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Este trabalho foi criado como “oficina de 

metodologia científica” em 1999, sendo 

realizado, no mesmo ano, no Mestrado em 

Ciência da Informação da Universidade 

Federal da Paraíba, no Departamento de 

Biblioteconomia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte e no Mestrado 

Interinstitucional do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação - 

Convênio CNPq/IBICT - UFRJ/ECO com a 

Universidade Federal do Pará.  
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Tornou-se Oficina de Criatividade Científica 

em 2000, quando foi realizada mediante 

parceria entre o Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação 

(CNPq/IBICT - UFRJ/ECO), a Associação 

Nacional de Pesquisa em Ciência da 

Informação (Ancib) e o Sistema Integrado 

de Bibliotecas da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro.  

Nosso público-alvo tem sido a pós-graduação 

na área de Ciência da Informação. 
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Desde 2009 a Oficina de Criatividade 

Científica no campo científico é um 

projeto de extensão com apoio do 

Probex/PRAC/UFPB, com o objetivo de 

apoiar os candidatos ao concurso de 

seleção do Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da 

UFPB.  

Nesta edição, o público-alvo são alunos do 

Mestrado Profissional Gestão em 

Organizações Aprendentes da UFPB. 
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No Mestrado Profissional - Gestão em 

Organizações Aprendentes, a oficina será 

dirigida para o uso de recursos 

bibliográficos, especialmente em 

periódicos da área de Administração. 

 

O objetivo principal é propiciar aos 

participantes a oportunidade de buscar 

informações relevantes para seus projetos 

de pesquisa, nas áreas de seu interesse. 

 



 “O cientista é um 

caçador do invisível.  
  

O que estou dizendo coloca os 

cientistas muito próximos aos 

religiosos e místicos.” 

  
ALVES, R., 1994. p.39.  

(Termo destacado em itálico, no original) 
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“Os !Kung San talvez sejam 

representativos do modo de 

vida dos caçadores-

coletores, que foi praticado 

pelo homem durante a 

maior parte do nosso tempo 

— até 10 mil anos atrás, 

quando ... a condição 

humana começou a mudar, 

talvez para sempre.   

Para mim [suas] formidáveis 

habilidades argumentativas 

de rastreamento são ciência 

em ação. ... Carl Sagan 
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Com quase toda a certeza, o 

pensamento científico tem 

nos acompanhado desde o 

início. ...  O desenvolvimento 

das habilidades de rastrear a 

caça proporciona uma 

poderosa vantagem no 

processo de seleção da 

evolução. ... Uma inclinação 

científica traz recompensas 

tangíveis. 

[Essa inclinação] está 

profundamente entranhada 

em nós, em todas as épocas, 

lugares e culturas. Tem sido o 

meio da nossa sobrevivência. 

...” SAGAN, C., 1996, p. 301 a 309 
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... Uma inclinação científica traz 

recompensas tangíveis. ... 

 

É nosso direito hereditário. ...”  
 
 

SAGAN, C., 1996 



“Por milênios o homem foi caçador. Durante 

inúmeras perseguições, ele aprendeu a 

reconstruir as formas e movimentos das 

presas invisíveis pelas pegadas na lama, 

ramos quebrados, ... tufos de pelos, ... 

odores estagnados. Aprendeu a farejar, 

registrar, interpretar e classificar pistas 

infinitesimais ... Aprendeu a fazer operações 

mentais complexas com rapidez fulminante, 

no interior de um denso bosque ou numa 

clareira cheia de ciladas.” 
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“Gerações e gerações de caçadores 

enriqueceram e transmitiram esse 

patrimônio cognoscitivo. Na falta de 

uma documentação verbal para se 

por ao lado das pinturas rupestres e 

dos artefatos, podemos recorrer às 

narrativas de fábulas, que do saber 

daqueles remotos caçadores 

transmitem-nos às vezes um eco, 

mesmo que tardio e deformado.”   

 GINZBURG, C., 1989, p.151 



O caçador teria sido o primeiro a “narrar 

uma história” porque era o único capaz 

de ler, nas pistas mudas (se não 

imperceptíveis) deixadas pela presa, 

uma série coerente de eventos. 
 

Decifrar” ou “ler” as pistas dos animais 

são metáforas. Sentimo-nos tentados a 

tomá-las ao pé da letra, como a 

condensação verbal de um processo 

histórico que levou, num espaço de 

tempo talvez longuíssimo, à invenção 

da escrita.”  GINZBURG, C., 1989, p.152 
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LAKATOS e MARCONI: Os quatro tipos de conhecimento 
 

“O conhecimento científico diferencia-se do popular muito mais no 

que se refere ao seu contexto metodológico do que propriamente 

ao seu conteúdo. Essa diferença ocorre também em relação aos 

conhecimentos filosófico e religioso (teológico)” 

 

Conhecimento  
 

__Popular_____Científico   ___  Filosófico           Religioso 

   Valorativo          Real (factual)      Valorativo             Valorativo 

       Reflexivo           Contingente       Racional               Inspiracional 

   Assistemático     Sistemático         Sistemático           Sistemático 

   Verificável          Verificável           Não-verificável      Não-verificável 

   Falível                Falível                 Infalível               Infalível 

   Inexato              Aproximado       Exato                   Exato  
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O cientista como caçador do invisível 
 

Teorias, conceitos,  
modelos, técnicas:  

os instrumentos científicos  
para caçar o invisível  

 
O conhecimento científico:  
métodos de aproximação  

e interpretação da realidade  
[território, campo] 

 
Um projeto de pesquisa científica:  

definição de um roteiro  
para expedição de caça 



DEMO: Metodologia do conhecimento científico 

 

• “... preferimos [chamar] conhecimento científico, pela 

razão de implicar, desde logo, que é um entre outros 

também possíveis, como sabedoria, bom senso e mesmo 

senso comum, além de admitir histórias diferenciadas.  
 

• Pode ser sinônimo de “ciência”, desde que não se afirme 

ser esta necessariamente superior e totalmente diversa 

diante de outros tipos e histórias. 
 

• [A expressão] envolve [uma] variabilidade natural no 

tempo e no espaço ... É, pois, tipo de conhecimento, 

mesmo se tendo feito avassalador, a ponto de poder 

tornar-se ‘senso comum’ com o tempo ...” 
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• “... conhecimento científico [é um] processo produtivo 

histórico, que não pode identificar-se com métodos 

específicos, teorias datas, escolas e culturas.  
 

O conhecimento científico afirmou-se nos últimos 

séculos no Ocidente, tornando-se dominante ... 
 

• A discussão de Khun sobre paradigma científico se 

constitui hoje em peça apta a mostrar a politicidade  do 

processo de produção de conhecimento científico. Embora 

essa interpretação de Khun possa ser polêmica, admite 

que o débito social da ciência sempre comparece à cena, 

sobretudo sob a forma de padrões dominantes de 

cientificidade ...” (DEMO) 
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A análise de KHUN  permite a DEMO colocar que: 
 

– a ciência tende sempre a constituir-se em paradigmas 

dominantes, girando em torno de propostas 

consideradas mais válidas à época; 

– a sua tessitura metodológica, científica, agregamos, 

pois, o contexto de sua validade reconhecida;  

– a tendência da ciência de girar em torno de 

paradigma dominante é contraditada pelo 

envelhecimento do mesmo paradigma ... 
 

Por sua vez, um novo paradigma também é um 

paradigma, ou seja, ao lado de oferecer novo espaço 

da pesquisa e da produção do conhecimento, encaixa 

se na rede histórica do poder.  
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DEMO, citando RESCHER, “Teoria adequada de pesquisa deve 

reconhecer que o processo ... da aquisição de informação 

em ciência é um processo de inovação conceitual, que 

sempre deixa  certos fatos sobre coisas totalmente de fora 

do alcance cognitivo os pesquisadores de qualquer período 

... As propriedades de uma coisa são literalmente abertas: 

podemos sempre descobrir ainda mais.” 

 

Para BUNGE, é importante que o sistema teórico tenha uma 

coerência semântica interna que o dote de instrumentos de 

abordagem dos fatos, de modo a propor interpretações e 

permitir experimentos nos quais essa coerência possa ser 

testada e validada. Pois embora cada tipo de atividade 

 científica aborde uma ou outra classe de objetos, nenhuma 

teoria reproduz diretamente a experiência. 
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• primeiro, porque toda teoria é constituída através 

de conceitos e estes conceitos, longe de serem 

empíricos (isto é, observáveis) são construtos  

intelectuais (isto é, transcendem à observação); 
  

• segundo, porque os conceitos constitutivos são 

relativamente poucos em cada teoria e referem-se 

muito mais a aspectos escolhidos na experiência 

subjetiva ou objetiva, do que a um sistema físico 

real em todos os pormenores.  
 

As teorias e os construtos são os fios da 

urdidura, no tear de tecer redes conceituais   

para caçar o conhecimento científico. 

Oficina de Criatividade Científica 
Profa. Isa Freire 



Os cientistas caçam o invisível na realidade  

através de um processo de pesquisa. 

 
• Pesquisa é entendida por DEMO tanto como 

procedimento de produção do conhecimento, quanto 

como procedimento de aprendizagem (princípio 

científico educativo), sendo parte integrante de todo 

processo reconstrutivo de conhecimento.  
 

• DEMO distingue quatro tipos de pesquisa: 
 

– teórica 

– metodológica 

– empírica 

– prática 
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Tipos de pesquisa, segundo DEMO 
 
 

a) teórica, ... dedicada a [re]construir teorias, conceitos, 
idéias, ideologias ... em outro patamar e momento; 

 

b) metodológica, ... dedicada a inquirir métodos e 
procedimentos a serviço da cientificidade, polêmicas e 
paradigmas metodológicos, os usos e abusos ... 

 

c) empírica, ... dedicada a tratar a face empírica e fatual da 
realidade, de preferência mensurável;  

 

d) prática, ... ligada à práxis, ou seja, à prática histórica em 
termos de usar conhecimento científico para fins explícitos 
de intervenção; nesse sentido, não esconde sua ideologia; 
ao contrário, reconstrói conhecimento a serviço de certa 
ideologia, sem com isso necessariamente perder de vista o 
rigor metodológico. 
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LAKATOS e MARCONI colocam que não há ciência sem o 
emprego de métodos científicos. E citam alguns 
conceitos de método: 

 

“... conjunto coerente de procedimentos racionais ou práticos-

racionais que orienta o pensamento para serem alcançados 

conhecimentos válidos” (Nérici) 
 

“... conjunto de procedimentos por intermédio dos quais  

 (a) se propõe os problemas científicos e (b) colocam-se à 

prova as hipóteses científicas” (Bunge) 
 

“A característica distintiva do método [científico] é a de ajudar 

a compreender, no sentido mais amplo, não os resultados 

da investigação científica, mas o próprio processo de 

investigação” (Kaplan) 
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LAKATOS e MARCONI apresentam os métodos 
científicos: 

 

• experimental, ou indutivo, proposto por Galileu Galilei, 
adotado por Newton e Bacon [a partir de um evento chega-
se a uma lei geral, a partir da qual se pode inferir outros 
eventos] 
 

• racional ou dedutivo, proposto por Descartes, que postula 
quatro regras: 

– da evidência 

– da análise, compreendida como o processo de 
decomposição do todo em suas partes, indo do mais 
para o menos complexo 

– da síntese, compreendida como o processo de 
reconstituição do todo, indo do mais para o menos 
simples 

– da enumeração 
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Métodos específicos das Ciências Sociais: 
 
 
 
• de abordagem: 
  

– indutivo (conexão ascendente),  
– dedutivo (conexão descendente),  
– hipotético-dedutivo (experimental),  
– dialético 

 
 

• de procedimento, 
  

– histórico, comparativo,  
– monográfico, 
– estatístico,  
– tipológico,  
– funcionalista,  
– estruturalista   
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E, também, as quatros leis da dialética: 
 

a) ação recíproca, unidade polar ou “tudo se  

     relaciona”; 
 

b) mudança dialética, negação da negação ou  

    “tudo se  transforma”; 
 

c) mudança qualitativa ou passagem da   

    quantidade à qualidade; 
  

d) contradição, interpenetração dos contrários  

    ou luta dos  contrários 
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DEMO coloca as categorias básicas da dialética em dois 

planos: 
 

• da realidade, que a dialética vê como 

– unidade de contrários [totalidade dinâmica = em 

transformação; 

– processo histórico [da sociedade e da natureza = a 

flecha do tempo, ou o jogo das fases = tese/ antítese/ 

síntese]; 

– complexa e ambivalente [categorias complementares = 

teoria/prática, objetivo/subjetivo, quantidade/qualidade, 

linear/não linear] 

– política [visão de mundo = consciência possível] 
 

• do conhecimento, que a dialética vê como intrinsecamente 

ambivalente. 
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As teorias e  

construtos são 

instrumentos para  

caçar o invisível   

no território da realidade 
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Técnicas de pesquisa, segundo MARCONI e LAKATOS: 
 
 

– Coleta documental,  

– Observação,  

– Entrevista,  

– Questionário,  

– Formulário,  

– Medidas de Opiniões e de Atitudes,  

– Técnicas Mercadolóricas,  

– Testes,  

– Sociometria,  

– Análise de Conteúdo,  

– História de Vida. 
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Para as autoras, a execução da pesquisa envolve: 
 

– coleta,  

– elaboração [sistematização],  

– análise e interpretação [explicação e 
significado],  

– representação [tabelas, quadros e gráficos] 
dos dados pesquisados,  

– conclusões.  

 

O trabalho científico deve permitir a outro pesquisador 

reproduzir as experiências descritas, repetir as 

observações e julgar as conclusões ao autor, 

verificando a exatidão das análises e deduções. 



Planejamento da pesquisa, segundo MARCONI e LAKATOS: 
 

• seleção do tema, escolha de um assunto de acordo com a visão 

de mundo, possibilidades, aptidões e tendências do pesquisador  

• levantamento de dados, busca, na literatura e/ou na realidade, 

dados/eventos que descrevam [tornem visível] o objeto 

• formulação do problema, no âmbito de um tema, elaborando 

uma questão a partir dos dados levantados 

• definição dos termos, escolha dos construtos [rede teórica] 

• construção de hipóteses, proposta de solução para o problema 

[resposta ao problema] 

• indicação de variáveis, dependentes e independentes 

• delimitação, do objeto [variáveis], do campo [tempo e espaço], 

do nível da investigação, do universo pesquisado 

• seleção de métodos e técnicas, os instrumentos da pesquisa 
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Quando você tiver aprendido a perguntar 

as questões relevantes e apropriadas,  

terá aprendido como aprender e ninguém 

poderá evitar que você aprenda o que 

quer que queira ou que precise saber. 

 

Neil Postamn e Charles Weingartner  

in  Teaching as a subversive activity 
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Grata pela atenção! 

 

 

Isa Freire 
 

isa@dci.ccsa.ufpb.br 

 



http://dci.ccsa.ufpb.br/lti  

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti

