como os
questionamentos e dificuldades compartilhadas por nossos alunos.
Essa, portanto, não é uma introdução, mas um convite! Um convite
para uma conversa agradável e com reflexões sobre como
dedicação e esforço são necessários, mas que o percurso da
pesquisa não precisa ser de sofrimento e autopunição.
A seguir, traremos dicas e sugestões para que você tenha uma trajetória de
pesquisa e escrita mais tranquila e prazerosa. Vamos lá?
1. Tenha um sono de qualidade
As atividades de pesquisa e escrita científica exigem de nós muita
dedicação, o que implica o consumo de várias horas da nossa agenda. Acreditamos
que a melhor fórmula é encontrarmos mais tempo para cumprir os prazos,
independentemente de qualquer coisa. Afinal, quem nunca disse ou escutou a
frase "o dia precisa ter mais de 24h para que eu possa realizar todas as tarefas"?
Ocorre que não temos o poder de acrescentar um minuto sequer ao nosso dia.
Então, passamos a criar estratégias para aumentarmos nosso tempo disponível
para as atividades. E nisso, muitas vezes, encontramos na redução das nossas
horas de sono uma alternativa que, em um primeiro momento, parece brilhante.
Mas apenas parece, pois a restrição de sono pode comprometer nossa
produtividade no dia seguinte.
É importante que tenhamos um horário para dormir e um horário para
acordar, e que a quantidade de horas de sono seja suficiente para nos sentirmos
dispostos e com a mente desperta para as atividades do dia posterior. Além disso,
também precisamos cuidar da qualidade do nosso sono. E uma rotina de
preparação antes do horário de dormir pode ajudar bastante.
2. Movimente-se
Uma maneira de aumentarmos a nossa produtividade durante as horas
dedicadas aos trabalhos acadêmicos é realizar alguma atividade física com
regularidade. Nas atividades acadêmicas, permanecemos muitas horas sentados,
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porém precisamos movimentar o nosso corpo para termos mais disposição física
e mental. Para os menos atléticos, é possível realizar caminhadas leves, dançar na
frente do espelho, brincar com os filhos ou com os animais de estimação. Fazer
isso por 15 a 30 minutos, duas a três vezes por semana, pode trazer muita
diferença para a rotina. Para aqueles que amam fazer atividades físicas, podem ser
feitas caminhadas mais longas ou frequentar a academia mais próxima. Se você
tem dificuldades para se exercitar sozinho, você pode chamar um amigo para fazer
companhia. Assim um incentiva o outro e o compromisso entre vocês estimula a
regularidade.
Vale até acompanhar canais de profissionais da educação física nas
redes sociais para buscar dicas e treinos que podem ser realizados
em casa. Movimente-se!
Até aqui falamos sobre dicas que são importantes para qualquer pessoa,
em qualquer fase da vida. A seguir, trataremos de elementos mais específicos para
aqueles que vivenciam a realidade acadêmica e estão dedicados à pesquisa
científica.
3. Entenda seu nível de foco
Para desempenharmos bem uma tarefa, precisamos dedicar-lhe atenção.
No entanto, a capacidade de manter-se concentrado é diferente para cada pessoa
e pode variar conforme o interesse que cada um tem na atividade em questão.
Contudo, uma coisa é certa: nosso nível de atenção inicia em uma curva crescente,
estabiliza e, depois, começa a cair.
Nesse sentido, para melhor aproveitarmos o nosso tempo de estudo e
escrita, precisamos entender qual o nosso tipo de foco e concentração. Algumas
pessoas possuem foco longo, ou seja, demoram um pouco mais para se concentrar
em uma tarefa, mas conseguem manter-se concentradas por longos períodos. Já
outras pessoas possuem foco curto, ou seja, concentram-se mais rápido, mas
tendem à distração com maior frequência. Podemos descobrir nosso tipo de foco
em dois passos:

Passo 1

Identifique quanto tempo você consegue manter-se concentrado em uma atividade
que você considera entediante. Caso sua resposta seja menos de 25 minutos, você
provavelmente tem foco curto. Se sua resposta for um tempo maior que esse, você é
uma pessoa que, possivelmente, tem um foco longo. Mas é importante não se deter
apenas a esse resultado. Sabendo dessa informação, comece a prestar atenção ao seu
tempo de concentração em sua rotina. Provavelmente, você conseguirá identificar
essa característica com maior precisão.
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Passo 2

Traga essa informação para seu momento de estudo e realize suas atividades em
períodos intervalados, onde você estuda/escreve por um período de X minutos e
realiza pausas curtas. Se no passo 1 você identificou que seu foco é curto, procure não
definir períodos maiores do que 25 minutos para concentração total no estudo/escrita
e pausas de cerca de 5 minutos. Será muito mais produtivo para você realizar um maior
número de intervalos, mas manter total concentração no tempo destinado para
estudar/escrever, do que procurar fazer uma menor quantidade de intervalos e se
dispersar no meio da atividade sem ao menos notar. Mas, caso você seja uma pessoa
de foco longo, procure colocar períodos de estudo/escrita maiores que 25 minutos,
mas não superiores a 1 hora, e pausas de até 15 minutos. Mesmo que você considere
ser possível passar mais de 1 hora na atividade, busque fazer pelo menos um intervalo
curto ao alcançar esse período, pois, como dito acima, nossa concentração tende a
diminuir com o passar do tempo. Com um pequeno intervalo, ao retomar a atividade
você entrará em um novo ciclo de concentração com desempenho crescente.

Mas o que fazer durante a pausa? No período de pausa da atividade, você
poderá levantar-se, tomar uma água, ir ao banheiro e até dar uma conferida nas
suas redes sociais. Mas não estenda muito suas pausas, senão você terá
dificuldade de retomar a concentração.
4. Mantenha-se concentrado
Caso você lembre de algo relevante que tenha que fazer e esteja no período
de concentração, não perca seu foco! Se a sua tarefa puder ser adiada, pelo menos
até à próxima pausa, você poderá anotar em um papel avulso rapidamente e voltar
ao estudo/escrita. Assim, sua mente ficará descansada ao saber que aquela
informação está guardada para ser vista posteriormente. Se for algo de extrema
urgência, então, pare o estudo/escrita, faça sua tarefa e, assim que terminá-la,
retome o período de atenção do início, conforme seu planejamento. Dessa forma,
você também poderá trabalhar com mais tranquilidade.
Mas tenha muita atenção às pausas imprevistas! Se elas se
tornarem muito frequentes, pode significar que sua mente está
sobrecarregada e preocupada com muitas atividades e, talvez, seja
hora de adequar seu planejamento, realizar treinos de foco ou, até
mesmo, buscar ajuda profissional para conseguir seguir sua rotina
com a mente tranquila.

5. Adeque suas tarefas à disponibilidade de tempo
Além do nosso nível de foco, necessitamos entender a disponibilidade de
tempo que temos para realizarmos as atividades da nossa pesquisa. É importante
que seja reservado um tempo da nossa agenda para essa atividade e que nesse
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momento nossa atenção esteja totalmente dedicada a ela. Procure fazer um
planejamento semanal onde você indique os dias e horários que você dedicará a
cada um de seus compromissos. Fica mais fácil concentrar-se em uma atividade
específica quando você visualiza que vai ter um tempo também para se dedicar
aos outros compromissos da sua agenda.
É importante saber que nem sempre temos na nossa agenda a
disponibilidade de longos períodos de tempo (mais de 3 horas consecutivas) para
nos dedicarmos à pesquisa científica, ou, quando temos, alguns (pessoas com foco
curto) podem achar entediante ou pouco produtivo dedicarem-se a apenas uma
tarefa no período. Se o nível de foco é uma característica de cada pessoa (e
conhecer isso é essencial), por outro lado a sua disponibilidade de tempo depende
da dinâmica de sua rotina e agenda. Nesse sentido, nem sempre a gente pode
escolher quando e o quanto poderemos nos dedicar à pesquisa e/ou escrita. Nosso
contexto familiar, social, acadêmico e de trabalho pode nos permitir horas
consecutivas para atividades de estudo/escrita ou, ao contrário, nos proporcionar
períodos fracionados para essas atividades. Buscar entender e equacionar seu
nível de foco com a sua disponibilidade de tempo é algo importante para que você
tenha o melhor proveito de suas atividades.

NÍVEL DE FOCO
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Tempo no Atacado
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Tempo no Varejo

[O meu dia é bem tranquilo.
Tenho muitas horas para
estudar/escrever.]

[O meu dia é cheio de
atividades. Só tenho períodos
fracionados de tempo para
estudar/escrever.]

Foco Longo

Foco Curto

[Consigo me manter concentrado
por longos períodos de tempo.]

[Perco minha concentração
rapidamente.]

Um casamento perfeito! Mas
cuidado em manter os intervalos
regulares para que ao final do
período de estudo/escrita não se
sinta esgotado.

Muito cuidado com as
distrações! Procure alternar
as tarefas de modo a não se
sentir entediado.

Não se desespere! Caso você
disponha apenas de períodos
curtos para se dedicar à sua
pesquisa, você pode focar em
apenas uma tarefa por dia ou
mesmo por semana, de maneira
a otimizar o pouco tempo
disponível.

Conseguirá aproveitar bem o
tempo! Mas atente para a
importância de manter-se
concentrado no período
disponível.
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Tendo clareza sobre isso, é o momento de organizar as tarefas de
estudo/escrita nos horários disponíveis. É importante que tenhamos planos de
longo, curto e médio prazo para nossa vida pessoal, acadêmica e profissional. Isso
nos ajudará a saber se estamos nos dedicando às tarefas certas para alcançarmos
nossos objetivos. Esse entendimento também deve ser aplicado à atividade de
pesquisa científica. O último estágio da pesquisa científica é o relatório final
(trabalho de conclusão de curso, artigo, plano de ação, protótipo, material de
divulgação científica etc.). Atingir esse ponto pode parecer distante ou muito
difícil, e aí está a importância de estabelecer metas de curto prazo.
Independente se você tem foco curto ou foco longo, se possui muita ou
pouca disponibilidade de tempo, algo que pode melhorar seu desempenho nas
leituras, fichamentos, estudos, planejamento, execução, análises e escrita do
relatório de pesquisa é criar subtarefas que possam ser finalizadas em um tempo
menor. Além de melhorar o aproveitamento dos horários da agenda, o fato de
verificar as subtarefas sendo concluídas te dará maior compreensão e
tranquilidade acerca do seu progresso de realização das atividades de pesquisa,
bem como maior clareza do que ainda falta para ser realizado e do tempo que você
precisará aplicar para concluí-las.
6. Aproveite ao máximo o seu melhor horário de concentração
O melhor horário para dedicar-se ao estudo/escrita é aquele no qual você
esteja mais concentrado. Para algumas pessoas, o horário da manhã é o melhor,
porque acordam dispostas, com a mente descansada. Para outros, a manhã é mais
difícil, demoram mais para “pegar no tranco”, só depois daquele cafezinho. Outras
ainda conseguem realizar diferentes atividades durante o dia, mas só se
concentram para ler ou escrever à noite ou na madrugada. Talvez você já saiba
qual é o seu melhor horário.
Se você ainda não identificou esse período, você pode fazer algum
teste de cronótipo ou observar sua disposição e concentração em
horários diferentes (manhã, tarde ou noite), de acordo, é claro, com
a dinâmica de sua rotina e agenda.
Mas, no geral, dormir bem à noite, acordar cedo, tomar seu café da manhã
e fazer um exercício físico antes de começar o seu dia ajuda muito na sua
produtividade, foco e bem-estar2. Se você não sabe ainda qual seu melhor horário
e tiver disponibilidade de tempo para escolhê-lo, essas práticas no início do dia
podem te ajudar bastante na sua produtividade e rotina diárias.
2 Você pode consultar uma matéria sobre esse assunto aqui: Como ter mais benefícios à saúde na
caminhada diária - BBC News Brasil, acesso em 25 de maio de 2021.
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Outro ponto importante é perceber em qual momento do dia você se sente
mais cansado para ler ou escrever sobre determinado tema ou assunto. Nesses
casos, você pode alternar seus horários entre uso do raciocínio (por exemplo,
leitura, escrita ou elaboração de cálculos complexos) nos momentos de maior foco
e concentração, e atividades mais operacionais (como organizar informações,
pesquisar ou salvar arquivos e formatar textos) nos momentos de menor
concentração. Assim, você aproveita melhor seu tempo e disposição.

7. Crie um ambiente para estudar/escrever
Estar em um ambiente “ideal” para estudar/escrever é muito bom.
Geralmente, um ambiente favorável à concentração é um local calmo, com pouco
ou nenhum barulho, sem distrações, com boa iluminação e conforto térmico.
Naturalmente, o nosso nível de concentração aumenta à medida que temos esse
ambiente “ideal”. Se você mora sozinho ou tem o benefício de morar em um local
assim, muito bom! Porém, a maioria das pessoas precisa lidar com espaços não
tão propícios à concentração. Se você é uma dessas pessoas, você pode criar o seu
próprio ambiente ideal, dentro da sua realidade familiar e/ou social. Aqui vão
alguns itens a serem observados:

Escolha do
local

Reserve um local fixo para estudos, onde, se possível, você esteja sozinho a maior parte
do tempo.

Iluminação e
ventilação

Verifique se esse local é iluminado e ventilado o suficiente, se você se sente confortável.
Se o local tiver iluminação/ventilação natural, a vantagem é que você economiza no
bolso e ainda aproveita a vista externa do ambiente nas pausas. Porém, se você não tiver
um local com acesso à luz e vento natural, não tem problema! Você pode optar por
lâmpadas de led brancas de alta voltagem. Essas lâmpadas esquentam menos, duram
mais, são mais econômicas e iluminam melhor o ambiente. Se você mora ou está em
regiões mais quentes no momento do estudo/escrita, um aparelho de ventilador ou arcondicionado vai ajudar bastante no seu conforto. Se você não tiver essa
disponibilidade, você pode tentar concentrar seu estudo/escrita nos horários menos
quentes, manter a porta do ambiente e as janelas de outros cômodos abertas, para
circular o ar natural na casa. Também, tomar água mais fria ou gelada pode ajudar. Se
você está em regiões mais frias, além de escolher roupas que aqueçam melhor o corpo,
você pode optar por sempre ter a bebida quente de sua preferência ao seu lado.

Ruído

Verifique o nível de ruído do ambiente (ou próximo) que você escolheu ou tem
disponível. Se o barulho for alto o bastante para incomodar, é possível que você não
consiga se concentrar. Na maioria das vezes, nós não conseguimos eliminar a fonte de
ruído (outras pessoas em casa, obras de construção ou trânsito na vizinhança etc.).
Nesses casos, uma opção é fechar a janela ou porta do local de estudos (considere aqui
o conforto térmico também) ou adquirir um protetor auricular. Vale também usar
aqueles fones de ouvido confortáveis sem conectar a nenhum som! Você verá a
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diferença no nível de barulho do ambiente. Apesar de um ambiente sem ruídos ser mais
propício à concentração, algumas pessoas não conseguem manter o foco no total
silêncio. Para essas pessoas, uma alternativa é colocar uma música calma ou clássica de
fundo. Alguns vídeos/áudios na internet até prometem um mix de sons que estimulam
a concentração, incluindo sons de “ruído branco”3! Outra opção é optar por mídias que
simulem o som de ambiente de trabalho (pessoas falando ao fundo, telefone tocando
etc.). Qualquer que seja a opção escolhida, vale tentar essa alternativa caso o silêncio
total te incomode!

Aparência
visual

Reduza ao máximo a quantidade de informações visuais. Mas, você pode decorar o
ambiente com quadros e cores que ofereçam uma sensação de tranquilidade e
concentração. Mantenha o ambiente sempre limpo e organizado.

8. A prática: organizando sua rotina diária
Antes de começar sua rotina, procure organizar tudo o que você for usar e
deixar tudo ao alcance da mão (papeis, lápis, caneta, marcador de texto, clips,
caderno, carregador do notebook etc.), inclusive a bebida de sua preferência. Não
esqueça da água! Deixe sempre uma garrafa de água para manter a hidratação,
mesmo nos dias ou regiões frias. Mas não deixe lanches e comida na mesa. Isso
pode tirar seu foco.
No decorrer do dia, procure respeitar ao máximo seus horários de foco e
pausa, inclusive para se alimentar. Use horários programados e uma pausa de 15
minutos para fazer seus lanches e um tempo maior (1 hora) para as refeições,
mesmo que você consiga comer rápido. Procure comer com mais calma e apreciar
seu tempo nesse momento, relaxar e evitar telas. Você pode completar esse
tempo de pausa mais longa para ler outras literaturas (não relacionadas com seu
tema de estudo), fazer uma meditação ou curtir sua música favorita.
No fim de cada dia, faça um breve feedback respondendo às seguintes
perguntas: Como foi meu dia? Consegui cumprir tudo? Se não, encaixe logo na
programação para o dia seguinte essa tarefa e tente manter o planejamento. Se
você cumpriu todo o programado do dia, dê uma olhadinha nas tarefas do dia
seguinte, assim você mantém seu foco, sabendo que pode descansar e ter um sono
tranquilo.
9. Vá com calma!
O que escrevemos aqui pode parecer difícil de ser colocado em prática, mas
você pode buscar implementar uma recomendação por vez. Quando essa
3 Ruído branco é um sinal sonoro aleatório com intensidade e potência constante.
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mudança se torna um hábito, você pode inserir outra, ou até criar novas
estratégias.
Caso você precise de ajuda, não hesite em buscar.
Compartilhe suas vivências com pessoas que estão passando, ou já
passaram, por processos semelhantes ao seu, professores, colegas de curso ou
trabalho, familiares ou amigos. A seguir separamos alguns materiais que podem te
auxiliar a colocar em prática algumas das recomendações que fizemos neste
capítulo.

Para gerenciamento do
tempo de foco e intervalos4

APP

Para treino de foco

(1) https://www.focustodo.cn/ (Focus To-Do)
(2) https://brainfocus.io/ (Brain Focus Productivity Timer)

(1) https://lojongapp.com/ (Lojong)
APP

Para o teste de cronotipo
Site

Para organizar tarefas

(1) https://institutodosono.com/teste-de-cronotipo/
(2) Teste Horne-Ostberg, validado pelo neurocientista
John Araújo Fontenelle, professor da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte
(1) https://trello.com/pt-BR (Trello)

Site

Para aprender sobre as
etapas da pesquisa e da
escrita científica
Para dicas sobre escrita de
textos científicos

Livro

(1) Carta de uma orientadora: o primeiro projeto de
pesquisa (Autora: Débora Diniz)

Livro

(1) Como escrever (e publicar) um trabalho científico
(Autores: Marcel Bursztyn, José Augusto Drummond e
Elimar Pinheiro dos Santos)

4 Uma técnica bem conhecida é a do Pomodoro, criada nos anos de 1980 pelo italiano Francesco Cirillo.
Para saber mais, você pode acessar o site oficial: https://francescocirillo.com/. Hoje existem vários
aplicativos de gerenciamento de tempo, oriundos da técnica original Pomodoro, inclusive com mais
flexibilidade de tempo de foco e pausas.
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Tenha sempre em mente que cada período de produção da pesquisa/escrita
é importante, mesmo que seja curto. Contudo, as metas devem ser factíveis com
sua realidade e capacidade (ritmo, foco, disponibilidade de tempo etc.). Não se
compare com seus colegas ou demais pessoas! Cada um tem seu próprio tempo e
modo de pesquisar/estudar/escrever. Além disso, a frequência e a qualidade do
estudo/escrita podem ser flutuantes, pois existem dias que você será mais
produtivo, mais criativo, e outros, nem tanto. Lembre-se que a pesquisa é apenas
uma das tarefas da sua vida. O lazer, a família, os amigos e até o ócio também são
importantes para o seu desempenho acadêmico e científico!
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Por onde começar uma pesquisa? Um guia não-técnico

Marco Antônio Amaral
marcoantonio.amaral@cpf.ufsb.edu.br

Essa é uma pergunta comum e muitos canais de informação já entraram
profundamente nas questões técnicas dessa temática. Buscar artigos utilizando o
banco de dados Scielo? Utilizar as normas da ABNT de 2015 ou a mais atual? Dar
espaçamento de quantos centímetros na margem da folha?
Mas isso realmente é fazer pesquisa? Achar normas arbitrárias, procurar
regras e normativas internas sobre o formato do relatório, analisar se as citações
serão numéricas ou por nome de autor… Tudo isso acaba sendo necessário
durante a entrega de uma Monografia, por exemplo. Mas será que fazer pesquisa
é basicamente decorar regras?
Não. Fazer pesquisa é algo muito além, e muito mais gratificante do que
isso, e nesse texto tentaremos falar mais sobre como alguém pode começar a
pesquisar. Antes de mais nada, é necessário tirar algumas ideias da cabeça.
E em primeiro lugar, temos que apagar a noção totalmente errada
de que ciência só é feita por professores velhos de universidades.
NÃO.
Desde sempre, houve inventores, pesquisadores e cientistas em todo canto
da humanidade, e não somente na academia. A história americana,
principalmente nos primeiros séculos do país, é populada por diversos inventores
de fundo de garagem, cientistas brilhantes sem ensino formal e outros. Mas isso
está longe de ser algo pertencente somente ao estrangeiro. Porém, infelizmente
temos uma fortíssima cultura de menosprezar invenções, menosprezar alunos e
menosprezar uns aos outros.
E a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é isso. Seja lá quem você
for, você pode fazer pesquisa. A polícia secreta dos professores de exatas não vai
te prender se você tentar descobrir as coisas por si mesmo. Seja você um aluno de
graduação que não tem orientador, um mestrando em artes plásticas, um
estudante de ensino médio. Isso não importa. O que importa é sua vontade de
fazer pesquisa, e sua capacidade de fazê-la bem-feita.
E só para fechar essa ideia, antes que algum veterano ou professor queira
matar sua paixão por ciência, vamos deixar aqui alguns pontos:
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1. A maioria das descobertas da humanidade foi feita por pessoas novas!
Claro, a imagem mais famosa do Einstein é o bom velhinho de cabelos
grisalhos, e o Stephen Hawking ficou famoso somente após estar velho. Mas uma
coisa que ninguém conta é que as maiores descobertas dos cientistas famosos
foram feitas antes dos 30, na maioria das vezes enquanto eles ainda estavam
estudando. E isso não é algo somente do Hawking (28 anos) ou do Einstein (26
anos) quando tiveram suas ideias revolucionárias.
Os pais da quântica, Bohr, Heisenberg e Pauli tinham respectivamente 28,
28 e 24 anos quando propuseram teorias que quebrariam toda a física clássica.
Boa parte deles ainda no mestrado ou doutorado. Idem para o grande Richard
Feyman, que tinha só 24 anos quando propôs suas ideias mais revolucionárias. E
isso porque estou falando somente da física. Se olharmos em outras áreas,
veremos padrões muito semelhantes.
A idade média dos engenheiros do programa Apollo (responsável por levar
o homem à lua) era de 28 anos, uma idade impensável hoje em dia sequer para
poder ser um professor universitário. Darwin escreveu sua obra prima aos 30,
apesar de ter embarcado na viagem que daria origem a suas teorias ainda mais
novo. E o padrão continua.
2. “Ahhh, mas isso porque eles eram gênios.”
Muito pelo contrário. Isso porque esses são os casos famosos. Se
procurarmos pesquisas e teses bem-sucedidas, mas que não foram tão
impactantes quanto os casos acima, veremos o padrão ainda mais forte. Alunos de
graduação com pesquisas fantásticas, jovens entrando no mestrado e com ideias
fascinantes, alunos no meio do curso de engenharia e que conseguiram criar
patentes absurdamente inovadoras (e lucrativas). Na verdade, esse é o ponto.
Quando olhamos para pesquisas boas, mas dentro da média, o padrão fica ainda
mais claro, e vemos que jovens tem uma capacidade gigante de inovar e pensar
fora da caixa.
3. “Ahhhhh, mas isso é só para lugares cheios de dinheiro e países
desenvolvidos.”
Novamente, essa é outra ideia comumente divulgada, mas que não poderia
estar mais longe da verdade. Se você procurar rapidamente no Google a frase
“aluna brasileira descobre”, vai achar diversas reportagens superinteressantes de
65

projetos com baixíssima verba, no meio de alguma cidadezinha do nada e que
conseguiu criar algo fantástico.
Mas se isso acontece, por que a gente não fica sabendo?
Justamente porque a gente não tem a cultura de valorizar a
pesquisa.
Porque quando um aluno vence a olimpíada mundial de matemática, no
máximo isso é rodapé de um jornal do bairro. Porque temos uma cultura,
disseminada inclusive entre professores, de menosprezar alunos e pesquisas desse
tipo. E assim, a gente acaba só desmotivando o que poderiam ser excelentes
cientistas (sim, eu estou falando diretamente com VOCÊ leitor/leitora! Não seja
desmotivado, não perca essa vontade de fazer pesquisa).
E daria para ficar o resto do texto mostrando projetos fantásticos de
pesquisa, todos desenvolvidos por alunos de ensino médio ou graduação e quase
sem verba alguma. Mas a gente tem que continuar.
Ok, basta de desabafo sobre como menosprezamos a pesquisa e os alunos.
Vamos falar de coisa boa. Como a gente muda isso? Fazendo pesquisa! Botando a
mão na massa! E se você se interessou, ou se já tinha interesse, mas os motivos
acima já te deram um ânimo para a coisa, bora conversar!
Vamos supor que você é um aluno do ensino médio que tem uma ideia
fantástica, mas não sabe por onde começar. E se você não tem um orientador para
te ajudar? Vamos falar disso primeiro.
Nesse caso, a dica geral, e que você vai encontrar em todos os sites, é a
mesma: procure um professor que esteja interessado. Procure um orientador que
queira começar a pesquisar junto de você. Converse sobre fazer uma pesquisa
voluntariamente. Se na sua escola, ou faculdade, não houver ninguém, procure
em outras universidades. Procure via internet, mande e-mails. A grande maioria
das pessoas que você vai procurar, infelizmente, não irão ter interesse, ou na pior
das hipóteses, irão te subestimar. Como eu disse, temos uma cultura ridícula de
menosprezo por alunos, e isso vai ficar muito evidente quando você procurar
algum orientador na maioria dos casos. Mas, se isso funciona como consolo, essa
cultura não é exclusiva da pesquisa, e quando você for procurar um emprego a
coisa vai ser assim também. Patrões que subestimam sua capacidade, empregos
que não te estimulam etc. Infelizmente essa é a parte ruim e que a maioria das
pessoas vai evitar de falar. É uma parte da coisa. Mas não é a única parte.
Eventualmente você poderá encontrar alguém (seja um professor, seja um
empreendedor ou mesmo um colega de turma) que vai entender seus objetivos,
que vai ver além. E quando isso ocorrer, o restante dos “nãos” recebidos poderá
ficar para trás. Mas como eu falei, esse conselho de “procure um orientador” é o
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padrão que você vai achar em todos os sites. E ele não é ruim. Na verdade, ele é
ótimo, e com certeza é a primeira coisa a se fazer. Mas infelizmente nem sempre
você vai achar um orientador imediatamente
E as vezes, a ciência te chama. Às vezes, uma ideia fantástica
queima no seu cérebro sem te deixar dormir direito.
Às vezes você quer contar para o mundo inteiro a teoria, ou geringonça, ou
ideia fantástica que você acabou de ter. E nessas horas você não vai conseguir
esperar até achar um orientador. E aí, o que você faz?
Você se vira! Você não deixa essa ideia morrer quando alguém te
disser para esperar até o doutorado para pesquisar. Você começar a
buscar por conta própria!
Muitas universidades, e mesmo algumas escolas de ensino médio, tem
programas de iniciação científica voluntária. Nestes você pode tentar desenvolver
suas ideias iniciais e aprender a fazer pesquisa com um orientador que tenha
interesse em te guiar por esse mundo. E mesmo quando isso não for possível,
ainda sim você pode procurar online por grupos de pesquisa de outras
universidades e tentar entrar em contato para verificar se tais grupos possuem
reuniões online ou os famosos Journal Clubs, para que você possa começar seus
passos na pesquisa.
E então, se você encontrou uma área legal, achou alguém que quer te
orientar e tudo mais. A partir daí, qual o melhor caminho a seguir dentro da
pesquisa? O que utilizar? O que não fazer? Falaremos um pouco disso abaixo. Mas
antes precisamos deixar claro algo muito importante: esse texto é uma visão
estritamente pessoal e individual sobre como otimizar seu tempo de pesquisa. Em
especial, é a visão de um físico teórico sobre o assunto. É OBVIO que as
metodologias, melhores práticas e atalhos irão diferir muito de área para área.
Mas esse é o objetivo.
Diferente do que te ensinam a vida toda, a pesquisa científica não segue as
normas da ABNT. Ou seja, não existe uma fórmula pronta para como realizar novas
descobertas. E qualquer tentativa de forçar padronizações e regulamentações, na
maioria das vezes mais atrapalha do que ajuda. Então, em minha opinião, é
infinitamente mais produtivo para um pesquisador tentar descobrir por alto as
melhores práticas da maioria das áreas e criar sua própria rotina/método do que
tentar achar um guia rígido e segui-lo sempre ao pé da letra.
No fim do dia, as pesquisas mais inovadoras serão justamente isso:
o caminho que ninguém havia feito antes.
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Então tendo feito esse aviso de viés, como fazer pesquisa efetivamente, em
minha opinião?
Na maioria das áreas, você começará fazendo alguma pesquisa de revisão
bibliográfica. O objetivo disso é justamente se familiarizar com os artigos clássicos
do tema, bem como aprender os jargões e o tipo de metodologia utilizada. E um
dos erros principais nessa etapa é ver artigos como se fossem livros. E eles
definitivamente não são. Um artigo é um texto altamente técnico, denso e na
maioria das vezes tão didático quanto um crocodilo raivoso. Então a primeira coisa
a se ter em mente é que é comum ler um artigo e não entender ele. Na verdade,
você irá ler dezenas de vezes o mesmo artigo até entendê-lo. E isso não vai ficar
“mais fácil” com o tempo. Pela própria natureza inovadora da pesquisa, é esperado
que novos artigos irão justamente realizar técnicas e métodos originais, que
mesmo o professor mais especialista demorará a entender (mesmo que ele nunca
admita isso em voz alta).
Isso é especialmente válido para os “artigos de revisão”, que em boa parte
das vezes funcionam como excelentes introduções avançadas a determinada área.
Diferente dos artigos padrões, um artigo de revisão pretende juntar toda a
pesquisa mais recente de determinada área de uma forma didática e coerente. E
sendo um artigo, ele tem a vantagem de estar relativamente atualizado, podendo
contar as pesquisas mais recentes na área, diferentemente de um livro didático,
que por via de regra estará desatualizado.
Mas artigos de revisão tenderão a ser gigantes, e cobrir muitas coisas
daquela área. Nesse sentido, sempre será importante então você ter moderação,
e ler somente o que realmente for útil para sua pesquisa atual. Não tenha medo
de ler somente um capítulo ou somente uma sessão de um artigo, caso o restante
não seja relacionado a sua pesquisa. Lembre-se sempre que o artigo é um texto
técnico, e deverá ser lido/tratado como tal.
E isso nos leva ao segundo ponto durante a revisão bibliográfica: você não
lê um artigo linearmente. Como um manual técnico de instruções, um artigo terá
seções diferentes (introdução, metodologia, resultados, conclusões etc.) e cada
uma deve ser lida de acordo com suas intenções. Da mesma forma, é literalmente
impossível você ler todos os artigos que são publicados diariamente na sua área.
E muitos deles apesar de serem da área, não serão úteis a você.
Desse modo, uma prática muito comum é ler o resumo (abstract) do artigo
primeiro, e somente se ele for de seu real interesse que você irá dedicar algum
tempo a ele. E uma vez tendo selecionado o artigo a se ler, o método mais eficiente
para não desperdiçar tempo será lendo primeiramente as conclusões. É lá que o
autor vai resumir de forma mais elegante e didática toda a sua pesquisa, das
motivações, a metodologia utilizada até as conclusões obtidas. Muitas vezes ao ler
essa seção você conseguirá descartar diversos artigos que pareciam ser
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interessantes, mas na verdade eram relacionados a outras áreas. Mas caso as
conclusões sejam interessantes, então você poderá ir para a metodologia. Nessa
seção você poderá confirmar se de fato aquele artigo trata de algum assunto que
seja correlacionado ao que você pesquisa.
Feitas essas coisas, somente então você poderá mergulhar de fato no artigo
e começar a lê-lo a partir do início e com calma, anotando as dúvidas, abrindo as
contas, capturando as referências mais úteis etc.
Nesse ponto extremamente importante citar os gerenciadores de
referências. Considerando que você irá ler muitos artigos em uma pesquisa
científica, e que precisará voltar a lê-los eventualmente (muitas vezes anos depois
de ter lido), uma ferramenta essencial na vida de qualquer pesquisador hoje em
dia é um bom gerenciador de referências. Antigamente isso era feito à mão, e hoje
em dia a maioria dos pesquisadores vai copiando os PDFs dos artigos em pastas do
computador, as vezes separando as pastas por temas, ou por autores ou anos. Mas
tudo isso é muito ineficiente considerando que já existem diversos gerenciadores
de referência que automatizam 90% do trabalho.
Apesar do Endnote® e Zootero® terem seu espaço, de longe o mais
conhecido e com mais funcionalidades é o Mendeley®, e é o que eu mais
recomendo. A partir do Mendeley® você pode salvar toda sua biblioteca de artigos
na nuvem, marcá-los por categorias, criar pastas virtuais sem precisar duplicar
arquivos, criar subcategorias, subpastas, procurar toda a biblioteca por autor, ano,
tema, e mesmo por palavras dentro de todos os PDFs. Fora isso, o Mendeley®
consegue obter automaticamente os metadados dos artigos, bem como já criar
citações formatadas em todos os estilos (incluindo a ABNT, que é altamente não
recomendada de se utilizar). Utilize o Mendeley® para gerenciar os artigos que
você for baixando para ler, e os que tiver lido, pois ele vai te poupar dezenas de
horas de busca, organização e principalmente formatação de referências.
E dentro da parte de busca de artigos e fontes de pesquisas, temos também
os sites e softwares. Inevitavelmente, ao começar a pesquisar, você vai ter que
procurar artigos. Muitos artigos.
Não adianta somente ter uma ideia fantástica. Você vai precisar
descobrir se alguém já não teve essa ideia antes.
E mesmo depois de confirmar que sua ideia é original, você vai precisar
pesquisar muita coisa quanto ao que foi feito antes de você, os métodos mais
utilizados e quais as coisas mais importantes nessa área.
E nesse sentido, acho que de longe a melhor ferramenta é o Google
Acadêmico®. Diferente do Google normal, o Acadêmico vai procurar seus termos
de busca somente dentro de periódicos científicos, te permitindo fazer
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rapidamente uma busca vasta pelo que você quer. E obviamente, como tudo na
internet, você conseguirá milhões de resultados a mais se procurar em inglês.
Mas o Acadêmico vai muito além disso, te permitindo ordenar os artigos
por relevância, ver a quantidade de citações de cada um, e o mais importante: ele
te permite seguir pesquisadores. Isso quer dizer que você poderá receber no seu
e-mail atualizações quanto a qualquer nova publicação que os autores principais
da sua área criarem. Fora isso você pode também adicionar alertas para que o
Google te avise sempre que novos artigos contendo as palavras que você escolher
surjam.
Talvez isso seja de longe uma das dicas mais úteis para que você possa se
manter em dia com as pesquisas mais recentes. Através do recurso de alertas, você
não somente receberá esses artigos contendo as palavras-chave, mas isso te
permitirá ter um contato quase semanal com o que está sendo publicado. E
mesmo que você aproveite realmente só um ou dois dos artigos, ver o que está
sendo publicado vai te permitir ter um feeling muito maior quanto ao que está em
alta e em baixa na sua área.
Essas são algumas dicas iniciais para que você possa começar a entrar no
mundo fantástico da pesquisa científica.

Como citar este texto:
AMARAL, M. A. Por onde começar uma pesquisa? Um guia não-técnico. In: ALVAREZ, G.;
NASCIMENTO, I. R. T. do (org.). Onde os “monstros” não têm vez: Desmistificando ciência e
pesquisa por caminhos de possibilidades. Juazeiro do Norte: PRPI/UFCA, 2021. Ebook. p. 64-70. ISBN
978-65-88329-24-5. Disponível em: http://ebooks.ufca.edu.br/catalogo.

70

Como começar mal uma pesquisa?

Guineverre Alvarez
guineverre.alvarez@cpf.ufsb.edu.br

1. Começando a conversar...
Pesquisa. Pesquisa? Pesquisa! Ah, a tal da pesquisa científica...
Basta uma rápida busca na internet sobre “pesquisa científica” para
encontrarmos milhares de resultados. Na verdade, acabei de fazer esse exercício
e encontrei aproximadamente 106.000.000 resultados em 0,69 segundos. São
milhões de ideias, portanto.
No ambiente universitário, se você tiver sorte, já terá contato com a
pesquisa científica ainda na graduação. Eu não tive essa sorte, embora tenha
estudado em uma universidade pública. Não participei de grupos de pesquisa, não
conheci eventos internos voltados para capacitação nesta área e os externos eram
raríssimos (ou pouco chegavam ao meu conhecimento). Hoje, entretanto, possuo
mestrado e doutorado, lidero um grupo de pesquisa e ministro encontros variados
sobre esta temática. Apesar das ausências do início e dos inúmeros tropeços no
caminho, eu fiz essa trajetória.
E esse texto que você encontra aqui é uma coleção dos tropeços, pedras e
curvas deste caminho, vivenciados por mim mesma ou por colegas e orientandos
de diversos níveis acadêmicos. A gente errou e erra muito! E é essa “aprendizagem
por erros” que eu quero propor a você. Pois já diz o ditado que “sábio é quem
aprende com os erros alheios”.
2. No início, era o caos (no início, no fim e no meio)
Sim, o processo inicial de pensamento e elaboração de uma pesquisa
científica pode ser um caos. Quivy e Capemhoudt (1996) já nos alertaram que o
processo científico envolve ruptura, construção e verificação. Falarei muito
brevemente sobre esses momentos, “à guisa de prolegômenos”.
A ruptura se dá com os preconceitos, as falsas evidências, o dominante
senso comum e com a ilusão de compreensão da realidade que muitos de nós
carregamos. Eu aposto na ideia de que essa ruptura não deva se fixar apenas no
início do processo, mas estar agarrada ao pesquisador em todos os momentos. A
pesquisa envolve transformar e ser transformado. É o que acredito.
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A construção no processo científico diz respeito, por um lado, ao
desenvolvimento de teorias que sustentarão as proposições que buscam explicar
o fenômeno estudado e, por outro, à elaboração do plano de pesquisa e das
técnicas que darão conta de conduzi-lo. Isso requer muita bagagem de leitura,
pensamento prospectivo, crença no processo e experiência, dentre outras
habilidades.
A verificação, como fase final, é a aproximação e/ou diálogo dessa estrutura
com o fenômeno estudado e/ou com os fatos encontrados. Além das habilidades
citadas acima, exige maturidade, abertura aos achados de pesquisa e uma
reaproximação com a fase inicial, caso o pesquisador ou a pesquisadora tenham
esquecido da necessidade de rupturas.
Como disse, o caos ou a sua sensação poderão aparecer em qualquer destes
momentos. Assim, aceite, não resista e aprenda a conviver com o desconforto que
isso te gera. Existem estratégias que poderão auxiliar. Como “ninguém nasce
sabendo”, parte dessa experiência eu pretendo compartilhar com você, para que
possa evitar alguns erros já conhecidos e, quem sabe, cometer os seus próprios
erros com menos solidão, angústia e ansiedade.
3. A gula livresca ou a maldição dos downloads de pdf
Quando li sobre a tal gula livresca no Manual de Investigação em Ciências
Sociais, de Quivy e Campenhoudt, eu já estava no Doutorado. Os autores
escreveram dois parágrafos muito curtos, despretensiosos até. Eu vi o filme dos
últimos dez anos da minha vida passar na minha frente: “A gula livresca ou
estatística consiste em ‘encher a cabeça’ com uma grande quantidade de livros,
artigos ou dados numéricos, esperando encontrar aí o objetivo e o tema do
trabalho que deseja efetuar” (1996, p. 17).
“Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve”.
Eu não só praticava isso como ainda aprimorava esse martírio fazendo
infindáveis downloads de materiais na internet apenas pela beleza do título; pela
possibilidade eventual de ter alguma-informação-que-eu-não-podia-deixarescapar e que seria exatamente aquela que um membro da banca de avaliação me
perguntaria (esse medo eterno); porque foi citado em algum
evento/aula/corredor/momento aleatório; etc.
“Lerei depois”, eu me enganava. Sim, eu fazia isso. Sei que você
também. Não precisa confessar, eu sei!
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Vejo essa prática repetida em meus orientandos(as). A facilidade de acesso
às mais diversas obras com apenas um clique fez se alastrar a “maldição dos
downloads de pdf”. E já existe método e requinte para melhor implementar essa
danação. Salvar pelo sobrenome do autor, seguido pelo ano e separado pelo
underline. Alvarez_2021. Fica bonito. Profissional, até.

É claro, tudo pode ser melhorado, então acrescente aí o assunto e
teremos: Alvarez_2021 – como começar mal uma pesquisa.pdf.
Salvem aí. Já está pronto!
Se você for bem-organizado(a), essa estratégia que indiquei acima poderá
te auxiliar a encontrar a obra em seu acervo quando precisar. Mas tenho outra
dica melhor: crie pastas de arquivos de referências de acordo com os capítulos do
seu trabalho (TCC, dissertação, tese etc.), sendo que cada capítulo deve ter um
resumo das principais ideias a serem desenvolvidas. Assim, será o seu objetivo de
pesquisa que efetivamente guiará as suas buscas. Foco. Direção. Objetividade.
Recomendo fortemente que você se mantenha atento(a) a estas práticas
de downloads desnecessários ou retenção de informações supérfluas. Muitas
vezes, isso é procrastinação pura. E aposte na tecnologia, adotando um
organizador de referências, como o super conhecido Mendeley.
4. A trava e o atropelamento das fases da pesquisa
Vivemos em uma era de ansiedades, já sabemos. A precipitação e a
antecipação que muitas vezes julgamos benéficas ao nosso trabalho poderão
afetar negativamente o encadeamento lógico e processual da pesquisa científica.
Dica para melhorar seu vocabulário: sinônimos.com.br, o dicionário
de sinônimos online. Apenas use!
Muitas vezes, bloqueios ocasionais de produção textual acabam sendo
propulsores deste atropelamento. “Travei, não consigo escrever nada do
referencial teórico!”. E então nos jogamos a escrever a seção de resultados ou já
iniciar as discussões, sem ter resultado algum. Já encontrei caso de um trabalho
com duas páginas de considerações finais escritas, mas que ainda nem tinha
passado pela coleta de dados.
A minha sugestão é de que você aproveite estes episódios de “trava” para
adiantar elementos obrigatórios do seu trabalho, como os pré-textuais (capa, folha
de rosto, sumário, listas de tabelas, listas de figuras etc.) e também os pós-textuais
(referências, anexos, etc.). Vá enfrentando de uma vez a formatação da ABNT (ou
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outra que seu Programa adotar). Não subestime estas etapas, pois consomem
tempo e duelos intermináveis com os softwares de escrita de texto.
Quem nunca sofreu para organizar a paginação do trabalho
completo que atire a primeira pedra (ou conte qual o vídeo do
YouTube® que eliminou isso da sua vida).
Por fim, saia para ver um filme, uma apresentação musical, o céu. Faça uma
caminhada com alguém. Vá bater um papo com quem não vive a vida acadêmica
e tenha conversas banais e sem necessidade de citar autores. Talvez isso ajude a
redimensionar o tamanho deste problema na sua vida e no universo.
5. O sonho de Ícaro
Ah, a ambição desmedida! Quem não conhece o mito grego de Ícaro? Ao
fugir do labirinto do Minotauro, Ícaro usava asas feitas de penas e ceras de
abelhas. Embora alertado por seu pai, Dédalo, de que deveria conter-se pois seus
instrumentos de ação eram limitados, Ícaro voou cada vez mais alto. Sentia-se um
pássaro e tão poderoso quanto um Deus. O sol, então, derreteu a cera de abelha
e as asas se despedaçaram. O final, você sabe.
Como em todos os mitos, cabem aqui muitas interpretações, mas a que
sinalizo e trago como ilustração é a do desejo que desconhece o momento de
acontecer. Frequentemente chegam a mim projetos e pré-projetos de pesquisa
que pretendem mudar o mundo ou encostar no sol, como Ícaro desejava.
Esquecem-se que a exequibilidade é um item inescapável de uma pesquisa.
Esse é um começo muito comum nos níveis iniciais dos graus acadêmicos
(graduação e especialização, principalmente): desejar fazer um trabalho relevante,
marcante, necessário e que resolva de uma vez por todas alguns problemas já
antigos. Via de regra, olvida-se da complexidade dos fenômenos estudados e dos
limites inerentes à pesquisa científica.
É assim que às vezes encontro: “...os resultados dessa pesquisa
servirão para mudar a política nacional de resíduos sólidos”, “o
objetivo deste estudo é diminuir a criminalidade no município tal”,
“nesse estudo foi descoberta a verdadeira causa da corrupção na
cidade de Esmeralda”; “com essas evidências encontradas, os
trabalhadores rurais do município aumentarão sua renda em 35%”.
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Prefira substituir estas sentenças por colocações mais
propositivas, mais contributivas e “humildes”: “os resultados
desta pesquisa sinalizam oportunidades de melhoria da política
nacional de resíduos sólidos”; “este estudo objetiva melhor
compreender as circunstâncias da criminalidade no município tal,
a fim de contribuir para seu maior enfrentamento pelos agentes
competentes”; “a corrupção, enquanto fenômeno complexo,
possui inúmeras causas; neste estudo, encontramos como
elementos da corrupção na cidade de Esmeralda o elevado
número de...”; “se implantadas em larga escala e nas condições
aqui indicadas, as práticas de melhor uso do solo podem impactar
na elevação da renda de trabalhadores rurais do município na
razão de 35% ”.
Outra manifestação do sonho de Ícaro é a excessiva ênfase, que muitas
vezes vem carregada da linguagem pomposa, prolixa ou excessivamente genérica.
Busca-se impressionar o leitor/avaliador e convencê-lo da relevância daquele
estudo. É a tal vontade de acabar de vez com a tal “lacuna do conhecimento”.
Menos! É preferível elaborar projetos menores; mais sucintos, porém
estruturados; que permitam um crescimento harmônico e integrado a partir das
descobertas pelo caminho.
6. Iniciar pelo fim
Outra maneira ruim de começar uma pesquisa é focar mais nos seus
possíveis produtos finais do que na pesquisa propriamente dita. Pode ser fruto da
empolgação inicial (olha aí o sonho de Ícaro) ou da necessidade de ter no horizonte
uma realização mais concreta. Ou ainda outro motivo que não me ocorre. O caso
é que vejo orientandos(as) muito preocupados em traçar no campo imaginário um
número x de artigos a serem publicados, de resultados preliminares apresentados
em eventos, de resumos expandidos publicados em anais de encontros científicos,
de capítulos de livros etc.
Já observei essa prática causando atrasos em prazos assumidos, perda de
foco, sobrecarga de preocupações (desnecessárias), ansiedade, queima de
networking (no caso de já convidar alguém para ser coautor de artigo com
resultados de uma fase da sua pesquisa que você ainda não realizou).
A pesquisa tem fases. Tem momentos. Planeje-se. Visualize oportunidades.
Contudo, permita que as coisas aconteçam em seu tempo, com a maturidade e
completude que elas precisam ter.
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7. Duelo com a ABNT

Um conselho que você precisa guardar: não negligencie a
formatação exigida para o seu texto!
Certa vez, quando ofertava um workshop de capacitação em pesquisa
científica, perguntei despretensiosamente aos participantes: “E aí, pessoal, como
vocês estão com a ABNT?”. A resposta que mais me chamou a atenção e que
arrancou risos gerais foi: “Em um relacionamento abusivo, professora. Eu não
aguento mais!!”.
Brincadeiras à parte, o caso é mesmo sério.
Eu vejo que você tem duas escolhas: fazer ou mandar fazer. Ou seja: você
mesmo pode arregaçar as mangas, aprender o que for necessário e fazer a
formatação do seu trabalho ou, por outro lado, terceirizar esta etapa, pagando a
alguém e confiando no serviço desta pessoa/empresa. Se ficar com a primeira
opção, terá certo trabalho inicial, mas ganhará autonomia, celeridade nas etapas
finais e economizará um bom dinheiro.
Você começa mal quando terceiriza ou adia o que é necessário.
Se escolher a terceirização e parar de se preocupar com margens,
espaçamentos, referências etc., saiba desde já que este conhecimento que está
decidindo não possuir será reiteradamente esperado de você no futuro. Seria bom
evitar constrangimentos desnecessários.
Ainda e de forma conexa, não adie a confecção dos elementos pré e póstextuais. Já vi casos de atrasos na entrega da versão final pela não conclusão destas
peças, nem sempre fáceis. Eu tive um colega no Doutorado que desde o começo
do curso já sofria com a ideia de elaborar estes itens do trabalho escrito. Achava
chato, burocrático, um desperdício de cérebros. Pode ser. Não discuto isso, apenas
pergunto: “vai entregar sem?”.
8. O apego
De todos os pecados, esse é o meu preferido. Não porque o ame, mas
porque o prático muito, embora relute. Falo do apego aos textos produzidos e às
ideias elaboradas no curso do processo de escrita. Neste capítulo que redijo, por
exemplo, já tenho ali ao final do documento dois parágrafos que julguei não serem
oportunos no momento. São parágrafos sem encaixe. Ideias que não colaram...
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Estou olhando para eles na esperança de que caibam em algum lugar por aqui.
Quem nunca?
Pronto. Já criei outro “parágrafo sem encaixe” e enviei para o
“limbo” ao final deste documento. Voltarei para contar o saldo
final dos parágrafos descartados. Ps.: apaguei definitivamente um e
salvei dois “para depois”.
Este é, de longe, o causador de inúmeras angústias aos que escrevem. Certa
vez, no meu mestrado, passei o final de semana inspirada. Escrevi quatro páginas
com muita teoria. Foram várias obras que li para resultar naquelas tais quatro
páginas, quase cinco. Fui confiante para o encontro com o meu orientador. Estava
certa de que ele reconheceria a minha evolução enquanto pesquisadora. Contudo,
ele fez uma leitura rápida do texto e foi riscando os parágrafos, dando grandes X
em alguns. Ao final, creio que o saldo foi de uma página e meia de conteúdo
sobrevivente.
Eu chorei em casa.
Achei que eu não havia nascido para a pesquisa. Questionei o meu
comentado “talento para a escrita”. Quis desistir.
A verdade é que levei um tempo – e vários conselhos de colegas mais
experientes – para compreender que escrever é um processo, que os “recortes”
são necessários para melhor expressar o estudo realizado, que o orientador não é
uma pessoa sem coração e que a escrita científica não é uma escrita livre e autoral
(como faço neste capítulo). Existe método, rigor, apuro.
A dica que dou para você, se for do time dos apegados como eu, é que crie
arquivos no seu editor de textos favorito (como o Microsoft Word®) para poder
guardar os tais parágrafos sem encaixe. Na escrita da minha tese, por exemplo, eu
fiz um arquivo denominado “sobras da tese.doc”. Tudo o que ficou sem encaixe,
foi para lá. Depois eu consegui aproveitar boa parte na escrita de artigos ou de
trabalhos para eventos. Isso também nos dá a oportunidade de reler o material
produzido depois de um certo tempo e quase sempre ter a certeza de que o(a)
Orientador(a) estava certo ao excluí-lo do seu trabalho final.
9. Perda de fôlego
“Nadar, nadar e morrer na praia”. Este ditado popular representa bem dois
erros mais comuns nos iniciantes na pesquisa científica: o desequilíbrio entre as
seções e o descuido no planejamento/cronograma.
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O desequilíbrio se dá quando as seções iniciais, como o referencial teórico,
são bem maiores e/ou mais profundas que as seções seguintes, especialmente a
de resultados e discussões. Muito tempo e esforço foi empregado na leitura do
material de base, ou até na coleta de dados, que pouco ou quase nada restou para
entregar os achados da pesquisa. A depender do propósito e natureza do seu
trabalho, será mais apropriado empregar suas forças na discussão dos dados.
Consulte seu orientador(a).
O cronograma deve ser algo dinâmico, que permita consulta e
ajustes fáceis, embora preservada sua essência e propósito.
Em geral, o cronograma deve prever as etapas da pesquisa, as conexões ou
interdependências entre elas, o que será preciso para realizá-las e a perspectiva
temporal de início e fim, entre outros. Se houver orçamento para o projeto, é
muito bom quando ele é evidenciado também no cronograma.
Muitas vezes, entretanto, encontro cronogramas de pesquisa muito
genéricos, com itens como: coleta de dados – março e abril; análise de dados –
maio e junho; escrita do capítulo de resultados e discussões – junho e julho.
É possível fazer melhor! Minha dica é adotar uma tabela Excel e
desmembrar as etapas na medida do que for possível,
trabalhando com níveis macro e micro. Assim, para coleta de
dados (macro), teremos as micro atividades: entrevista com o
gestor A – março semana 1; entrevista com o gestor B – março
semana 2; transcrição das entrevistas realizadas – março semana
2; envio de questionários online – março semana 2; envio de
lembrete para resposta aos questionários – março semana 3.
Não esqueça de ter também uma coluna para a marcação dos itens já
executados, para maior controle das entregas. Isso tudo te auxiliará na
organização das atividades e no melhor gerenciamento do seu tempo, evitando
retrabalhos. Se forem necessários ajustes no percurso, será mais fácil encaixá-los
e observar possíveis impactos no planejamento da pesquisa.
Cabe lembrar que a imprevisibilidade é um elemento da pesquisa, por mais
planejada que ela tenha sido. Não hesite em buscar auxílio do(a) orientador(a) ou
de colegas mais experientes para partilhar os desafios que encontrar.
Por fim, desejo a você sucesso e muito boa sorte na sua trajetória como
pesquisador(a). Participe dos cursos e eventos sobre pesquisa que tiver
oportunidade. Se exponha. Se insira. Aos poucos vá construindo o seu currículo e
competências. Colabore com os(as) colegas. Seja acolhedor com os que estão
chegando. Cometa seus próprios erros.
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Unindo ensino, pesquisa, extensão e cultura: uma breve contribuição

Ives Romero Tavares do Nascimento
ives.tavares@ufca.edu.br
1. Para começo de conversa...
Dirijo este texto àquelas pessoas que fazem parte da comunidade
acadêmica de alguma instituição universitária ou que, pelo menos, sabem como
ela, no geral, funciona. Para vocês, não é segredo que os cursos de graduação, por
mais diferentes que sejam, estão montados numa estrutura em que se separa a
formação em diferentes disciplinas. Não é verdade? Um dos benefícios para esta
organização curricular é dar a oportunidade de se explorar a formação de modo
mais “departamentalizado” e, assim, mais especializado, com grandes chances de
se aumentar o sucesso de uma boa formação universitária.
Contudo, essa divisão pode gerar uma sensação de que o conhecimento
também é naturalmente separado em “caixinhas”, que vão sendo gradativamente
acumuladas ao longo dos anos. A formatura em um determinado curso superior
dá a impressão, portanto, de ser a composição de saberes fragmentados em torno
de uma área – Administração, Medicina, Engenharia Civil, Direito etc.
Mas, na verdade, essa compartimentalização é o reflexo de uma opção
didática, e não corresponde à realidade do saber, nem muito menos da ciência.
Sem se dar conta, muita gente não consegue dissociar a formação de nível superior
a essa “estrada de mil facetas” e não percebe que há uma grande comunhão de
conhecimento entre as áreas do saber humano. Talvez um dos principais
problemas que essa separação provoque seja a dificuldade em reconhecer os elos
existentes entre as diferentes formas de se conhecer determinado campo do saber
a partir de suas áreas funcionais, dificultando processos analíticos e reflexivos de
modo mais abrangente e completo.
Para além do ensino, nas instituições de ensino superior brasileiras é
comum haver a separação entre estas e as ações de extensão universitária e
pesquisa. Isto está previsto, inclusive, na Constituição Federal brasileira de 1988,
que estabeleceu o chamado “tripé ensino-pesquisa-extensão” como um princípio
fundante da educação superior do país. A intenção do texto constitucional é
garantir que todo aluno e aluna brasileira possa ter acesso a uma completa
formação profissional e cidadã. Todavia, esta tríade também acaba sujeita à
fragmentação e à separação entre si, cabendo, em muitos casos, uma verdadeira
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competição por recursos (financeiros ou não) e por prestígio dentro e fora das
universidades.
Tal como os cursos de graduação, as ações de ensino, pesquisa e extensão
não são completamente dissociadas. Elas possuem o mesmo objetivo: dotar a
experiência da formação universitária como a mais completa possível,
promovendo integração entre teoria e prática ao longo do período em que se faz
parte de uma comunidade acadêmica. Mas, ao mesmo tempo, “padecem” dos
mesmos efeitos da departamentalização do saber: a desconexão entre os
processos de aprendizado. E isso pode representar um fator limitante à construção
do próprio conhecimento!
Assim, vamos conversar um pouco, neste capítulo, sobre como podemos
pensar em estratégias de unificar ações de ensino, pesquisa, extensão e cultura
(por que não pensar nela como um quarto pilar, tal como já o faz a Universidade
Federal do Cariri?). Minha proposta é apresentar as possibilidades não de
desintegrar a independência de cada eixo, mas sim dar oportunidades de conexão
entre elas.
2. Nesta nossa caminhada...
Já parto do ponto em que nossos leitores e leitoras já sabem como
funcionam os projetos e ações de ensino, pesquisa, extensão e cultura, de modo
que não vamos nos ater a defini-los neste momento. Esta poderia ser a
centralidade de outra conversa, que deixo para outro texto.
Diga-se, de passagem, que a proposta deste capítulo é fruto da minha
vivência em universidades, especialmente no período da graduação. Na época em
que fui aluno da Universidade Federal do Ceará (UFC), entre os anos de 2006 e
2010, tive acesso a uma formação em que os projetos de ensino (monitoria),
extensão e pesquisa foram oportunidades que tive para complementar meus
estudos. Estas ações foram muito importantes para que eu pudesse ter uma visão
mais ampliada da vida acadêmica e pudesse perceber a força formativa que estas
iniciativas continham por uma razão muito especial: a conexão de saberes.
Acredito que, por fazer parte da primeira turma de graduação em
Administração da UFC Campus Cariri5, os professores que iniciaram os primeiros
projetos tinham um compromisso em coordenar ações muito pautadas nas
potencialidades da região, posto que havia uma demanda local para a presença de
uma instituição do porte da UFC. Assim, esta conexão deu cabo à montagem de
5

A UFC Campus Cariri é uma referência que se faz à unidade acadêmica avançada daquela instituição,
criado no ano de 2006 e com sede em Juazeiro do Norte/CE. Oito anos mais tarde, em 2013, o campus foi
desmembrado e transformado na Universidade Federal do Cariri (UFCA).
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projetos universitários que claramente expunham as vantagens de se conectar
saberes em diferentes atividades. E eu, de modo muito particular, me convenço
que esse foi um traço diferenciador para minha graduação em Administração e
pelo desenvolvimento de uma sensibilidade para iniciativas deste tipo.
Assim, a força-motriz da construção deste texto nasceu de uma experiência
de trabalho enquanto aluno e professor de graduação bastante permeada por esse
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e cultura, de
maneira a apresentar um caminho de conexão entre estes fronts, como antes
dizer: é possível!
3. E por falar em trajeto, quero sugerir alguns passos...
Na minha jornada de formação e de trabalho, tenho percebido que há
sempre uma grande oportunidade de se criar projetos e ações universitárias que
conseguem fazer alusão a saberes compartilhados, de modo que isso favorece o
pensar e o agir em termos de conexão entre ensino, pesquisa, extensão e cultura.
Concretamente tal partilha ocorre no modo como são desenhadas as
atividades propostas para cada projeto, de modo que direta ou indiretamente as
pessoas consigam perceber como estão sendo direcionadas a atuar sob diferentes
perspectivas, de igual maneira sob a conexão de saberes. E, para ajudar nesta
tarefa, proponho cinco passos por um caminho que já trilhei:

Passo 1: Entender que não se faz cultura sem ensino, nem
pesquisa, nem extensão, ensino, nem pesquisa, nem extensão
De tanto haver a prática de se pensar e coordenar projetos de modo
departamentalizado, as pessoas pouco conseguem admitir que é
muito difícil articular uma dimensão da outra. Isso faz com que os
projetos de ensino, pesquisa, extensão e cultura, quando pensados,
funcionem como ações muito particulares entre si, de modo como se
quisessem defender sua posição e espaço. Isso não precisa ocorrer.
Basta que o objetivo de cada iniciativa seja muito bem definido, para
assim caracterizá-lo, que será possível inserir ações de outras
naturezas sem quaisquer problemas.
Sob essa ótica, eu posso propor um projeto de extensão com
determinados grupos sociais que, para sua execução, seja preciso
realizar uma pesquisa exploratória. Nessa mesma ação, posso propor
que o trabalho de um monitor de uma disciplina de graduação utilize
os conhecimentos adquiridos no projeto de extensão como
mecanismos de ensino e aprendizagem em sala de aula, sem sair do
escopo do projeto de monitoria (ensino).
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Passo 2: Dar a chance de as pessoas envolvidas participarem do
planejamento das atividades propostas
Apesar de ser uma indicação muito útil, pois sabidamente outras
opiniões e sugestões podem dar mais pluralidade às ações
projetadas, nem sempre outras pessoas poderão ser ouvidas na
fase de elaboração de uma ação universitária. Isso ocorre em razão
de as equipes serem selecionadas, comumente, somente após a
aprovação do projeto. Mas, se isto ocorrer, minha indicação é
destinar uma das primeiras atividades para o planejamento da
operacionalização do que foi decidido a ser feito em conjunto com
as pessoas incorporadas à ação.

Passo 3: Considerar os saberes populares, a memória e a
história dos habitantes de um lugar, especialmente os idosos
Uma coisa que a cada nova ação que proponho e/ou trabalho
tem sido mais confirmada é que devemos sempre dar valor aos
saberes populares, à memória e à história dos habitantes de um
lugar, com ênfase para as pessoas mais velhas. Não adianta
insistir em iniciativas em que essas perspectivas não sejam
consideradas, pois sempre um saber ou outro está conectado à
nossa ancestralidade, e há muita potência em conectar os novos
e os antigos conhecimentos.
Uma dica: se for possível, identifique e tente conversar com as
pessoas que fazem parte dos grupos que indiquei. Fale de suas
intenções para o projeto, mesmo que esses indivíduos não sejam
beneficiários diretos da ação por ti pensada. Eles poderão
contribuir com a indicação de atitudes bem ou malsucedidas, de
maneira a te ajudar a saber: isso posso ou não fazer no meu
projeto!
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Passo 4: Oportunizar a fuga da tradição da escrita de artigos e
relatórios, propondo a construção de um livro como produto
final
Este é um passo que eu, particularmente, tenho me disposto a
fazer mais ao longo dos últimos anos. Não faço oposição à escrita
de relatórios e demais comunicações científicas, mas acredito
que não devemos ficar presos a eles. Num projeto de cultura que
atuei em 2018, escrevemos um livro de contos e crônicas (se
quiser lê-lo, está disponível neste link para uma nova página da
Internet). Ele foi nossa grande “entrega” à UFCA, que financiou a
ação.
Pense na possibilidade de expandir a criatividade: os ensaios
visuais e literários são uma boa opção, assim como poemas,
poesias, cordéis e demais produções podem ser uma grande
oportunidade de apresentar os resultados do desempenho da
equipe do projeto, especialmente para aqueles públicos que não
mantêm relação direta com o mundo universitário.

Passo 5: Registar, por meio da fotografia, áudio ou outro
recurso, o patrimônio material e/ou o imaterial, entendendoos como ícones de relação do presente com o passado
Ainda que esta última etapa da caminhada possa ser mais
adequada para determinadas ações, mantenho a dica para que
todo(a) proponente de projeto de ensino, pesquisa, extensão e
cultura possa realizar o registro do patrimônio material e
imaterial que circundarão as atividades a serem desenvolvidas.
Isso ajudará a criar o cenário das iniciativas, muito importante
tanto para quem as vivencia quanto para quem terá acesso ao
material de divulgação dos resultados da ação empreendida.

Um conselho importante: cada vez mais tem sido dada
relevância à inclusão de pessoas portadoras de deficiência no
que diz respeito ao acesso aos materiais de comunicação
científica. Pense em produzir vídeos com legendas ou tradução
para a língua de sinais, textos com audiodescrição e qualquer
outra ferramenta para proporcionar o alcance mais
democrático daquilo que fazemos.
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4. O que é preciso para se pensar projetos assim?
Há uma preocupação sempre muito presente, a meu ver, de que textos que
possuem um tom prescritivo devam conter uma certa “receita” para quem os lê. É
uma necessidade quase que presente num mundo em que tem importado as
composições prontas e sem grandes tarefas intelectuais para quem as realiza.
Mesmo tendo uma postura de ser um pouco avesso à padronização e
simples repetição de produtos já conhecidos, sou daquele tipo de gente que vê no
conhecimento científico uma grande oportunidade de crescimento pessoal. Isso
porque sempre me recordo que neste tipo de saber, a verdade nunca é exata: ela
é aproximadamente exata. E, pelo fato de sê-la, mantém-se sempre a uma certa
distância da “exatidão do mundo”, por menor que seja. E isso, por sua vez, sempre
nos dá a chance de avançar um pouco mais num caminho evolutivo que pode
comungar conhecimento e aprimoramento de saberes.
É assim, portanto, que posiciono este texto: como a minha contribuição à
construção de projetos e programas6 de ensino, pesquisa, extensão e cultura.
Dessa forma, adiciono duas sugestões a quem já se aventura e quem quer dar
início à caminhada no mundo deste tipo de práticas. Exponho-as a seguir:
Ter criatividade e ousadia para escapar da linearidade que estamos
acostumados a ver e trabalhar em nossos projetos
Parece um clichê afirmar que ações universitárias devem ter um tom mais
criativo e inspirado(r), mas é a boa verdade. Projetos de ensino, pesquisa,
extensão e cultura geralmente têm atividades que são dispostas para começar, dar
seguimento e terminar, como se já obedecessem a um roteiro pré-estabelecido.
Isso é fruto de uma tradição de conteúdos que permeiam os mais tradicionais
ciclos de gestão de projetos, que começam na concepção e terminam na avaliação.
Não afirmo que são errados ou ainda ultrapassados, mas a questão que levanto é:
precisamos repetir sempre “o mais do mesmo”? Minha experiência tem afirmado
que não.
O que avento, sem caráter terminativo, é que ainda percebo que pouco
estamos acostumados(as) a não permitir que nossa criatividade se alastre no
desenho daquilo que vamos propor. Talvez seja por uma falta de permissão vinda
de nós mesmos, ou ainda uma pouca compreensão de quem autoriza e financia
nossos projetos.

6

Podemos entender um programa como uma ação universitária de mesma natureza de um projeto, mas
com duração e objetivos mais ampliados.
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Ainda que não visualize uma fórmula para romper essa barreira, argumento
que podemos começar a pensar em como ir, pouco a pouco, inserindo novas
formas de se fazer ensino, pesquisa, extensão e cultura mesmo que de modo mais
pontual. Inserir uma atividade de pesquisa num projeto de extensão, por exemplo,
já é um bom começo!
Utilizar as artes – como a literatura e o cinema, por exemplo – como
as inspirações para a criação do projeto
Muito se fala, na pesquisa científica, que a determinação de um problema
de pesquisa pode se dar de modo indireto, observando outros trabalhos já
realizados ou, pelo menos, iniciados. No que toca a projetos universitários, advogo
que isto também é possível. Há uma grande oportunidade de se estruturar uma
proposta de trabalho mediante inspirações dadas também pela literatura e pelo
cinema, não obstante todas as demais expressões artísticas.
O que vale para que isso ocorra? O exercício da sensibilidade e da
aproximação da ciência com as outras manifestações do conhecimento humano –
popular, religioso e filosófico.
5. Beirando a conclusão... Pelo menos por hora
Escrever este breve texto foi uma atividade prazerosa e, de certo modo,
muito diferente do que estou acostumado a fazer. Muito movido pelo desejo de
compartilhar boas experiências que tenho tido em minha trajetória junto à
formação de pessoal de nível superior, tem crescido o desejo de demonstrar –
teórica e empiricamente – que é possível e proveitoso sair da tradição e inserir a
criatividade como importante elo entre ensino, pesquisa, extensão e cultura,
notadamente no âmago de projetos e programas universitários.
Esta pequena “receita” tem a intenção de demonstrar que é possível
relacionar uma diversidade muito maior de atividades e ações dentro dessas
iniciativas, posto que ensino, pesquisa, extensão e cultura não são pilares
independentes. Eu diria que são interdependentes: têm, obviamente, suas
particularidades e características, além de possuírem contribuições específicas
para a formação humana completa. Todavia, isso não desabilita a oportunidade de
que comunguem entre si seus saberes e ferramentas, no escopo da integração de
pessoas e partilha de intenções em termos de alcance de objetivos.
Termino, de modo muito honesto, rogando que deixemos que nossa
criatividade sugira formas alternativas de se pensar a ação no/do mundo
universitário. Lembremos que temos a vantagem da verdade aproximadamente
exata do saber científico a nosso favor, que permite o emprego de novas e
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diferentes maneiras de se construir conhecimento válido, confiável e fidedigno
com vistas a uma formação na universidade que se alinhe com nosso desejo de
nos tornamos pessoas muito melhores. É disso que o mundo precisa.
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Meu artigo foi enviado, e agora? Orientações e dicas sobre a comunicação com
as revistas
Agnes Bezerra Freire de Carvalho
agnesbezerra@gmail.com
Cecília Oliveira Bezerra
cissabezerra@gmail.com
Você provavelmente já deve ter lido alguns materiais sobre como
potencializar uma publicação em periódicos bem-conceituados, como escrever um
artigo e/ou caso para ensino para periódicos, ou ainda como enviar esses
documentos para as revistas. Mas alguém já te contou sobre o que acontece
depois do envio?
A proposta deste capítulo é te contar o que acontece depois que
você submeteu seu trabalho para uma avaliação. Destacaremos
aqui alguns aprendizados e compartilharemos dicas de coisas que
ninguém nos conta até acontecer com a gente. Queremos deixar
seu caminho mais fácil e, portanto, mais estimulante! Que tal
compartilhar conosco essa aventura?
Em nossa experiência como pesquisadoras iniciantes, nunca encontramos
nada que nos dissesse o que acontece depois da submissão, ou até que nos
contasse sobre o que acontece depois que as revistas dizem que têm interesse em
nosso trabalho.
Vamos analisar esses aprendizados de forma um tanto óbvia: ou você
recebe um “sim” ou recebe um “não”. Mas o que acontece depois do “sim” e do
“não”? É isso a gente quer te contar!
Muitas vezes não estamos seguros para submeter um trabalho, ainda mais
se estivermos falando de um periódico bem-conceituado. Como muita gente não
fala sobre isso, as pessoas que não têm muita experiência em pesquisa acabam
esperando o momento em que o artigo/caso para ensino fica perfeito para a
submissão. Porém, deixa a gente te contar uma coisa: esse momento não existe!
Às vezes a gente espera demais para dar visibilidade à nossa pesquisa ou publicizar
nossas descobertas, e, como consequência, perdemos a chance do ineditismo ou
até de trazer os “olhos da ciência” para algo que ainda não foi devidamente
valorizado.
Enviar um trabalho para avaliação de um periódico, nunca é um prejuízo,
mesmo quando o trabalho não é aceito. O que acontece nesses casos? Recebemos
um retorno do editor(a)-chefe da revista, comentando o porquê da recusa ao
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nosso trabalho. O interessante é que a negativa sempre vem recheada de
sugestões de melhorias e orientações sobre como melhorar essa produção.
Ao nos entregarmos a este desafio, ganhamos além dos comentários dos
avaliadores, a possibilidade de descobrir que não enviamos para o periódico
adequado, por exemplo. Um trabalho negado não significa um trabalho ruim. As
vezes simplesmente não é o foco daquele periódico, o que nos dá a oportunidade
de bater em uma nova porta.
E se o motivo for o fato do nosso trabalho ainda demandar mais
amadurecimento? De posse de um trabalho negado, devemos nos debruçar a
analisar os comentários, e correr atrás das melhorias sugeridas. Se no comentário
há a sinalização de interesse no trabalho após alguns redirecionamentos, você
poderá bater nesta mesma porta após os avanços propostos pelos avaliadores.
Caso não haja essa sinalização, avalie o que pode ser melhorado de imediato e já
comece a mapear outros periódicos que costumem publicar trabalhos com
conteúdos e formatos semelhantes ao que está produzindo e recomeçar. Lembrese que cada negativa é uma consultoria que ganhamos de especialistas no nosso
tema, onde eles apontam caminhos e sugestões para o avanço de sua pesquisa.
Sendo assim, a primeira coisa importante que queremos que tire desta leitura é:
sempre envie seu trabalho mesmo quando achar que ele ainda não está 100%
pronto para uma publicação.
Agora você deve estar pensando que quando o seu artigo/caso para ensino
é aceito, você terá muito trabalho poupado, não é mesmo? Sentimos lhe dizer:
isso não é verdade! Quando nosso trabalho é aceito, começamos uma grande
maratona de como fazer algo que está bom ficar ainda melhor. Um trabalho
publicado ajuda a escrever nossa história como pesquisadores. Precisamos ter a
certeza de que queremos contar essa história e garantir que a estamos contando
da melhor forma possível.
Na prática, é bem raro um artigo ou um caso para ensino ser aceito na
íntegra sem nenhum pedido de ajuste. A pesquisa nas Ciências Sociais Aplicadas é
viva. Desta maneira, qualquer pessoa que entenda do nosso tema pode mostrar
caminhos de melhorias para o nosso trabalho. Por isso, esteja aberto e feliz com
os feedbacks mesmo quando seu trabalho é aceito.
Mas como proceder após o sonhado e-mail “seu trabalho foi aceito”? Essa
é uma segunda coisa que não estão explicadas por aí. Precisamos encontrar com
pessoas muito experientes em publicação para te contar o que fazer. Isso
aconteceu conosco. Encontramos pesquisadores generosos em nossa história e
eles compartilharam suas dicas conosco. Somos muito gratas por isso! No entanto,
não há por que tratarmos este assunto como um segredo ou um ato secreto de
generosidade.
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O retorno do aceite de um trabalho, quando não aprovado na íntegra, vem
recheado de considerações e recomendações. Caberá a você, na condição de autor
e pesquisador, avaliar e responder aos comentários recebidos.
Mas como se dá o
processo de avaliar e
responder aos
comentários? Como
reenviar meu material?
Como tudo isso funciona
na prática?

Calma! A fim de responder a estas e
outras dúvidas que você pode ter, criamos
um passo a passo para facilitar a sua
preparação. Vamos lá!

O e-mail com o aceite chegou. E agora?

Primeiro comemore e fique feliz, pois o periódico se interessou pelo seu
trabalho. Parabéns! Você está no caminho certo! Agora, você precisa responder
dando ciência do recebimento desta mensagem e dos comentários dos
avaliadores. Nessa mensagem, a qual deve ser enviada imediatamente após sua
leitura, destaque seus agradecimentos pela oportunidade. Como escrever? Sem
segredo! Seja sucinto e gentil. Dirija-se ao(à) editor(a)-chefe em sua mensagem,
informe que está feliz com a oportunidade e que ficará atento aos pedidos de ajustes
solicitados pelos revisores. Veja um exemplo:

Prezado(a) Editor(a)-chefe,
Recebemos com muita satisfação a resposta de revisão do artigo
submetido para publicação na (nome do periódico). Iremos
revisar o texto e encaminhar a nova versão revisada, bem como a
carta explicativa até o prazo estipulado.
Atenciosamente,
Nome do autor

O prazo estipulado para os ajustes é viável?

Uma coisa importante que você também precisa fazer após o recebimento
do e-mail é observar se você vai dar conta de tudo que foi pedido dentro do prazo
estipulado pelo periódico. Caso considere o prazo curto, sinalize que possui outras
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demandas e projetos e proponha um novo prazo. Não há nenhum problema em
pedir prazo. Acredite: isso acontece e é normal. Se nesse primeiro momento você
considera o prazo possível, trabalhe para isso, mas nunca peça um novo prazo
muito em cima da hora. Se mudar de ideia e realmente for precisar de prazo
adicional, faça isso com o mínimo de oito ou dez dias da data limite. Justifique-se
e proponha. Pedir prazo não é problema, mas pedir prazo de última hora é bem
complicado para você e para o periódico. Veja o exemplo:
Prezado(a) Editor(a)-chefe,
Nas últimas semanas estamos enfrentando alguns imprevistos
e sobrecargas inesperadas de trabalho. Isso impactou na nossa
programação e consequentemente, na nossa capacidade de
finalizar de forma adequada a revisão do artigo que
submetemos a sua revista: "título do trabalho".
Nesse sentido, gostaríamos de solicitar uma alteração de prazo.
Seria possível nos conceder mais XX dias? Ou seja, é possível
que o novo prazo seja dia, mês e ano?
Atenciosamente,
Nome do autor

Como organizar as contribuições recebidas para melhorar o artigo/caso para
ensino?

Aprendemos com orientadores e colegas que a melhor forma de lidar com
os ajustes e correções propostas pelos pesquisadores é analisá-los
separadamente. Para tanto, você deve começar por escrever uma carta resposta
que ao final irá acompanhar sua última revisão. A carta reposta deve ser escrita
contemplando dois grandes blocos: um primeiro, com uma mensagem ao
editor(a)-chefe com cumprimentos e comentários gerais, e o segundo, onde deve
organizar o comentário de cada revisor por ponto comentado.
ATENÇÃO: Lembre-se de assinar a carta apenas com “o autor”, “a
autora” ou “os autores” devido a necessidade de se manter o
processo cego de revisão.
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Como organizar a carta resposta?

Além da mensagem que já mencionamos, você deverá ler criteriosamente
o que cada revisor disse. Há mais de uma proposição? Há elogios? Há críticas? Cada
ponto deve ser tratado separadamente. Veja a seguir uma estrutura básica para
uma carta resposta:
Local, data, mês e ano
Prezado(a) XXXX, Editor(a)-chefe da revista XXXX
Agradecimento + comentários Gerais
Cordialmente,

O(s) Autor(es)
Avaliador A (ou o tratamento que a revista tiver dado ao avaliador)
Questão #1
Aqui você deverá apresentar o primeiro ponto trazido por este avaliador,
seja um elogio, uma crítica ou uma sugestão. Sugerimos que opte por
transcrever exatamente como está na mensagem recebida.
Minha (nossa) Resposta:
Agradecer se for um elogio. Nos demais casos, responda aos comentários
contando se acatou as orientações e como resolveu a questão de forma
detalhada e destacando onde e como fez isso em seu texto original. Caso
acredite que não deva aceitar a orientação, seja por incompatibilidade na
pesquisa, pelo tamanho do arquivo, ou ainda porque usou de outras
referências, coloque seu ponto de vista como pesquisador. Você não é
obrigado a acatar todas as sugestões, mas se optar em não fazer, explique
e argumente bem sua resposta. Repita este procedimento para todas as
questões conforme descrito abaixo.
Questão #n
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Minha (nossa) Resposta:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Avaliador B
Repita a mesma estrutura anterior para todos os avaliadores que tiverem
criticado o seu trabalho, mas não misture os comentários de um avaliador
com o de outro, mesmo que eles estejam tratando de coisas
semelhantes. Trate cada questão separadamente na seção de cada
avaliador.
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Como organizar e apresentar a nova versão do artigo/caso para ensino?

Agora que já elaborou a carta e já sabe o que pretende fazer, hora de
trabalhar no documento original. Sim, mesmo que já tenha feito revisões por conta
própria, você precisa trabalhar no documento que submeteu.
De posse da versão original, comece a trabalhar seguindo sua cartaresposta. Ela irá funcionar como um roteiro de trabalho. Se revolver mexer em
coisas que não tinha colocado na carta antes, altere imediatamente sua carta. É
fundamental que todos os ajustes estejam na carta.
ATENÇÃO: Nunca parta de um documento que não retrata a versão
depositada.
A versão que você vai trabalhar deve estar com o controle de alterações
ativado e a autoria dos comentários como “anônimo”. Por mais estranho que lhe
parece, o periódico que ver onde exatamente você mexeu, mas não deve
possibilitar a identificação do autor. O documento deve seguir com todo os
registros e todas as mudanças desde a versão que disponibilizou na submissão.
Posso mexer em algo além do que pediram no feedback dos avaliadores?

Sim, tanto pode quanto deve, mas é claro que desde que isso melhore o seu
trabalho. Se você achou coisas novas, inseriu figuras e/ou quadros/tabelas,
descobriu erros de ortografia, acentuação, pontuação, ou qualquer outra coisa,
essa é a hora de burilar o seu trabalho. Você pode incluir referências, ajustar
parágrafos, ocultar informações que não fazem mais sentido, ou seja, tudo que
deixa sua obra melhor. É aquela coisa que já comentamos... Uma publicação ajuda
a escrever sua história quanto pesquisador.
IMPORTANTE: Trabalhe bem porque depois de publicado, não
haverá nova chance de modificar.

Como saber se deu tudo certo?

A avaliação, tanto da submissão quanto da versão, final pode levar algum
tempo. Conhecemos casos em que esse “vai e vem” levou meses, mas acredito,
isso é bom para todos. Mas e se caso o periódico demorar demais de respondê-lo,
ou seja, mais do que três ou quaro meses? Você pode entrar em contato para
saber como anda a análise do seu trabalho. Todos os periódicos disponibilizam os
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canais de contato em seus sites, mas sugerimos que também localize o(a)
editor(a)-chefe da pesquisa e direcione sua mensagem para ele(a). Não use só o
contato do site. Mande um e-mail do seu e-mail pessoal com os contatos do site e
o contato do(a) editor(a)-chefe. Assim fica mais fácil de monitorar uma possível
resposta.
IMPORTANTE: Em sua mensagem, lembre-se de mais uma vez ser
gentil e suscinto. Informe sobre sua submissão (se uma nova
versão ou se uma versão revisada), quando a fez e pergunte se há
previsão para resposta. Acredite, todo mundo já passou por essa
ansiedade e o edito(a)-chefe irá compreender sua angústia.

Algo mais?

Escreva! Perca o medo e o preciosismos. Escreva! Faça mil versões do seu
trabalho, mas comece!
Bom, pessoal, tentamos reunir aqui algumas contribuições sobre como lidar
com os periódicos depois que há submissão de seu trabalho. O objetivo dessa
produção é descomplicar e lhe mostrar que não há um grande mistério em como
interagir com os periódicos após a submissão.
Deixamos aqui, aquelas dicas que traduzem as dúvidas que muitos
vivenciaram e que talvez ainda não estejam escritas por aí. Claro que essa não é a
única forma, mas com certeza é uma forma bem usada e também bem aceita.
Nossa intenção foi falar de assunto de bastidor, mas que na “hora H” faz
muita falta para aqueles que estão começando nesse mundo da pesquisa.
Esperamos que possa ter sido útil para você e que não precisem vivenciar algumas
angústias e “saias justas” que experimentamos no nosso passado.
Não esqueça que escrever sua história quanto pesquisador(a) só depende
de você. Conte por aí o que pensa, escreve e investiga. Publique seus trabalhos!
Faça ciência!
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Vida longa e próspera ao grupo de pesquisa: um olhar sobre sua gestão e
sustentabilidade
Doraliza Auxiliadora Abranches Monteiro
doraliza.monteiro@ufrb.edu.br
Lys Maria Vinhaes Dantas
lys.vinhaes@gmail.com

1. Notas introdutórias
A vida acadêmica contemporânea no Brasil implica o registro dos
pesquisadores e dos iniciantes em pesquisa científica em um ou mais grupos no
Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico). Esse registro, que é validado pela instituição de educação
superior (IES) ou de pesquisa (IP) na qual o grupo atua, passa a ser a “certidão de
existência” do grupo. Cada modificação no Grupo, ao longo do tempo, deve ser
acrescida ao registro, de modo que se cumpra a exigência de tê-lo sempre
atualizado.
Esse registro é público. Qualquer pessoa pode consultá-lo e obter
informações, dentre outras, sobre a composição do grupo (com link para o
curriculum vitae de cada um postado na Plataforma Lattes, também do CNPq),
sobre as linhas de pesquisas, relações de orientação, Área de conhecimento,
parcerias estabelecidas e endereço para contato. A própria IES ou IP de vínculo faz
um acompanhamento periódico, para a manutenção da validação.
Contudo, uma “certidão de existência” é só o registro. No cotidiano, esse
grupo deve ser gerido, deve ser feito um planejamento de curto, médio e longo
prazo, os conflitos discutidos e idealmente solucionados, os diálogos entre as
linhas de pesquisa precisam ser favorecidos, as condições materiais precisam ser
providas, a produção científica fomentada e acompanhada, em parâmetros éticos
sempre discutidos. Um registro não garante a vida do grupo, nem sua
sustentabilidade.
Nesse capítulo, a partir da experiência do grupo de pesquisa Organizações,
Gestão e Políticas Públicas (OrGPoP), convidamos o leitor a refletir sobre os
aspectos de gestão que contribuem para que um apanhado de pesquisadores e
alunos se torne um grupo e que este seja sustentável em termos de pesquisa ao
longo do tempo.
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2. Formação de grupo
Para o CNPq, um grupo de pesquisa é
um conjunto de indivíduos organizados hierarquicamente em torno
de uma ou, eventualmente, duas lideranças, cujo fundamento organizador
dessa hierarquia é a experiência, o destaque e a liderança no terreno científico
ou tecnológico; no qual existe envolvimento profissional e permanente com a
atividade de pesquisa; cujo trabalho se organiza em torno de linhas comuns de
pesquisa que subordinam-se ao grupo (e não ao contrário); e que, em algum
grau, compartilha instalações e equipamentos (CNPq, Glossário, s/d, s/n).

Para sua formação, é necessário que um ou mais pesquisadores, técnicos e
estudantes se reúnam, preencham um formulário sobre os recursos humanos,
linhas de pesquisa em andamento, setores de aplicação, entre outros e
submeta(m) à IES/IP de vínculo. É a IES/IP que cadastrará e certificará o grupo no
Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, vinculado à Plataforma Lattes.
No entanto, muitos relatos de pesquisadores integrantes ou coordenadores
dos grupos “instituídos” formalmente apontam para a não formação real de um
grupo. De acordo com a Sociologia, de modo geral, um grupo é formado por
pessoas com relações estáveis, que compartilhem interesses e objetivos e
desenvolvam sentimento de pertença a uma identidade grupal.
Mesmo não estando “presente” em um determinado grupo, a
pessoa se sente membro do mesmo. Ou seja, um agregado de
pesquisadores e seus estudantes não chega a ser um grupo.
É preciso bem mais.
Refletindo sobre a formação do OrGPoP, observamos que uma primeira
dimensão fundamental foi a construção coletiva dos valores do Grupo. Não houve
uma reunião específica para a criação de seus cinco princípios, nem eles estiveram,
até agora, escritos. Por outro lado, cada um dos seus membros é capaz de
reconhecê-los e os adota no cotidiano das relações do Grupo.
Para o OrGPoP, o primeiro princípio é a Inclusão. Desde seu início em 2012
e sua formalização em 2016 junto ao CNPq, o OrGPoP é marcado pela política de
portas abertas. Não há seleção para integrar o grupo e estudantes e
pesquisadores, que se sintam “compatíveis” e que estabeleçam relações mais
estáveis, passam a ser e se sentir membros. A inclusão é particularmente
importante de acordo com relatos de alunos que haviam sido impossibilitados de
participar de outros grupos por não terem um escore alto, ou por estarem em
maternidade recente, ou por terem um projeto associado ao Programa de
Assistência Estudantil na Universidade, ou tantos aspectos de exclusão. Em
decorrência desse princípio, no OrGPoP, a participação de todos é acolhida e
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incentivada. Vale o registro que também participam do Grupo pesquisadores que
se encontram fora de IES, em atuação na gestão pública.
Esse primeiro princípio resulta em uma característica marcante para o
Grupo que é a diversidade, também relacionada ao segundo princípio, a
multi/interdisciplinaridade. Pesquisadores e os alunos são filiados originalmente
a áreas diferentes do conhecimento e essa riqueza permite abordagens
interessantes, tanto teóricas como metodológicas, para as pesquisas a serem
desenvolvidas. Essa característica tem como efeito uma sensação permanente de
“sempre algo novo a aprender” e um desafio constante de busca por uma
linguagem comum.
O terceiro e o quarto princípios – a colaboração e o comprometimento –
são essenciais para a manutenção das relações, mesmo depois que um ou outro
membro não possa continuar a se reunir regularmente. Esses dois princípios
transbordam os objetivos iniciais de pesquisa e produção do conhecimento do
Grupo, o que implica uma socialidade para além da fronteira da Universidade,
encontros de caráter social, festejos e formação de uma rede de apoio.
Além disso, potencializa as parcerias tanto na proposição de novos
projetos, como na produção acadêmica, tecnológica e, por vezes,
cultural.
Esses dois princípios fortalecem os laços de confiança e favorecem o
comportamento ético entre os membros do Grupo e para com os processos de
extensão e pesquisa, além do enfrentamento de conflitos.
O quinto princípio é a transparência. Uma das consequências desse
princípio no cotidiano, por exemplo, é um tempo relativamente longo de
“informes” em cada reunião do grupo. Esta seção de abertura dos encontros é o
espaço/tempo destinado ao compartilhamento de informações, desejos, desafios,
de forma que todos estejam cientes do que está acontecendo com os projetos, as
publicações, as trajetórias individuais, dentre outros aspectos. Uma segunda
consequência é a criação de uma plataforma que dá visibilidade à produção do
grupo. Este princípio fortalece, entre outras coisas, a referida rede de apoio e o
caráter participativo do grupo. Assim como o OrGPoP criou seus princípios, cada
grupo em formação deve pensar e elaborar seus próprios.
Uma segunda dimensão muito importante para a formação do Grupo foi a
criação de instrumentos que “concretizassem” a sua identidade. O primeiro deles
foi a redução do nome “institucional/CNPq” para uma sigla, muito mais fácil de
falar – OrGPoP – e de identificar, com as maiúsculas e minúsculas fazendo uma
onda. A sigla foi resultado da provocação de um dos membros, em iniciação
científica, que mobilizou os demais e, por fim, um outro fez a proposição de sigla
que ficou aprovada coletivamente.
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Em paralelo, foi definida, também pelos alunos, a logomarca do Grupo, que
passa a constar de posters e outros produtos, além de ser utilizada no formulário
próprio para atestados e declarações. Essa construção coletiva da identidade do
Grupo é observada, por exemplo, na apresentação dos membros em iniciação
científica, quando em presença de pessoas externas: “eu sou do OrGPoP” ou ainda
“seja bem-vindo ao OrGPoP”.
Refletimos também sobre a terceira dimensão essencial para a formação do
Grupo: sua institucionalização e a definição cuidadosa de linhas de pesquisa. A
institucionalização do OrGPoP vem acontecendo gradualmente, desde o início do
Grupo, e resulta posteriormente na solicitação à IES para registro no CNPq, mas
também em situações bem mais cotidianas, como a reserva de uma sala em nome
do Grupo ou o apoio a eventos e ações de extensão propostas pelo Grupo e não
mais apenas por um indivíduo.
Já a definição das linhas de pesquisa foi feita de forma a incluir os interesses
de pesquisa dos seus membros, com formações originais tão díspares. Assim, o
ponto inicial da discussão foi o interesse em pesquisar os mais variados aspectos
das organizações, da gestão e das políticas públicas no Recôncavo da Bahia. Foram
então propostas três linhas de pesquisa – Formação em Gestão Pública e em
Gestão Social, Gestão e Políticas de Educação Pública e Gestão de Políticas
Públicas.
Os princípios, a identidade, os aspectos institucionais e as linhas de pesquisa
favorecem uma atuação dos pesquisadores como grupo, voltado para a pesquisa
e extensão (especialmente a divulgação científica). A próxima seção discute alguns
outros aspectos sobre o cotidiano de um grupo de pesquisa.
3. Gestão do grupo de pesquisa
A gestão do OrGPoP – e de qualquer outro grupo - se mostra em seu
cotidiano e envolve aspectos materiais de execução das atividades e reunião dos
membros, ações relacionadas à formação e desenvolvimento científico,
tecnológico e humano, atividades de captação de recursos e prestação de contas,
dentre muitas. A partir da experiência do OrGPoP, são elencados os seguintes
aspectos de reflexão nesta dimensão: planejamento participativo; a possibilidade
do erro como elemento formativo; capacitação continuada; o papel do lúdico;
regras de produção acadêmica e de publicação; desenvolvimento de pesquisas e
captação de recursos; e zelo com equipamentos e espaços.
A ideia de planejamento participativo remonta para a definição de
objetivos, metas e estratégias construídas e pactuadas
coletivamente.
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Os líderes de um grupo possuem papel central no processo de criação e
institucionalização do grupo, mas o sustento das ações e elaboração do
planejamento cotidiano, para o médio e o curto prazo, preveem colaboração
efetiva e estratégias que emergem de todos os membros independente, inclusive,
do seu nível de formação (médio, graduação, mestrado e doutorado) a partir dos
seus interesses de pesquisa, e dos aspectos orientados pelas linhas de pesquisa e
propósitos do grupo.
Aspectos a serem planejados: calendários de reuniões – dias, frequência e
horários; pauta diária; eventos científicos importantes relacionados com as linhas
de pesquisa; periódicos de relevância e seções temáticas com chamadas
específicas de dossiês; editais de fomento e oportunidades de captação de
recursos; estimativa de publicação/submissão de artigos e capacitação para
formação continuada.
A gestão do grupo deve prever espaços/tempos para compartilhamento de
leituras e debate de textos, o estudo e aprendizagem em métodos, a elaboração
de projetos, a produção científica e publicação, logicamente, dos resultados de
pesquisa.
Este exercício cotidiano de formação, do indivíduo e do grupo, em
pesquisa envolve aprendizagem e processos coletivos de produção,
o que implica a ocorrência de erros em diversas dimensões,
inclusive relacional.
Por outro lado, os esforços cotidianos de aprendizagem e aperfeiçoamento,
ao passo do espaço coletivo de discussão dos projetos em execução e/ou futuros,
a partir da liberdade de participação dos membros, abre possibilidades de
identificação de erros e da aprendizagem com os mesmos. Isto gera um efeito
cotidiano em que os erros produzem novas possibilidades de formação e
aprendizagem, ainda mais quando este é verificado ou socializado coletivamente.
Quando o processo ocorre no âmbito ampliado de participação dos membros,
promove ainda mais processos reflexivos geradores de práticas – boas práticas –
determinadas pela aprendizagem com os erros e, por que não, dos acertos.
Nesse sentido, fica patente que, para o desenvolvimento de habilidades e
conhecimentos em pesquisa, é necessária a capacitação continuada do grupo. Essa
capacitação pode advir do próprio percurso formativo dos membros que o
compõem, considerando que estes, em sua maioria, estão em processos de
formação contínua e vinculados às instituições de ensino e pesquisa parceiras do
grupo.
Por outro lado, podem ser fomentadas pelo próprio grupo, a partir da troca
de saberes, considerando como mais positivo a natureza interdisciplinar da
composição deste, mas também por meio de um plano de capacitação em
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conteúdos relevantes para o aprimoramento da produção de conhecimento na
área de atuação do grupo.
Participação em congressos, palestras e eventos são fontes
relevantes desta dimensão.
O OrGPoP, para ilustrar esse aspecto, propõe capacitações em métodos e
abordagens teóricas, por exemplo, com o convite a pesquisadores relevantes na
área e temas, o que resulta na própria imersão do grupo no estudo de temas
específicos.
A rotina do OrGPoP – assim como de outros grupos – tem sido marcada pela
ludicidade, que segundo Luckesi (2003), implica uma entrega de corpo e mente.
Essa entrega - ou estado de plenitude - pode ser alcançada tanto em atividades
denominadas lúdicas, como os jogos, quanto no trabalho e em outras atividades
geralmente consideradas como “sérias” e, por isso, não “lúdicas”. Cabe à gestão
promover experiências que levem a esta plenitude. Dentre os momentos em que
isso ocorre estão os trabalhos de campo, a maioria das vezes compartilhado, e
durante as produções acadêmicas.
Para a elaboração e socialização dessas produções acadêmicas, são
previstas práticas e normas padronizadas difundidas pela comunidade científica.
Isto vale para os diversos trabalhos de conclusão de cursos (em formatos
monográficos e produtos, dissertações e teses), artigos, capítulos etc. As
orientações para a formatação de trabalhos acadêmicos no Brasil são regidas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que orienta sobre forma e
disposição de conteúdo. Importante destacar que, para a submissão de artigos, os
diferentes congressos e periódicos acadêmicos nacionais e internacionais
determinam um conjunto de regras relacionadas aos aspectos de formato do texto
e a forma de apresentação.
Entendemos que, para a democratização do conhecimento, é interessante
buscar periódicos gratuitos na submissão e publicação dos artigos. No Brasil, a
qualidade dos periódicos editados nacionalmente é definida pela Coordenação de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), por isso é importante o acompanhamento das
publicações e orientações disponibilizadas por este órgão. Um outro importante
aspecto está relacionado à autoria das publicações. Sugere-se que a autoria seja
alocada pela contribuição efetiva na produção, conhecimento e participação no
conteúdo do texto. Deve-se considerar também a valorização de parceiros,
apoiadores institucionais e de financiamento, além de fazer menção ao próprio
grupo de pesquisa.
A produção acadêmica do grupo é relacionada ao seu trabalho precípuo:
desenvolver pesquisas cientificas e tecnológicas e produzir conhecimento. Cabe à
gestão promover tais atividades de forma coletiva. Nesse sentido, o
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desenvolvimento de pesquisa envolve buscar a resolução de problemas
visualizados e delineados pelo grupo, traçando objetivos e percursos
metodológicos para tal. Envolve formação em áreas de conhecimento específicos,
sem perder a multi e interdisciplinaridade fundante das relações para análise do
objeto. E, para o desenvolvimento de pesquisa, é necessária a existência de
recursos que precisam ser captados junto a entidades públicas e/ou privados.
Para o bom funcionamento do grupo e das suas pesquisas são necessários,
então, recursos para aquisição de equipamentos e inscrição em congressos e
viagens, bolsas para alunos/as e pesquisadores, material de consumo, assim como
investimento em qualificação da equipe. Portanto, é importante que os membros
dos grupos acompanhem a publicação de editais de instituições de fomento e de
organizações privadas para financiamento de pesquisas, além de editais para
captação de bolsas de graduação e pós-graduação.
O último aspecto a tratar nessa seção diz respeito ao zelo com espaços e
equipamentos.
O mote do grupo deve ser “Não é meu, é nosso” e o espaço do
grupo, entendido de forma dimensional e substantivo, revela-se
merecedor de atenção.
Consideramos importante a existência de espaços físico e/ou virtual para a
realização dos encontros do grupo, que deve acolher os membros e suas
necessidades. Quando do espaço físico, este deve possuir equipamentos e
instalações necessárias para a atividade de pesquisa – delineamento, execução e
término –, dentre os quais móveis que assegurem condições ergonômicas de uso
e cuidado com a saúde no ambiente de trabalho/pesquisa.
A gestão do grupo deve considerar o zelo com as aquisições, muitas delas
com patrocínio e financiamento público, e garantir o uso para fins coletivos, além
de cuidar para manter um ambiente físico agradável de trabalho (nível de ruído,
limpeza e iluminação, por exemplo). Em relação ao espaço virtual – meio muito
utilizado pós pandemia Sars-Cov-2 – deve buscar a melhor plataforma de interação
e comunicação para os membros, a partir de critérios de acesso, usabilidade,
compatibilidade de equipamentos, segurança, estabilidade e possibilidade de
personalização. Este último ganhou força, para além da Pandemia Covid 19, pelo
ganho de tempo e redução de gastos, como em mobilidade, por exemplo. Lógico
que, a depender da natureza de trabalho do grupo de pesquisa, outros fatores
podem reforçar de forma negativa a utilização deste espaço.
A partir do que foi exposto até agora, é possível perceber que o papel da
liderança do grupo – orgânica, presente, atenta ao outro – é muito importante
para que este grupo se consolide. Para finalizar o texto, discutimos um pouco
sobre sua sustentabilidade.
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4. Vida longa ao grupo de pesquisa
Quanto tempo dura um grupo de pesquisa? O que assegura sua
sustentabilidade? Retomando o conceito sociológico de grupo que é formado por
pessoas com relações estáveis, que compartilhem interesses e objetivos e
desenvolvam sentimento de pertença a uma identidade grupal, o grupo existe
enquanto existam tais relações e interesses. No cenário da pesquisa, é
fundamental considerar os diversos estágios de formação de seus membros.
Assim, um grupo deve acolher pessoas em iniciação científica (desde a iniciação
científica júnior, para alunos do Ensino Médio), em mestrado, doutorado e pósdoutorado. Muitas vezes, os alunos acabam sua formação ou pesquisadores
seniores mudam seus interesses e saem do grupo, que vai, ao longo do tempo,
modificando sua composição. Em alguns momentos, muitas saídas ao mesmo
tempo (ou muitas entradas) chegam a afetar o cotidiano do grupo.
Por outro lado, é importante que os pesquisadores em processo de
formação tenham contato com bases teóricas e metodológicas diferentes e com
outros ambientes e grupos de pesquisa. Portanto, essa composição flutuante é
característica, assim como acontece no OrGPoP, e sua gestão – considerando os
diferentes níveis de formação e atuação - é fundamental para a vida longa dos
grupos de pesquisa.
Pensar em vida longa ao grupo também está relacionado à necessidade de
um planejamento de longo prazo. Isto envolve projetar um futuro de realizações
que seja traçado a partir da definição de objetivos, metas e prazos de
cumprimento. No planejamento, a partir da identificação de valores e princípios
do grupo, define-se um conjunto de objetivos e a priorização destes, além de
prever sua revisão constante. A análise dos pontos fortes e fracos do grupo
possibilita identificar lacunas e estratégias de atuação. Para esta elaboração, além
da própria composição do grupo, é importante também observar investimentos
de recursos necessários em capital e custeio para o seu funcionamento.
Para finalizar este texto, reconhecemos que as parcerias são fundamentais
para a longevidade de um grupo. É necessário, desde seu processo de criação e
institucionalização, colaboração interinstitucional acadêmica e técnica, parceiros
de financiamento, vinculação com instituições locais, como é o caso do OrGPoP.
Também são elencados, como parceiros possíveis, prefeituras municipais,
organizações públicas não estatais (organizações sociais e do terceiro setor) e
associações do campo profissional e acadêmico, dentre inúmeras possibilidades.

As parcerias geram viabilidade material de funcionamento, mas
também possibilidades de trocas de experiências, saberes e
recursos, além de possibilidades de acolhimento de egressos do
grupo para a atuação profissional e acadêmica.
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Usando a saudação vulcana do Sr. Spock, de Star Trek (Jornada nas Estrelas):
“vida longa e próspera” aos grupos de pesquisa.
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Quando estávamos na graduação era comum que alguns professores nos
trouxessem uma historinha fictícia de algo que aconteceu com alguém ou em
alguma empresa e assim nos ensinavam mais sobre determinado tema. Isso já
aconteceu com você?
De modo geral, essas experiências se propagaram no ensino de
Administração como análise de “caso”, “case”, ou, ainda, equivocadamente
chamadas de “estudo de caso”. Quando a gente tem a oportunidade de estudar
um pouco mais sobre metodologias de ensino-aprendizagem, a gente acaba
descobrindo que estudo de caso é, na verdade, uma forma de pesquisar o contexto
de vida real já acontecido. Ele difere do tal do caso para ensino, uma vez que neste
há a reconstrução de situações-problemas que são utilizadas para fins didáticoseducacionais. Apesar de serem ferramentas diferentes, têm nomes parecidos e
causam muita confusão entre quem os escreve e utiliza.
Você consegue diferenciar um caso para ensino das outras ferramentas?
Não?! Calma. Não se preocupe! Vamos sim chamar essa experiência pelo nome
certo – caso para ensino (alguns o chamam de caso para ensino, mas também está
correto!) e papear um pouco mais sobre esse assunto. Nosso objetivo aqui é
apenas esclarecer um pouco mais dessa diferença... Bom, um caso para ensino em
Administração é a experiência de reconstrução de uma situação dilemática, para
fins didáticos que envolve o processo de contar uma história, inspirada em fatos
reais, e que visa ensinar aos estudantes, através dessa situação apresentada, uma
problemática gerencial ou organizacional.
Lembra que falamos que uma das diferenças é que o caso para ensino é
utilizado para fins didáticos-educacionais? Então, num caso para ensino a história
a ser contada deve, além de sempre contemplar a descrição de uma situação real,
apresentar seus objetivos educacionais. Mas o que são esses objetivos
educacionais? Pensem conosco: se o objetivo é contar uma história para explicar
ou ensinar um determinado conteúdo, consequentemente, ao resolverem uma
dada situação problema, os alunos serão capazes de melhor compreender um
determinado tema. Sendo assim, costumamos destacar a importância desses
objetivos terem que orientar sobre o que se pode ser ensinado a partir do
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problema que a história contada contempla. Assim, ao envolver os estudantes com
a decisão, objetivos educacionais são alcançados. Ficou mais claro?
Apesar desses primeiros esclarecimentos, tenha em mente uma
coisa: Não existe uma única forma de fazer casos para ensino! Eles
podem assumir diversos formatos e tipologias, desde que
possibilitem atender tanto os diferentes objetivos educacionais dos
professores quanto o perfil dos alunos envolvidos.
Veja que a construção de casos para ensino contribui, portanto, na
reconceituação das práticas e na realimentação do ensino. Temos certeza de que
agora você já viu que a forma de o construir não é a mesma coisa de fazer um
estudo de caso. Para nós, antes de colocar a mão na massa, é importante despertar
para a compreensão da diferença entre caso para ensino e estudo de caso.
Lembre-se que, embora ambos sejam baseados nas realidades organizacionais e
utilizados em sala de aula, os estudos de caso são direcionados para a pesquisa
acadêmica e os casos para ensino possuem objetivos pedagógicos. Um caso para
ensino não segue o rigor de um artigo científico, pois sua construção textual é
muito mais narrativa e descritiva, enquanto a do estudo de caso é muito mais
analítica e interpretativa.
Vale dizer, ainda, que os estudos de caso sempre apresentam a situaçãoproblema em sua completude, levando quem o analisa a compreender toda a
questão que envolve o dia a dia nele revivido. Nos casos para ensino, de outro
modo, o leitor é levado a se colocar no lugar das protagonistas, mas não se sabe
qual será o desfecho no clímax da narrativa. Assim, o caso para ensino leva quem
o lê a participar ativamente da experiência revivida e assumir a posição de
centralidade na tomada de decisão. Ou seja: a grande vantagem de um caso para
ensino é que ele “para na metade da história” e dá a quem o lê a tarefa de pensar.
E, dessa forma, aprender.
O nosso objetivo neste capítulo não é definir qual estratégia pedagógica é
a mais interessante. Queremos, na verdade, lhe estimular a escrever casos para
ensino. Muitos congressos e periódicos já estão atentos a importância dessas
produções, mas é comum encontrarmos baixas inscrições nesta categoria ou
materiais que não traduzem o que se espera de um caso para ensino. Afinal, para
garantir aulas de qualidade, precisamos também fazer ciência neste sentido. Casos
para ensino são muito importantes para que alunos e professores encontrem
materiais tão ricos quanto os artigos científicos.
Ao estimularmos a produção de casos para ensino também
estamos falando de um recurso que se baseia na realidade e
acabam se tornando mais envolventes e mais eficazes na ilustração
da aplicação de alguns conteúdos teóricos.
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Esperamos que a essa altura a pergunta sobre o que é um caso para ensino
e o porquê de escrevê-los possam ter sido respondidas. Partiremos agora então
para nossa principal provocação: Como é que se faz caso para ensino? Como é que
eu produzo algo que contribua para ciência, contribua para a formação de pessoas
e que esteja adequado ao que se espera de um caso para ensino?
O caso para ensino, geralmente parte de uma situação vivenciada ou
mapeada pelo autor do caso. Há relatos de que é até possível que casos de ensino
sejam criados baseados apenas em informações publicadas e disponíveis em sites
de empresas, por exemplo. Roesch (2011), autora muito renomada em
orientações de casos para ensino, destaca que estes não se originam em pesquisa
de campo, tornando mais difícil a existência de personagens, aumentando assim,
o desafio do autor de encontrar outras formas de tornar o caso “vivo” e dinâmico
(ROESCH, 2011).
Para tentar lhe explicar um pouco mais sobre como fazer um caso para
ensino na prática, optamos pelo uso de caso-problema (tipo Harvard) defendido
por Roesch e Fernandes (2007, p. 30), por ser “sofisticado e genérico o suficiente
para ser adaptado a outros tipos de casos”. Para os autores, esse modelo é
atraente por tratar, identificar e buscar resolver problemas de natureza gerencial
e que, ao mesmo tempo, também lidam com os fatores de risco.
Antes de começar as dicas sobre como escrever um caso para ensino, não
seria bom destacarmos a sua estrutura base? Veja bem, um caso para ensino é
composto de 03 blocos de conteúdo: O caso, as notas de ensino e as referências.
Ao final, o seu documento tem que ter muito bem demarcado esses 03 blocos de
informações, conforme descrito na figura 1.
Figura 1 – Estrutura essencial de um Caso para ensino

O Caso
(A história que você
criou e que irá inspirar o
ensino e a
aprendizagem))

Notas de Ensino
(Aquelas orientações
para os professores que
utilizarão seu material)

Referências
(Assim como em outras
produções acadêmicas))

Fonte: Elaboração própria, 2021.

Mas como escolher o caso? Como contar essa história e apresentar o
problema a ser resolvido? Como fazer as notas de ensino?
Criamos um conjunto de perguntas inspiradas nos autores que
mencionamos recheadas também de algumas dicas de bastidores. Mas lembre-se:
não é uma camisa de força... Não precisa seguir estas orientações de forma linear.
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O autor do caso pode ir e voltar a cada um desses passos quantas vezes julgar
necessário.
1. Por onde devo começar?
Eleja os seus objetivos educacionais. O que se quer ensinar? O que espero
que as pessoas aprendam com este caso? Lembre-se que um objetivo deve ser
escrito no infinitivo, retratar um resultado alcançável e ser estimulante para os
estudantes envolvidos. Reflita acerca de quais conhecimentos precisam ser
apreendidos e quais habilidades e atitudes podem ser desenvolvidas com essa
experiência. O perfil profissiográfico do curso ou os objetivos de aprendizagem de
uma determinada ementa pode ser uma boa fonte de consulta para sua reflexão.
É bom também pensar em situações que ajudem os professores a ilustrar
conteúdos teóricos vivenciados na prática. Pense nas situações que serão
vivenciadas pelos estudantes no futuro. Quais são as possíveis situações a serem
vivenciadas? Para quê eles precisarão ser preparados? Há um modelo a ser
discutido ou apresentado? Existem conceitos teóricos que precisam ser
compreendidos na prática?
2. Como escolher situação a ser contada neste caso?
Ela pode ser fruta de uma pesquisa de campo já realizada, de uma situação
por você observada e vivenciada. Reveja suas pesquisas, leituras e informações.
Procure por experiências que possam ensinar aquilo que é afirmado pela teoria,
ou seja, situações que demonstrem o uso e aplicação de algum conceito/teoria.
Todas essas escolhas devem ser feitas antes de colocar a mão na massa, hein? Aí
sim, você já poderá coletar o máximo de informações que possa lhe ajudar na hora
de descrever o caso.
3. Só posso usar dados de pesquisas realizadas por mim?
Lembre-se que esses dados serão responsáveis por enriquecer a sua
história, envolver os leitores e levar ao aprendizado. Portanto, vale também
utilizar de dados de outras pesquisas que não foram realizadas por você. Tudo
junto pode deixar o seu caso bem interessante.
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4. Qual a estrutura textual de um caso para ensino?
Um caso deve ser narrado como uma história, exatamente como aquelas
que liam para nós na infância. Garanta uma estrutura básica de princípio
(parágrafo inicial), meio (corpo do caso) e fim (parágrafo final). Em termos de
tempo verbal, ele deve ser escrito no presente ou no passado recente. Vale a pena
deixar tudo esquematizado antes de começar. Pense bastante em quem serão
seus personagens e qual o papel de cada um deles na sua história. Eles podem ser
reproduções de pessoas que foram observadas na sua pesquisa ou um conjunto
delas. Defina também quem é o protagonista da história e o que ele vai resolver.
5. Como narrar essa história?
Afinal, qual a situação problema a ser vivida? Escreva de forma detalhada o
contexto do problema. Use seus dados para deixar os estudantes com boas
informações para manusear e decidir acerca do problema. No primeiro parágrafo,
apresente o protagonista e os demais personagens com suas características,
conhecimentos e funções, contextualize a situação problema e indique o que
precisa ser resolvido. No texto geral, conte tudo que aconteceu ou está
acontecendo, apresente os dados, a história do problema, o cenário, dados da
organização, tudo que ajude o leitor a compreender a situação problema com mais
riqueza de detalhes. Por fim, antes de encerrar o caso, retome os principais
dilemas vividos pelos personagens.
Para nós, esta é a etapa mais instigante e divertida da construção de um
caso para ensino. A etapa da escrita pode ser considerada uma das fases mais
desafiadoras, pois o autor necessita criar, não somente uma história atraente para
o leitor, mas algo que estimule a discussão. Fruto de coleta de dados, o caso
apresenta em seu texto um misto de relatório com história. Chegou a hora de
contar tudo que você viu e/ou vivenciou, mas de uma forma lúdica, simples e
envolvente.
Por fim, não se esqueça: um bom caso para ensino nunca “entrega”
o final da história! Tal como as narrativas que líamos ou ouvíamos
na infância, o clímax é o ponto final da primeira parte, antecessora
das notas de ensino. Essa “quebra” é fundamental para que lê o
caso se perguntar: e se fosse comigo, como eu faria?
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6. Escrevi a história, mas e agora?
Hora de pensar nas notas de ensino. Comece resumindo o caso, seus pontos
de destaque e a situação problema vivenciado pelo protagonista e demais
personagens. Explique as fontes de dados e destaque alguns pontos essenciais do
caso. Em seguida, traga os objetivos educacionais que você elaborou antes mesmo
do caso estar pronto. Veja se eles estão realmente contemplados no caso e faça
os ajustes necessários. Você pode separar cada uma dessas frentes em tópicos ou
escrever um texto único que aborde todos esses pontos.
As notas de ensino precisam também trazer uma seção dedicada a
apresentar as alternativas de como o caso poderia ser analisado. Para isso,
destaque as perguntas que devem estar elencadas em uma lista em formato de
questões a serem resolvidas. Enumere as perguntas, pois isso será essencial para
o processo de análise. Não tenha dúvida porque elas realmente irão ficar
semelhantes a um questionário. Mas não é isso que a gente quer? Que os alunos
resolvam o problema? São essas perguntas que serão utilizadas pelo professor no
momento da aplicação deste caso.
Após a elaboração das perguntas, traga a sugestão de resposta. Isso
mesmo! Você deve demonstrar como o aluno pode responder. Você pode trazer
tanto a resposta em si quanto uma estrutura de possíveis respostas. Tudo vai
depender do formato da pergunta. Questões que pedem trechos do texto ou
exemplos, devem conter em sua análise todas as possibilidades que podem ser
encontradas pelos estudantes. Mas não se esqueça, cada pergunta deve ter sua
análise separada, ou seja, para a #Questão 01, apresente a #Análise da Questão
01, para a #Questão N, a #Análise da Questão N...
O último ponto a ser tratado nas notas de ensino são as indicações de
leituras que deverão ser utilizadas na solução do problema. Além das indicações
de leituras, faça um texto que oriente o professor sobre todo o passo a passo do
uso deste caso. Detalhe os materiais que ele pode precisar, inclusive se os textos
devem ser enviados antes para a leitura ou disponibilizados no momento para
devida consulta. Vale dicas, inclusive sobre em que momento do processo de
aprendizagem este caso pode ser utilizado.

7. Como me assegurar que meu caso para ensino está pronto para ser
submetido?
Tão importante quanto o processo de construção de um caso para ensino é
a sua revisão quanto ao conteúdo e forma. O processo de pesquisa gera um
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constante repensar sobre os conteúdos relevantes que devem integrar o caso para
ensino e a Nota de Ensino, gerando inúmeras versões até obter a certeza que se
chegou ao objetivo final.
Desta forma, ao final de uma escrita, o autor precisa estar seguro
se a situação-problema está traduzida nos elementos apresentados
e se a reflexão proposta levará ao alcance dos objetivos
educacionais. É necessário avaliar se os elementos que integram a
redação subsidiam a possível resolução do caso.
Além da revisão de conteúdo, deve-se primar por um texto narrado de
forma a interessar o estudante a continuar a leitura. Observa-se, portanto, a busca
por elementos apresentados de forma clara, no que se refere a sua estrutura
gramatical, além do cuidado para não sobrecarregar o leitor com informações que
não sejam pertinentes, nem o deixar com questionamentos sem respostas. Nada
de exagerar com informações que não são relevantes.
Aparentemente, trata-se de um processo de exaustivas e sucessivas
revisões, mas a leitura por outras pessoas amplia o olhar sobre o próprio
instrumento e reduz os riscos e lacunas que podem existir no texto.
Na hora de revisar as notas de ensino, coloque-se no lugar daquele que vai
aplicar este material. Garante que, de fato, sua escrita represente um diálogo com
aquele professor que pretende usar seu caso para ensino. Dê dicas, oriente,
indique as leituras, ofereça possíveis respostas. Questione-se se as orientações
estão completas. Pense bastante se as questões de discussões estão devidamente
suportadas. Enfim, esteja seguro de que todas as pontas estão amarradas e que
fazem sentido para os professores e alunos que usufruirão da sua produção.
8. Algo mais?
Agora é a hora de compartilhar sua produção com todos que poderão se
beneficiar do seu trabalho. Cabe agora olhar as orientações do periódico ou do
evento que pretende submeter seu trabalho. Em muitos casos, é possível que se
solicite o resumo do caso, assim como nos artigos e papers. Para tanto, elabore
um resumo que contenha a fórmula ideal de um resumo, ou seja, apresentação,
metodologia, objetivo e resultados possíveis. Se seu caso partiu de uma pesquisa,
lembre-se de deixar claro que experiência foi essa. Pense no resumo como a
sinopse de um filme... É ali que você tem que mostrar aos professores como seu
material pode ser interessante para as aulas dele.
Desejamos que ao seguir todos as reflexões propostas neste capítulo
percebam o quão rico o processo de construção de um caso para ensino pode ser
quando utilizado de forma adequado. Produzir um caso para ensino é fazer ciência
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e apoiar a disseminação do conhecimento. Experimente, veja alguns exemplos,
escolha um tema em que se sinta confortável, volte às suas pesquisas e gere
aprendizado por aí.
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Parte III
Da estranheza à pesquisa ao amor pela ciência:
Relatos de vidas transformadas
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Entre Idas e Vindas: A Composição de Categorias a Partir da Teoria das
Representações Sociais de Moscovici

Waléria Maria Menezes de Morais Alencar
waleria.menezes@ufca.edu.br
1. Introdução
Esse texto é parte de minha tese de doutoramento na Universidade de
Brasília (UnB) e tem como objetivo compartilhar o processo de construção de
categorias analíticas e empíricas como parte dos procedimentos metodológicos
aplicados à tese intitulada: “Entre a provisão e a exclusão, um estudo sobre a
permanência dos romeiros na cidade de Juazeiro do Norte”. O estudo buscou
identificar e analisar representações sociais sobre o Pe. Cícero e Juazeiro e
compreender como essas representações influenciaram a permanência de
romeiros na cidade.
Por se tratar de um fenômeno social, a abordagem metodológica do estudo
é qualitativa, associando estudos bibliográficos, documentais e de campo,
observação direta, entrevistas e grupo focal. (MINAYO, 2008). Para uma análise
em profundidade foi utilizado o método de análise de conteúdo e foram
elaboradas categorias analíticas e empíricas a partir dos conceitos de
representação social. Essas categorias foram aplicadas a dois grupos de romeiros
migrantes: uns que chegaram à Juazeiro entre 1920 e 1970 e outros que passaram
a residir na cidade nas últimas duas décadas.
Os dois grupos de romeiros migrantes foram indicados pela Pastoral da
Romaria que está vinculada à Basílica Nossa das Dores, em Juazeiro do Norte.
Algumas décadas após a morte do Pe. Cícero, a Pastoral da Romaria da atual
Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, se tornou a principal referência de
apoio aos romeiros que chegam à cidade de Juazeiro. Em quatro décadas, essa
instituição vem desenvolvendo diversas ações de acolhimento para os romeiros
que visitam ou permanecem na cidade como moradores. Nesse sentido,
escolhemos a Pastoral da Romaria como referência para a investigação acerca do
objeto desse estudo e compreensão dos grupos delimitados para a pesquisa.
Os sujeitos da pesquisa foram romeiros que permaneceram na cidade de
Juazeiro do Norte como moradores, com a expectativa de melhorar diversas
dimensões das suas vidas como, saúde, trabalho. Para identificarmos esses
sujeitos buscamos inicialmente a fundadora da Pastoral da Romaria Ir. Annette
Dumoulin, freira da Congregação das Cônegas de Santo Agostinho 7 da Bélgica, que
7

Congregação Católica fundada na França no século XVI (REDE ALIX, 2020).
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chegou ao Brasil, em 1974. Ela chegou a Juazeiro, por um interesse de pesquisa na
área da psicologia da religião, mas logo se sentiu chamada a permanecer na
cidade, não somente como pesquisadora, mas como religiosa, e desde então,
passou a desenvolver um ministério de pastoral para os afilhados do padrinho
Cícero.
A partir da primeira indicação da Ir. Annette, fomos encontrando uma teia
de histórias de famílias de romeiros na Rua do Horto, que é caminho de diversas
manifestações romeiras e local de moradia de muitos personagens centrais, para
essa pesquisa. Ao final de cada entrevista, pedíamos que nos fosse indicado outra
família de romeiros que, também veio morar em Juazeiro. Essa foi uma importante
estratégia para termos acesso aos sujeitos, de outro modo, seria obscuro tanto
encontrar, quanto estabelecer a confiança necessária para entrar nas casas e
poder realizar as entrevistas. Assim, a pessoa que indicava, validava a minha
presença em campo, estabelecendo um vínculo inicial.
Essa forma de indicação é conhecida como amostragem por bola de neve.
Uma técnica não probabilística onde um informante-chave é identificado e, a
partir dele, uma rede de contatos potenciais é levantada. Posteriormente é
estabelecida uma cadeia de referências, onde os indivíduos selecionados
convidam outros participantes para o estudo. A principal vantagem desse método
é a identificação de um grupo específico que, de outra maneira, seria de difícil
acesso para investigação (VINUTO, 2014). No Quadro 6, apresenta-se a
caracterização desse primeiro grupo que fez parte da pesquisa.
Nesse caminho, outras pessoas foram se fazendo parte da minha
investigação.
A assistente social do Instituto Monsenhor Murilo que faz parte do corpo
técnico da Pastoral da Romaria e os usuários dessa instituição; romeiros que
buscam apoio para diversas demandas. O Instituto Monsenhor Murilo atende a
dois públicos: romeiros em períodos de romaria e pessoas em situação de rua que
chegam à cidade, em busca de emprego, mas não conseguem se inserir no
contexto produtivo. Muitos dos que chegam até o Instituto são descendentes de
pais e avós romeiros
Assim, o estudo contemplou dois grupos de romeiros que permaneceram
em Juazeiro do Norte. O primeiro se refere a romeiros que migraram para Juazeiro
entre os anos de 1920 e 1970 e conseguiram se integrar à cidade; o segundo grupo,
corresponde a romeiros em situação de rua, que migraram para esse município
nas duas últimas décadas. Esse recorte permitiu examinar a evolução das
representações sociais analisadas, ao considerar a amplitude e complexidade da
população romeira, que visita e ou migra para Juazeiro do Norte.
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2. O processo de construção das categorias analíticas e empíricas
Logo que entrei no doutorado, ouvia relato de outros colegas que a escrita
da tese é uma travessia solitária, essa afirmação começou a fazer sentido quando
o meu orientador fez a seguinte afirmação: “Waléria, você precisa mobilizar o seu
referencial teórico para aplicar e analisar os dados”. Por mais que parecesse uma
afirmação obvia, era necessário criar uma estratégia operacional para alcançar o
meu objetivo. Sempre tive o apoio e orientação do Professor Sabourin, mas, senti
que aquele processo de descoberta era só meu. Assim, aquela proposição me
inseriu num campo de digressões. Mobilizar o referencial teórico? Como fazer
isso?

Eu entendi que seria como dissecar as principais discussões sobre os
conceitos e extrair dele elementos comuns que o sustentam.
Esse entendimento me levou de volta a leitura de todos os textos sobre a
teoria da representação social de Moscovici e a partir de um esforço analítico as
categorias começavam a emergir. A seguir apresentarei um pouco da teoria da
representação social para logo em seguida demonstrar como elaborei a declinação
das categorias.
3. Representação social, do que se trata?
Os estudos do francês Serge Moscovici marcaram a construção de uma nova
perspectiva da Psicologia Social. Para ele, era necessário desenvolver uma
psicossociologia que alcançasse a complexidade do comportamento humano. Os
estudos o tornaram um dos expoentes da Psicologia Social europeia, que se
opunha ao modelo individualista americano.
A partir da obra La psychanalyse, son image, son public, Moscovici (2012)
buscou demonstrar a função simbólica das representações sociais na construção
do real. Ao estudar como os franceses representavam a psicanálise, Moscovici
(2012) trouxe contribuições valiosas para os campos da psicologia social e da
sociologia do conhecimento. Seu principal objetivo nesse estudo foi verificar como
um conteúdo novo é assimilado, familiarizado e interpretado dentro de uma
determinada população.
Ao analisar as representações da psicanálise, Moscovici (2012) verificou que
um mesmo objeto pode ter diversas representações emitidas. Isso ocorre por
conta da interferência da cultura no processo de criação das representações
sociais. Logo, a análise desse processo não deve se dar em um nível individual, mas
sim cultural. Assentada nessa perspectiva, surge a Teoria das Representações
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Sociais (TRS), uma “Psicologia Social de base sociológica”, pois utiliza as leituras
sociológicas críticas da realidade. Seu contraponto era o modelo positivista próprio
da psicologia social americana que enfatizava aspectos individuais (FARR,1995).
De acordo com Moscovici (2012, p. 58), “[...] a noção de representação
ainda nos escapa. No entanto, dela nos aproximamos de duas maneiras. Primeiro,
especificando-lhe a natureza de processo psíquico capaz de tornar familiar, de
situar e de tornar presente aquilo que, de certa forma, está ausente”.
Diante disso, o processo de representação social ocorre por meio da
linguagem que (re)apresenta o que estava ausente, reconstituindo, modificando
os conceitos em um permanente jogo dinâmico e criativo. A linguagem e a
interação social são os principais mecanismos de difusão das representações
sociais (FARR, 1995).
Segundo Moscovici (2011), a representação social é constituída por dois
processos: a ancoragem e objetivação. A ancoragem busca integrar novos
conteúdos a outras experiências existentes. Isso acontece por meio da memória
que irá nomear, descrever e classificar esses conteúdos, tornando o estranho em
algo familiar e estabelecendo uma relação positiva ou negativa. Já a objetivação é
uma forma de reproduzir o novo conceito em imagem, que se tornam elementos
de realidade (MOSCOVICI, 2011).
A ancoragem e a objetivação são, antes de tudo, partes de um processo
simbólico que provoca a tomada de consciência. Segundo Moscovici (2012, p. 53),
No interior do organismo há então um processo de construção da percepção
que conduz a algum acontecimento que corresponde à tomada de consciência
do objeto da realidade enquanto percebida. Os termos representação do
objeto em imagem foram empregados para descrever essa tomada de
consciência.

Na ancoragem, o sujeito tenta transformar fato estranho em algo familiar,
a partir de vivências anteriores e do contexto em que vive, assimilando-o a
conteúdos familiares, como um barco sendo ancorado a um porto. Já na
objetivação, esses conteúdos ancorados são condensados a uma realidade
familiar, organizados e externalizados no meio social por meio de imagem
(JOVCHELOVITCH, 1995). Esses processos constroem o saber compartilhado das
pessoas no grupo social onde estão inseridos. Esse saber social é importante para
a manutenção da percepção sobre elementos que compõe a realidade dos
sujeitos, sendo o mesmo fomentador da identidade social de um grupo, o que
auxiliará esse grupo no planejamento e execução de ações no meio onde vive.
Por meio de relação entre ancoragem e objetivação, são formadas as
representações sociais que denominam imagens sobre a realidade social.
Manifestam-se por meio do comportamento social e da palavra, onde estão
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presentes elementos de dominação e resistência. As representações sociais se
tornaram então estudo da Psicologia Social, a partir do momento em que integra
a análise da complexidade existente entre o social e o psicológico, na construção
do pensamento e do comportamento social (BOMFIM, 1991/1992).
O lugar de registro dessas representações é a memória coletiva, produzida
no interior de um grupo que constrói uma realidade consensual, capaz de gerar
valores comuns a um grupo de pessoas. É uma forma de pensamento social
compartilhada com o poder de difusão, mantida por sentimentos, ideias e valores
que identificam determinado grupo. O caminho para a análise das representações
sociais é a memória coletiva por meio da linguagem (SÁ; MENANDRO; NAIFF,
2013). Para Moscovici (2012, p. 44), “o indivíduo leva na memória uma coleção de
imagens do mundo em seus diferentes aspectos [...]. Essas imagens são espécie de
sensações mentais, impressões que os objetos ou as pessoas deixam em nosso
cérebro. Ao mesmo tempo, elas mantêm vivos os traços do passado”.
A representação social é a construção de um conceito que sustenta
uma realidade construída socialmente.
Desse modo, é comum observar comportamentos e pensamentos
semelhantes em pessoas de um mesmo grupo. Isso acontece porque foi
construído um tipo de identidade social que situa os indivíduos em ações comuns.
Isso acontece porque as representações sociais são compartilhadas e
ressignificadas por meio da linguagem durante a interação social, de modo que os
conteúdos transmitidos em sociedade são consensuados para organizar o
comportamento (MOSCOVICI, 2012).
Nesse estudo, compreendemos a linguagem como mecanismo importante
para que as representações sociais sejam transmitidas entre os sujeitos de um
grupo social. No caso em questão, os romeiros do Padre Cícero que se deslocam
para a cidade de Juazeiro do Norte em busca de dádivas físicas e espirituais.
Quadro 1- Síntese conceitual sobre a análise das representações sociais

Representação social

Saber compartilhado que sustenta a percepção sobre a realidade e situa os
sujeitos numa identidade social que norteará futuras ações.

Lugar de registro

Na memória coletiva

Forma de transmissão
Lugar de manifestação

Linguagem e interação social
Espaço público, identidade social, demais formas de objetivação

Fonte: Adaptado de Moscovici (2012).

Esse quadro síntese foi o início de construção das categorias, afinal,
apontava para os principais elementos da teoria, seria a partir dele, que iniciaria o
processo de mobilização do meu marco teórico para aplicar na minha análise
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empírica. No próximo tópico apresento o processo detalhado por meio da
declinação das categorias.

4. A construção das categorias de pesquisa
O processo de elaboração de categorias faz parte do método de análise de
conteúdo que está baseada na análise crítica e dinâmica da linguagem. Seu
principal objetivo é a descrição e interpretação de sentidos implícitos contidos em
textos ou relatos. A interpretação dos registros favorece a produção de
conhecimentos sobre um determinado fenômeno (BARDIN, 2009).
Para que haja uma compreensão coerente dos conteúdos coletados é
necessário cumprir etapas. Primeiramente é feita (a) uma análise prévia dos dados
a partir de uma leitura flutuante sobre o material coletado, de onde emergem os
temas mais frequentes; depois, (b) uma análise do material, a partir da técnica
categorial, classificação dos temas mais frequentes, estabelecer critérios de
organização dos dados para tratar as informações por meio da inferência; e por
fim, (c) uma análise e tratamento dos dados, através da interpretação dos
conteúdos. (BARDIN, 2009).
Dentre as categorias analíticas, empíricas e temáticas, as primeiras foram
as seguintes: ações e comportamentos gerados a partir da representação social;
transmissão da representação social por meio da linguagem e interação social;
identidade social presente na memória coletiva transmitida pela linguagem,
função simbólica e percepção da realidade. A declinação das categorias analíticas
para empíricas aconteceu por meio da aplicação da teoria das representações
sociais.
Para compreender a relação entre a representação social e a permanência
dos romeiros na cidade de Juazeiro do Norte, fizemos um levantamento dos
principais fundamentos da Teoria das Representações Sociais de acordo com
Moscovici (2012). No Quadro 3, descrevemos o processo de construção das
categorias analíticas que foram aplicadas no roteiro de entrevista e observação,
além da análise das entrevistas. Para isso, retomamos inicialmente o quadro
síntese da teoria da representação social, e a partir dele iniciamos uma análise em
profundidade de cada elemento. Por exemplo, lemos no quadro abaixo que a
representação social é um saber compartilhado por meio da linguagem, logo a
função simbólica fara uma sustentação de uma realidade observada em
determinado comportamento social.
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Quadro 2: Síntese conceitual teoria das representações sociais

Representação social

Saber compartilhado que sustenta a percepção sobre a realidade e
situa os sujeitos numa identidade social que norteará futuras ações.

Lugar de registro

Na memória coletiva

Forma de transmissão
Lugar de manifestação

Linguagem e interação social
Espaço público, identidade social, demais formas de objetivação

Quadro 3 - Categorias analíticas levantadas a partir da teoria de Moscovici (2012)

Construção das categorias analíticas
A representação social tem uma função simbólica
de construção da realidade
O mesmo objeto pode ter representações
diversas.
As representações sociais são criadas e
transformadas nas interações sociais.
A representação social sustenta uma realidade.
A linguagem é elemento mediador na construção
e transmissão das representações sociais
A representação social cria um tipo de identidade
social que organiza o comportamento
O lugar de registro é na memória
As representações sociais produzem memórias
coletivas capazes de gerar valores comuns a um
grupo

→ Identificar a função simbólica dos sujeitos da
investigação para construção do real
→ Compreender a diversidade da representação
social dos sujeitos da pesquisa.
→Como as interações sociais criam e sustentam as
representações sociais?
→De que forma a representação social constrói
uma realidade social?
→ Qual a função da linguagem na construção e
transmissão das representações sociais?
→ Qual identidade construída socialmente?
→ Que tipo de comportamento é gerado?
→ Memória como acesso as representações sociais
– memória coletiva
→ Quais os valores, vínculos que são comuns ao
grupo?

Seleção das categorias analíticas
Função simbólica
Ações e comportamentos gerados.
Transmissão das representações sociais por meio da linguagem e interação social
Identidade social presente na memória coletiva
Fonte: Adaptado de Moscovici (2012) pela autora.

Esses quatro aspectos foram definidos como as categorias analíticas
aplicadas na coleta e análise dos dados. Nesse sentido, analisamos a
representação social do Pe. Cícero, construída historicamente pelos romeiros e,
como isso influenciou na permanência deles, como moradores da cidade de
Juazeiro do Norte.
Além desses elementos extraídos da teoria de Moscovici (2012),
destacamos ainda que, a representação social é construída a partir de dois
movimentos dialéticos: ancoragem e objetivação. A primeira tem como função
transformar um fato estranho em algo familiar. Para isso, há um esforço do sujeito
na assimilação do novo conteúdo. Já a objetivação é quando os conteúdos
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ancorados são externalizados no meio social por meio de uma imagem, fala ou
comportamento (linguagem). Por essa razão, aplicamos esses dois movimentos às
nossas categorias analíticas, ou seja, estabelecemos uma relação entre os
conceitos de ancoragem e objetivação e as categorias analíticas elencadas neste
estudo, que resultou no Quadro 4.
Quadro 4 - Relação conceitual dos movimentos de ancoragem e objetivação aplicadas na pesquisa

Ancoragem
Conceituação dos romeiros sobre o Pe. Cícero e a
cidade de Juazeiro

Objetivação
Atitudes manifestadas a partir da conceituação do
Pe. Cícero e Juazeiro

Identidade social presente na memória coletiva

Comportamentos comuns ao mesmo grupo

Valores e vínculos comuns presentes na memória
coletiva

Materialização dos elementos simbólicos no
espaço público

Transmissão das representações sociais pela
linguagem

Comportamentos gerados a partir de uma crença

Fonte: Elaborada pela autora.

Estamos partindo do pressuposto de que a forma como as pessoas
percebem o Pe. Cícero e a cidade de Juazeiro (ancoragem) produz um tipo de
comportamento (objetivação), que é manifestado no espaço público, a partir do
ato de fixar residência na cidade e do desempenho de diversas práticas
socioculturais como, participações em atos religiosos. Essas categorias analíticas e
roteiro de entrevista estão descritas a seguir no Quadro 5:
Quadro 5- Processo de construção das questões de pesquisa a partir das categorias analíticas

Categorias analíticas

Descrição

Ações e
comportamentos
gerados

A representação social sustenta
uma realidade social e se manifesta
no comportamento.

Transmissão pela
linguagem

Identidade social
presente na memória
coletiva
Função simbólica

A linguagem estabelece a ligação
entre o mundo social e individual
para organização do comportamento
humano por meio da interação
social. Apresenta o que estava
ausente.
A identidade social situa os
indivíduos em uma forma de
comportamento e pensamento
comuns a um determinado grupo.
A compreensão sobre um
determinado fenômeno constrói

Roteiro
De observação e
Entrevista / Categorias empíricas
Quais relatos indicam a
manifestação da fé na realidade dos
romeiros?
É possível identificar nas narrativas
a transmissão das representações
sociais por meio da linguagem
durante as interações sociais?
Quais valores e vínculos são comuns
ao grupo? ( dominação, troca de
favores, solidariedade).
Como a compreensão sobre o Padre
Cícero e a cidade de Juazeiro
sustentam uma realidade criada
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uma realidade e um tipo de
comportamento nos sujeitos

pelos romeiros? Como isso interfere
no processo de tomada de decisão
em fixar residência no Juazeiro?

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

A seguir, apresentamos o quadro síntese que relaciona os aspectos da
representação social e os elementos encontrados na primeira etapa de pesquisa.
Quadro 6 - Síntese da representação social e elementos encontrados

Representação social
A representação social constrói uma
realidade

A memória é o lugar de registro das
representações sociais

A transmissão das representações
sociais acontece por meio da
linguagem
As interações sociais recriam e
sustentam as representações sociais
As representações sociais criam uma
identidade social que é
compartilhada
A representação social cria valores
comuns que são compartilhados por
um determinado grupo.
Percepção sobre o Pe. Cícero

Comportamentos gerados

Elementos encontrados
O padrinho acolhedor e provedor gerou uma a realidade social
de que Juazeiro seria a terra da salvação:
“Quem não tiver o que comer e beber, venha para o Juazeiro
que come e bebe” (TJ).
As representações sociais presentes na memória dos avós e
pais foram compartilhadas com as novas gerações, mantendo a
tradição das romarias:
“Minha avó contou as histórias do meu Padim Ciço” (DA).
A interação dos romeiros durante o período de romaria e entre
gerações criou um espaço de troca de experiência. Por meio da
linguagem, as representações sociais foram transmitidas:
“As pessoas vinham pro Juazeiro porque sabiam as histórias do
Padim” (DR).
As interações sociais entre os devotos enfatizam a dinâmica de
reestruturação das representações sociais
Afilhados que recebem as bênçãos materiais e imateriais do
padrinho:
“Tudo o que eu tenho foi meu Padim que deu” (DA);
“Ele sabe a quantia de afilhados do norte ao sul do sertão”
(DD).
Ajuda mútua e solidariedade:
“Dona Rosinha era como a mãe do horto, ela cuidava de todo
mundo” (DA).
Padrinho acolhedor, padrinho conselheiro, padrinho
conciliador, padrinho provedor, santo, professor. Visto na
afirmação sobre a morte dele: “Ficaremos como gado sem
pastor, como filho sem pai” (DD).
Morar em Juazeiro: “ter paciência e persistência” diante das
situações de privação, “vendemos tudo e viemos embora pro
Juazeiro” (DE).

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

Essa representação social elaborada sobre Juazeiro e o Pe. Cícero tem
levado à construção de uma realidade: o movimento de convergência de romeiros
de diversas partes do Nordeste para se tornarem moradores da cidade, com a
expectativa de prosperar em áreas como finanças e saúde. Tal representação está
relacionada às experiências dos pais e avós dos romeiros, mas também, ao
chamado feito pelo Pe. Cícero aos devotos, visto que em seus sermões ele
afirmava: “quem não tiver o que comer e beber, venha para o Juazeiro que come
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e bebe”. Os efeitos dessa representação social são apresentados na sequência a
seguir:

Representação social :
Juazeiro terra abençoada pelo
padrinho Cicero que iria prover
bênçãos materiais e espirituais.

Construção de uma crença e
comportamento social:
Mudar para Juazeiro traria provisão e
bênçãos do Padrinho.

Intenso movimento de
convergência
populacional a partir do
século XX, causando um
processo de urbanização
irregular, ampliando as
condições de
desigualdade social.

5. Considerações finais
Este estudo teve como objetivo geral identificar e analisar as
representações sociais sobre o Pe. Cícero e Juazeiro, e compreender como essas
representações influenciaram a permanência de romeiros nesse município.
Partimos do pressuposto de que os romeiros decidiram se estabelecer na cidade
como moradores, porque construíram uma representação social de Juazeiro como
terra próspera e abençoada pelo Pe. Cícero. Assim, todos os que ali chegassem
seriam acolhidos e conseguiriam sair da condição de pobreza. Essa crença gerou
uma convergência populacional de romeiros para a cidade, desde o início do
século XX e que cresceu vertiginosamente os dias atuais.
Para o desenvolvimento deste estudo, utilizamos uma abordagem
metodológica qualitativa que favoreceu uma prática interpretativa das narrativas.
Nesse sentido, analisamos, como as compreensões construídas ao longo do tempo
sobre o Pe. Cícero e Juazeiro estabeleceram o projeto coletivo de morar na cidade.
Os sujeitos da pesquisa foram dois grupos de romeiros, acolhidos pela Pastoral da
Romaria da Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores. Os sujeitos do primeiro
grupo chegaram à cidade entre os anos de 1920 e 1970, os integrantes do segundo
grupo passaram a residir na cidade nas últimas duas décadas. Além dos romeiros,
realizamos entrevistas com a fundadora da Pastoral da Romaria e assistente social
do Instituto Monsenhor Murilo.
Nesse sentido, esse estudo procurou entender, como as representações
sociais do Pe. Cícero e do Juazeiro influenciaram a permanência dos romeiros na
cidade e quais foram as possíveis repercussões nos processos da integração ou
exclusão social desses sujeitos no município. O abandono de um Estado inerte às
demandas sociais desde o final do século XIX, associado aos problemas do
semiárido, fez surgir um forte vínculo de confiança e cuidado entre os romeiros e
o Pe. Cicero. Assim, a sua representação social é de um padrinho que remete a
uma figura paterna, protetora, que cuida e abençoa seus afilhados. Logo, foi
construído um projeto coletivo de ser parte dessa terra de provisão e refrigério,
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criando uma grande convergência populacional. Essas pessoas esperavam sair da
sua condição de exclusão social.
Enquanto o Pe. Cicero estava vivo, ele era o próprio centro de redistribuição
das “bênçãos”. Após sua morte, os romeiros relataram que continuaram
recebendo bênçãos por meio das “graças alcançadas”, ou da rede de apoio
formada pela Pastoral da Romaria e pelos moradores da cidade. O acolhimento e
receptividade vivenciados durante os períodos de romaria nutriam o desejo de
fixar residência na cidade. Juazeiro era descrito como um lugar bom para viver e
sair da condição de pobreza. Esses foram os principais fatores de atração para que
os romeiros se permanecessem na cidade como moradores. A crença de que
Juazeiro seria o lugar para mudar de vida foi tão evidente que, em certo momento,
surgiu nas entrevistas a metáfora da cidade como “hospital”.
Juazeiro foi descrito pelos romeiros como um lugar em que as pessoas
chegavam feridas pela vulnerabilidade social e que encontrariam refrigério para a
sua dor. Sobre a representação social de uma cidade que cuida, estava a certeza
de um padrinho que acolhe e abençoa seus afilhados. Ser romeiro é ser afilhado
do “Padim Ciço”. Essa foi uma identidade social construída historicamente e, de
maneira processual, foi desenhando nos romeiros comportamentos comuns,
como o desejo de morar em Juazeiro e ficar sob a proteção do padrinho.
A permanência na cidade durante o século XX foi árida, período em que os
romeiros sofreram muitas privações de moradia e alimentação. Essas situações
foram dirimidas através da intervenção da Pastoral da Romaria e dos romeiros que
já moravam na cidade. As relações de mutualidade entre os que já moravam na
cidade e os que chegavam geraram valores afetivos, como a confiança e
pertencimento ao local. A presença do vínculo comunitário e da ajuda mútua
foram importantes para a superação das dificuldades iniciais. Tudo isso reforçava
a construção da representação social de Juazeiro como terra de prosperidade por
ser abençoada pelo Pe. Cícero.
Além desses elementos de atração e permanência, havia o “chamado” do
Pe. Cícero que reverberava nas memórias dos romeiros. Em seus sermões, ele
afirmava: “quem não tiver o que comer e beber, venha para o Juazeiro que come
e bebe”. Essa memória compartilhada reforçava a representação social de Juazeiro
como um lugar de provisão.
A partir da segunda metade do século XX, Juazeiro entra em um rápido
processo de urbanização e expansão demográfica, a população alcançou em
números absolutos o Crato, cidade vizinha, já na década de 60. Como
consequência, veio a ocupação irregular. Nesse período, a principal atividade
econômica era o comércio, o artesanato e as atividades informais que cresciam,
principalmente durante os períodos de romaria. Após 1970, o processo de
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industrialização seguiu atraindo a chegada de mais moradores, reforçando a
representação social da cidade como um lugar próspero.
Portanto, entre 1970 e 2000 Juazeiro do Norte lidou com todas as
contradições próprias dos processos de urbanização, como a ocupação irregular
dos espaços, o déficit habitacional, a falta de saneamento básico, desemprego e
violência. Em contrapartida, a cidade se destaca como grande polo calçadista no
país, centro universitário e um PIB em ascensão. Esse cenário de PIB em ascensão
e miséria social torna evidente a contradição própria da desigualdade social que
vai progressivamente acentuando as condições de exclusão social.
Identificamos que os romeiros que chegam até Juazeiro mais recentemente
estão ancorados na representação social anteriormente compartilhada por seus
pais e avós: “Juazeiro é uma terra boa onde ninguém passa fome”. Esse processo
ocorreu por meio de memórias compartilhadas. A linguagem dos pais e avós
(re)apresentaram o que estava ausente. Assim, a esperança de melhorar de vida
foi trazida como um projeto coletivo no século XXI. Portanto, os romeiros chegam
nos dias atuais com a mesma representação dos seus pais e avós: Juazeiro é uma
terra de provisão e abençoada pelo Pe. Cícero.
Assim, observamos a reprodução e transmissão entre gerações, da mesma
representação social, “Juazeiro como terra boa, próspera e abençoada pelo Pe.
Cícero”, aspecto que motivou a migração de centenas de romeiros para Juazeiro,
desde o século XX, até os dias atuais. Apesar dessa continuidade da representação
inicial, identificamos que houve uma mudança significativa quanto à
representação social da cidade de Juazeiro, para os romeiros migrantes mais
recentes que não conseguiram superar condições de vulnerabilidade social.
De modo diferente dos seus antepassados, eles não conseguiram se
estabelecer na cidade, aprofundando a condição inicial de exclusão social. Eles
chegaram a Juazeiro e não encontram a rede de apoio de outrora. Os sujeitos
relataram que, ao chegar, não encontraram “os velhos amigos” e ficaram em
situação de rua. A falta de acolhimento dos moradores locais indica uma situação
de enfraquecimento dos vínculos comunitários, colocando os romeiros pobres em
isolamento social e, posteriormente, em um sofrimento ético-político que tolhe a
liberdade e estimula a servidão.
Assim, não há um lugar para ficar e nem emprego. Agora, o apoio vem dos
equipamentos sociais como o Centro Pop e Pastoral da Romaria para não sucumbir
à fome. A frustração é notória nas narrativas, a cidade próspera não é encontrada,
apenas um grande centro urbano marcado pela desigualdade e fragmentação
social. Assim, o confronto com essa nova realidade impõe modificações sobre a
representação social construída por seus pais e avós. Agora, Juazeiro não é mais
descrito como um lugar de provisão, mas de isolamento e abandono do poder
público denunciado nos relatos. Além da mudança sobre a representação social da
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cidade, há uma diminuição da presença da religiosidade popular, o que pode
indicar que os sujeitos chegaram ali mais ancorados na representação social de
terra próspera do que da bênção do padrinho santo.
Durante o século XX, a Pastoral da Romaria conseguia integrar os romeiros
na cidade com maior facilidade. Acreditamos que isso possa estar associado a dois
fatores: a presença do vínculo comunitário entre os moradores da cidade e o
menor número de romeiros, além do individualismo que caracteriza o capitalismo,
sistema econômico massivo na cidade. Já nas últimas décadas, além de haver uma
fragmentação dos vínculos sociais na cidade, há um aprofundamento dos
problemas sociais e maior número de pessoas está chegando à cidade em busca
de auxílio, aumentando a complexidade das demandas para o Instituto e para a
formulação e gestão das políticas públicas.
Os romeiros entrevistados na segunda etapa da pesquisa reconhecem a
importância das atividades disponibilizadas pelo Instituto Monsenhor Murilo,
como o banho e a alimentação, mas há uma indignação com a falta de políticas
públicas para a reintegração de vínculos com os espaços produtivos. Assim, é papel
do Estado não apenas garantir o contexto democrático, mas também o acesso a
bens e serviços de saúde, educação e emprego, para que os sujeitos possam atuar
com liberdade nos espaços políticos.
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1. Primeiras notas
Os estudos organizacionais têm ampliado os seus objetos de pesquisas a
fim de compreender como a arte e a cultura podem ser vistas como elementos de
ancoragem aliadas na formação dos indivíduos, preparando-os para a globalização
e a compreensão dos relacionamentos humanos e, portanto, adaptando-os para
melhor compreensão e adaptação aos ambientes organizacionais.
A arte e a cultura, quando articuladas em prol do pensar as organizações,
trazem para esse campo historicamente habitado pelas leituras mainstream,
repletas de racionalidade objetiva ares de rebeldia e insurgência, algo que
concretiza humanidades substantivas. Esse é o espaço propício para o exercício
das alteridades, aquilo que na sua Conquista da América, Todorov (2003)
vaticinara como o encontro do eu no outro, o outro em mim.
Davel (2007) apresenta a arte e, consequentemente, a cultura como
possível fonte de inspiração do conhecimento, da interpretação, da expressão e
da comunicação, concluindo que as consequências que ela pode trazer ao
indivíduo são infinitas. Além disso, a cultura e a arte não fazem apenas parte dos
programas institucionais de desenvolvimento humano, como fazem também parte
da própria vida de cada um. A vida que nos é dada em todos os seus enclaves,
sejam eles pessoais, sejam eles profissionais.
A arte aplicada como forma de aprendizado busca auxílio no
desenvolvimento humano e técnico por meio de experiências emocionais, o que
permite ao indivíduo desenvolver habilidades que favorecem a expressão do livre
pensamento, da criatividade e imaginação. Não sem razão, alguns estudos se
voltaram para pesquisar uma nova visão das organizações, a fim de entender os
fenômenos sociais e comportamentais, bem como inspirar o desenvolvimento de
novas práticas organizacionais.
A fim de navegarmos por esses mares, esse pequeno e afetivo texto tem a
intenção de trazer narrativas auto etnográficas de experiências pretéritas
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vivenciadas por esses dois docentes que assinam este capítulo, de modos a
realizarmos um pequeno relicário de memórias de ensino, extensão e pesquisas
que foram ancoradas pelas artes e pela cultura. Nesses termos, mais do que
pretensões teórico metodológicas, a nossa intenção é justamente propor aos
leitores o mesmo que Clarice Lispector quando esta intitulou o encontro entre a
personagem Loreley (Lóri) e Ulisses como “uma aprendizagem ou o livro dos
prazeres”. Nesse sentido, esse é um convite rumo à aventura do desconhecido na
qual os autores, tal qual parafraseando Belchior, “minha normalista linda”, ainda
são estudantes da vida que querem dar.
Este capítulo de livro se estrutura em duas memórias
autoetnográficas de experiências que transformaram os olhares
desses dois docentes no ensino, na pesquisa e na extensão no
campo dos estudos organizacionais ancorados pela arte e pela
cultura.
No primeiro relato, o professor André Luis Nascimento dos Santos mergulha
nos pergaminhos da sua memória docente no agreste alagoano, mais
precisamente, na cidade de Arapiraca, quando professor da Federal de Alagoas
entre os anos de 2013 e 2017 e o seu retorno para a velha Bahia pelas mãos da
ancestralidade dos lugares de memória do povo negro. No segundo relato, a
professora Amélia Corá revisita as suas memórias da morte e do morrer como
empresa, engenho e arte, algo que culmina com sua partida de São Paulo rumo a
cidade de Arapiraca para ser professora também da Federal de Alagoas, um
movimento de morte e ressurreição de uma docente que mergulhará nas águas
da velha Bahia de Jorge Amado para abrir novas territorialidades mundo para seus
estudantes do agreste alagoano.
Entre duas memórias de êxodos e diásporas, dois docentes com seus
projetos de vida que se encontram nas interseções entre ensino, extensão e
pesquisa, uma Milonga de experiências repletas de risos, choros, gozos e reflexões
substantivas.
2. As memórias docentes de um baiano no agreste alagoano e os seus retornos
para a velha Bahia: andar por andar, andei e todos os caminhos deram no mar...
Quando o ônibus interestadual me deixou na rodoviária na véspera do
primeiro dia de trabalho, a ficha começou aos poucos a cair. Arapiraca, de ônibus,
ficava a dez horas de distância de Salvador e, certamente, seria muito difícil
manter a promessa feita à mãe de criação já muito idosa de que estaria em
Salvador toda semana. Entre o desconhecimento logo seguido de estranhamento
da cidade, um agreste que não tinha a cara da Bahia era o prenúncio de tempos
de difíceis adaptações e necessidades de aprendizados. Tal como se mostrará nos
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primeiros encontros, Arapiraca seria meu calvário e a Bahia a Pasárgada, pátria
amada cujo exílio era motivo de dor pujante.
Quase fora da cidade, na estrada, ficava a Universidade, a razão daquele
êxodo, uma diáspora que por vezes não fazia sentido algum, mas como abandonar
o sonho de uma docência universitária numa federal? Como abrir mão de um
salário digno depois de tantos anos vivendo de bolsa, auxílio familiar e
subempregos em faculdades particulares? Não havia você apostado anos de vida
para se preparar para uma empreitada dessa natureza, André Luis? Longe da terra
natal em uma paisagem estrangeira, o que restou ao docente foi a docência, seu
ofício, sua pele, sua identidade.
Para chegar à universidade, os professores, assim como para os alunos,
valiam de tudo. - Moço, quanto o senhor cobra para me deixar na UFAL? Entre as
diversas bandeiradas de táxi, as garupas dos tantos mototaxistas de ganho, os
demorados ônibus coletivos e as caronas solidárias que a gente com o tempo
perdeu a vergonha de pedir, muitos foram os movimentos de ir e vir de um quarto
de hotel da cidade, de um apartamento alugado na capital ou de casinhas alugadas
na própria Arapiraca.
Em quatro anos, foram quatro mudanças, quatro moradias e
centenas de diárias em hotéis de beira de estrada. Entre a Bahia,
Arapiraca e Maceió, um docente que praticamente firmou
residência no ônibus da empresa Rota na companhia dos “Grandes
Sertões Veredas” de Guimarães Rosa, “Viventes das Alagoas” de
Graciliano Ramos, "Póvoa Mundo” de Dirceu Lindoso e as vozes de
Billie Holiday, Chat Beker e João Gilberto.
Nesses anos em que nos dividimos entre os cursos de Administração Pública
e Administração de Empresas, foi a cultura e a arte que mantiveram a sanidade
mental e ancoraram a docência deste docente em um cenário de infraestrutura
bastante precária, mas repleta de estudantes respeitosos e acolhedores. Em
Arapiraca, certamente, eu tive a oportunidade e a honra de passar pelas turmas
mais afetuosas de estudantes dessa nossa trajetória de educador.
Dentre as tantas inserções docentes que desenvolvemos nesse momento,
me parece que um projeto foi muito especial, significativo e transformador para
esse docente e, possivelmente, também para os estudantes envolvidos, e nele o
conteúdo artístico foi fundamental para essa impressão.
Isso aconteceu em um semestre no âmbito de uma disciplina de estudos
organizacionais, quando promovemos junto aos estudantes as leituras dramáticas
de algumas peças de teatro tais como: O Bem-amado, de Dias Gomes; O Auto da
Compadecida, de Ariano Suassuna; A Alma boa de Setsuan, de Bertold Brecht; e O
Rinoceronte, de Ionesco. Em cada um desses momentos, o espírito do teatro mais
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do que o apelo das temáticas suscitadas pela disciplina em si, de modo mágico e
enigmático se impôs a todos que participaram dessa experiência.
Sabe quando temos tudo para dar errado e ao fim e ao cabo dá
certo?
Estudantes sonolentos após o almoço, sala quente sem ar-condicionado e
ventilador de teto queimado, folhas de xerox por vezes ilegíveis e um refluxo
gástrico brutal fruto ou de uma noite de sono mal dormida na solidão dessa
trajetória ou do almoço mal-comido às pressas na cantina junto com algumas
moscas e os cachorros que habitavam o campus. Enfim, uma boa leitura dramática
seria muito mais delírio e ousadia do que sorte de principiante… - Você vai ser
Odorico, você tem a cara da Senhorita Chante! - Professor, eu posso fazer o
Behringer? - Eu só treinei as falas de João Grilo e Chicó. E desse jeito os papéis
eram distribuídos com a vã esperança de que o menino ou a menina lessem o texto
com antecedência.
Mas eis que é chegada a hora da leitura… Para dar o tom mais intimista, o
professor junta as cadeiras em círculo, cria algum mise en scene e pede que se
inicie a leitura. O personagem principal gagueja, sua leitura é arrastada, ou está
nervoso, ou de fato não leu o texto em casa. Alguma menina espoleta brilha em
cena e todos dividem a atenção entre a leitura desatenta do papel e a voz da moça
desenvolta. Aparece alguém na porta pedindo atenção dos estudantes ou para
vender algum produto ou para pedir alguma ajuda, quando não é o jovem
candidato ao grêmio pedindo voto para a sua chapa, peço aos estudantes que não
interrompam a leitura, que continuem, até que eu peça ao visitante impertinente
que retorne em outra hora mais propícia.
Fechar a porta e ampliar a sensação de calor ou arriscar outra visita
indesejada? Segue o barco meu filho…
Mas o teatro… ah, o teatro com suas artes e ofícios, com seus Exús e Bacos
protetores. Laroye Exu, Evoé Baco, Evoé jovens em cena! E como feitiçaria, os
olhos dos leitores espectadores entram em imersão plena, já não mais importa a
leitura arrastada do personagem principal, para quem lê e escuta, já não mais
causa qualquer desagrado o gaguejar agora quase imperceptível, o espírito do
teatro é pleno, é senhor em qualquer lugar, para qualquer pessoa, até mesmo para
uma turma de Administração.
Nesse mesmo período, teve também um projeto de extensão no qual
fazíamos formação de plateia para o cinema de arte, em uma cidade que até então
não tinha cinema e quando passou a ter, era um cinema comercial no shopping
center que acabou de inaugurar. Foi nessa época junto a professora Andrea
Kanikadan, outra migrante de São Paulo para as Alagoas, que descobrimos a Casa
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da Cultura no Centro da Cidade. Por lá, para além dos estudantes da UFAL,
exibimos filmes para pessoas da cidade e servimos uma noite um jantar de comida
baiana no dia de Santa Bárbara, data de uma grande festa popular na Bahia.
E foi assim que em 2017, a ancestralidade nos fez retornar para casa. Rolou
a oportunidade de uma redistribuição para a Federal da Bahia na época que a
companheira estava grávida e o menino estava para nascer. Retornado, muitas
outras leituras dramáticas compuseram nosso repertório de aventuras teatrais no
campo da Administração. Entre Calabar: Elogio à Traição, de Chico Buarque de
Holanda e Um Limite Entre Nós, de August Wilson, um sem-número de
inquietações e experiências transformadoras. Pelas bandas da Bahia, muitas
outras experiências envolvendo a arte e a cultura têm sido a tônica dos nossos
trabalhos, dentre os quais destacamos a pesquisa sobre marcos regulatórios da
política habitacional no Brasil que conta com alguns capítulos sobre o morar no
Brasil a partir da literatura e o cancioneiro nacional. Nessas mesmas águas,
criamos a disciplina de extensão ACCS (Atividade Curricular em Comunidade e
Sociedade) intitulada por Lugares de Memória, Poder e Redes de Solidariedade do
Povo Negro da Bahia: a Gestão do Futuro. A partir desses lugares de memória do
povo negro, a cada semestre mergulhamos mais e mais fundo no ensino, pesquisa
e extensão a partir desses atlânticos que compuseram nossas identidades
afrodiaspóricas. Mas é melhor parar por aqui, pois esse mergulho já compõe uma
outra autoetnografia que certamente não caberia neste capítulo.
3. A vida e a andanças de Maria Amélia Corá pelos mares da Bahia de Jorge
Amado em terras alagoanas: romancismo, comunismo e realismo na leitura de
sete décadas de história
Onde eu entro na história de André, essa deixa na cena é bem-marcada,
quando André segue seu movimento e retorna a Bahia, eu de forma bastante
esperançosa integro em seu lugar na Universidade Federal de Alagoas no campus
Arapiraca.
Cheguei para dar aula no dia 25 de janeiro, dia da minha cidade natal São
Paulo, lembro que na mesma hora em que entrava pela primeira vez em sala,
amigos da maior cidade do Brasil assistiam ao show do aniversário de 493 da
cidade.
Entro para dar aulas, em um contexto social que desconhecia por completo,
depois de construir minha trajetória profissional na Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, meu conhecimento sobre o Agreste Alagoano era nulo.
Depois das apresentações que marcam o início de todas as disciplinas, propus uma
dinâmica que já dominava por mais de dez anos dando aulas de criatividade nos
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negócios: comecei a criar com os alunos uma persona que representasse o aluno
da UFAL Arapiraca.
Cada grupo criou sua persona, sendo que em todos os grupos a persona era
mulher - Ana, Maria, Helena, Alice, Denise, Carol - essas mulheres construídas me
ajudaram a conhecer os anseios e expectativas do corpo discente enquanto
universidade, suas rotinas e dinâmicas de estudos e trabalho.
Desta atividade surgiu o PROJETO MAR - Mais Alunos Reunidos - uma vez
que as personas sentiam falta de um espaço de socialização entre os cursos, e este
foi o projeto da disciplina de Teoria das Organizações, organizar o MAR.
Ao final do semestre os alunos, divididos em comissões organizaram um dia
de atividades com jogos, sarau, dinâmicas, sorteio de brindes, venda de comidas
para custear as atividades. Eles organizaram tudo, apenas sobre minha supervisão.
E eu recém-chegada, observava e orientava quanto aos prazos, as relações de
trabalhos nas comissões, mas sobretudo aprendia com eles. A arte e a cultura
ensinam mais do que podemos esperar.
Pronto, depois do MAR eu poderia mergulhar nas possibilidades
criativas do ensino e aprendizagem no Agreste Alagoano, em um
movimento que podem ser marolas das águas quentes das Alagoas,
mas também podem representar os ciclos do verso "o sertão vai
virar mar, bate coração, e que o mar vire sertão".
Passados dois anos, provocada por pensar outros objetos de pesquisa, fui
em busca da obra de Jorge Amado para desenvolver um projeto de pesquisa juntos
aos alunos do curso, queria utilizar os romances de autores brasileiros como
objeto para uma leitura a partir dos estudos organizacionais, em que com isso
conseguisse trazer uma outra possibilidade de interpretação das muitas realidades
do Brasil.
Em um primeiro momento, fui na teoria para compreender como se daria
essa metodologia de pesquisa e encontrei mesmo que ainda de forma tímida,
algumas experiências do uso da literatura como objeto de estudos das
organizações. Não satisfeita, transitei em pesquisas na sociologia, antropologia,
história e literatura para entrar de cabeça no projeto Jorge Amado.
Fischer et al. (2007) ressaltam que a literatura pode ser usada por
pesquisadores da área da Administração como recurso de investigação importante
tendo em vista ser a memória literária um expediente inestimável e inesgotável de
informações sobre os aspectos socioeconômicos, políticos, culturais e
administrativos.
Com esse recurso é possível resgatar como os romancistas representavam
a si próprios e à realidade através do texto literário. O que significa que esse
recurso poderá dar indícios dos sentimentos, das emoções, das maneiras de falar,
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dos códigos de conduta, da gestualidade e das ações sociais de outros tempos, que
devem ser identificados e considerados nas análises.
A relação do texto com o real constrói-se de acordo com modelos
discursivos e recortes intelectuais próprios a cada situação de escritura. O que leva
a não tratar as ficções como meros documentos, supostos reflexos da realidade
histórica, mas a estabelecer sua especificidade enquanto texto situado em relação
a outros textos e cuja organização e forma visam a produzir algo diferente de uma
descrição. [...] O real assume assim um novo sentido: o que é real, de fato, não é
somente a realidade visada pelo texto, mas a própria maneira como ele a visa, na
historicidade de sua produção e na estratégia de sua escritura. (CHARTIER, 2002,
p.56).
Isso permite refletir que as obras literárias sejam situadas no seu
tempo, os seus autores sejam dotados de características de
determinada época, situações que ao serem analisadas e
pesquisadas no contexto possibilitam a aproximação da verdade.
E depois de me sentir mais apta metodologicamente para conduzir a
pesquisa, fui em busca de um autor que representasse tudo que eu queria, a busca
não foi difícil: Jorge Amado sempre esteve no meu imaginário. Criada em Ilhéus, a
leitura de sua obra era tarefa escolar e conhecer sua vida era função social. Além
disso, a importância no meu caso, está inclusive marcada no corpo por uma
tatuagem com o desenho que Carybé fez de Oxum para Zélia Gattai e que está nos
azulejos da Casa do Rio Vermelho, casa em que o casal residiu em Salvador e que
hoje é museu.
Não há necessidade de se falar sobre a importância literária de Jorge
Amado. Foram sete décadas dedicadas à literatura e sobretudo a literatura como
ato político. Jorge Amado, comunista, foi exilado durante a ditadura, mas isso não
impediu que sua obra fosse traduzida em diversos idiomas e seus romances
virassem filmes, novelas e peças de teatro.
No primeiro momento da pesquisa houve a leitura das sete obras
selecionadas, onde de pronto ficou patente o processo de “descoberta” do prazer
da leitura por parte dos estudantes, um processo de construção de imagens
encadeadas pelas trajetórias dos personagens amadianos e seus territórios
oníricos de uma Bahia do passado que talvez não exista mais.
A pesquisa partiu da leitura de sete obras, uma por década, do trabalho
artístico desse autor baiano. A primeira observação desconcertante que notamos
nesse processo de pesquisa, foi justamente o fato de que os estudantes, de um
modo geral, nunca haviam lido obras tão extensas e tão densas. Neste sentido,
precisamos dedicar os primeiros momentos para o trabalho de sensibilização da
importância do espaço e tempo da leitura, e principalmente preparar os
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estudantes para a densidade da escrita de Jorge Amado. Se no primeiro momento,
a leitura coletiva de pequenos capítulos serviu como treinamento dos estudantes,
logo em seguida, moto contínuo, o que se notou foi o surgimento da paixão por
cada obra, cada personagem e cada história vencida.
Em seguida, já apropriados das histórias, retomamos a leitura, agora com
olhar para a teoria dos estudos organizacionais, observamos os trechos em que se
descrevia a economia, as relações de trabalho em processos de semiescravidão
entre o poder armado dos coronéis e as trajetórias de opressão dos trabalhadores,
dando especial destaque ao papel social das mulheres personagens.
Nesta etapa da pesquisa houve um envolvimento dos estudantes, que
passaram a ser defensores dos personagens, das suas histórias, das suas angústias
e das suas alegrias. As mulheres personagens tiveram maior destaque na empatia
dos discentes. Conseguiram compreender que a literatura é um ato político, daí a
compreensão acerca dos posicionamentos críticos de Jorge Amado ao tratar das
relações de trabalho, do autoritarismo dos coronéis, do protagonismo das
personagens femininas desde as prostitutas às empreendedoras: Teresa Batista,
Gabriela, Tieta, Dona Flor, estas entre tantas outras.
Vale destacar que houve uma viagem de campo com os estudantes para
Salvador, quando ficamos hospedados no Bairro de Santo Antônio, permitindo
vivenciar a cidade a partir de caminhadas no Pelourinho e visitação a Fundação
Casa de Jorge Amado e a Casa do Rio Vermelho, essa última em companhia de
Paloma Amado, filha de Jorge e Zélia. Isso sem falar da ida ao restaurante Porto
do Moreira no Bairro Dois de Julho, um velho boteco da cidade da Bahia no qual
Jorge era freguês dileto, sendo cenário de muitas passagens da sua obra. Estar em
Salvador fez com que Jorge Amado se aproximasse ainda mais dos leitores e com
isso a pesquisa e o pesquisador passaram a compreender sobre o impacto da
trajetória literária desse autor na vida das pessoas que têm a oportunidade de ter
acesso a sua obra.
Ao findar da viagem, retornamos a Arapiraca, na esperança de
conhecer os Brasis, seus mercados, seus trabalhadores e suas
organizações por meio da literatura, procurando aproximar a arte e
a vida dos estudantes, em que o docente instiga, mas com certeza
aprende junto a partir das experiências provocadas.
E no agreste alagoano, a obra amadiana conquistou novos fãs e eu começo
a vislumbrar nossos recortes metodológicos e novos escritores e escritoras que
possam ser alvo desta aproximação entre a literatura e os estudos organizacionais,
a exemplo de Graciliano Ramos, da cidade vizinha de Palmeiras dos Índios e do
maceioense Dirceu Lindoso, recentemente falecido. Quanto aos estudantes que
toparam essa pesquisa junto com essa forasteira, a certeza que tenho é de tê-los
transformado em leitores vorazes de Jorge Amado.
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4. Considerações Finais
Diante dessas duas narrativas autoetnográficas sobre trajetórias de vida
que se encontraram com o uso das artes e da cultura nos caminhos do ensino, da
pesquisa e da extensão, algumas reflexões animam e motivam os autores deste
capítulo. Apontaremos aqui quatro delas.
A primeira reflexão concerne justamente no desafio que é abrir-se para as
artes e para cultura como prática e como método. Tal como prática, esse caminhar
é sempre uma aposta na sensibilidade e no poder que tem a arte e a cultura em
evocar sentimentos e reações no outro. É sempre uma aposta no universal que
vale a pena, ou seja, o universal que não se ocupa de padronizar os sujeitos, mas
que, em certa medida, evoca os sentimentos humanos mais profundos e,
portanto, universais, tais como o amor, o ódio, a raiva, a empatia, dentre tantos
outros sentimentos. Tal como método, a arte e a cultura demandam sempre a
subversão às lógicas perenes, estáticas e padronizadas. Nesses termos, é um abrirse ao novo, a vanguarda.
A segunda reflexão está intimamente ligada ao poder que guarda as artes e
a cultura nos processos de promoção programática da descolonização dos saberes.
A arrogância acadêmica quando contraposta às artes e a cultura, tal como numa
peça de teatro em que o ator se dirige diretamente à plateia, é constrangida a
desarmar-se dos seus saltos, dos seus léxicos, das suas micro potestades. Pensar a
Administração a partir de vieses das artes e da cultura é, assim, um movimento de
descolonizar este campo das suas amarras teórico-conceituais, retornando para os
indivíduos e as coletividades o poder de dizer as organizações a partir dos seus
próprios avatares.
A terceira reflexão concerne às possibilidades que as artes e a cultura têm
de atiçar contra os demônios que minam as diversidades, evocando a prática das
alteridades como o norte capaz de nos levar ao porto seguro do respeito mútuo.
Nesse sentido, um caminhar na tríade ensino, pesquisa e extensão que seja
engajado com as diversidades e as alteridades, será sempre contrária aos
demônios das intolerâncias, das violências, das perversidades e dos
negacionismos.
Por fim, a quarta reflexão traz a importância do prazer para aqueles que se
propõem à produção de conhecimento e transmissão do saber. A academia não
pode representar um lugar chato, burocrático e previsível, ela precisa ser também
um espaço de divertimentos e de bem viver, esses são elementos cruciais para o
desenvolvimento de habilidades, tais como a criatividade, a empatia e a felicidade.
Assim como devemos cultivar o prazer no ato de ensinar, temos, também, a
obrigação de criar possibilidades prazerosas para o aprendizado dos estudantes. É
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o que a vida nos demanda e a universidade precisa, sim, ser esse espaço dialógico
e poliglota capaz de integrar a ciência, a cultura e a arte.
E como diria Clarice Lispector em uma das suas passagens lá no seu
livro dos prazeres: “Muitos de nós fazem arte por não saber como é
a outra coisa”.

Referências
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POSFÁCIO

Chegamos ao final de nossa jornada. Esperamos que não seja a última, mas o
começo de uma caminhada que desbrava novos continentes no mundo da ciência
e da pesquisa, por caminhos em que a alegria e a jovialidade são permitidas.
Esperamos que cada leitor e leitora que nos acompanhou até aqui possa se sentir
encorajado(a) a trilhá-los junto conosco.
Sem qualquer pretensão de esgotar possibilidades, esperamos que este livro tenha
dado um pequeno lampejo de emoção a quem creditava à pesquisa e à ciência o
caráter da dificuldade e da distância entre elas e si mesmo/a.
Conforme reiteramos sempre, fazer ciência e construir conhecimento não é
nenhum bicho-papão. E, se forem, convidem-no para sentar-se à mesa e tomar um
chá. Ou, quem sabe, um café.
Guineverre Alvarez
Ives R. T. Nascimento
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SOBRE O LIEGS/UFCA

O Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Gestão Social (LIEGS) nasceu no ano
de 2006 no Campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) no Cariri, na cidade
de Juazeiro do Norte. De lá para cá, data de publicação deste livro, o LIEGS tem se
mantido ativo e presenciou, inclusive, o nascimento da Universidade Federal do
Cariri a partir do desmembramento daquela unidade acadêmica da UFC. Em 15
anos de trajetória, nosso Laboratório vem contribuindo com formação em gestão
social por meio de atividades universitárias de ensino, pesquisa, extensão e
cultura.
Visite as páginas oficiais do LIEGS na Internet:
Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq:
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/43553
Site: http://liegs.ufca.edu.br/
Instagram: https://www.instagram.com/liegsufca/
Facebook: https://www.facebook.com/LiegsUFCA
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm7JM04xmCcq_ijQZqNrm0Q
Twitter: https://twitter.com/LiegsUFCA
Endereço de e-mail: liegs.ccsa@ufca.edu.br
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SOBRE O RG CLIMA/UFSB

O Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Mudanças Climáticas, Direito e Sociedade
- RG Clima é um jovem grupo de pesquisa vinculado à Universidade Federal do Sul
da Bahia, nascido em 2019. Seus membros têm se dedicado a estudar,
compreender e divulgar resultados de ações universitárias de pesquisa e extensão
que têm as mudanças climáticas e suas interações com as sociedades humanas
como cerne de seus esforços. Dentre as suas diretrizes de atuação, estão a de
“aterrissar” a discussão das mudanças climáticas nos territórios de inserção da
UFSB, fazendo com o que o tema faça sentido e esteja próximo àqueles/as que os
habitam; levar conhecimento e sensibilizar pessoas sobre a questão das mudanças
climáticas e suas interações com sistemas humanos e naturais e; explorar as
dimensões sociais do tema, articulando-as com questões de desigualdade, poder,
ética, entre outros.
Visite as páginas oficiais do RG Clima na Internet:
Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq:
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1041611860344919
Instagram: https://www.instagram.com/rg_clima/
Endereço de e-mail: rgclima@cpf.ufsb.edu.br

139

140

