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Resumo

Este artigo apresenta um (ia ser breve) relato e roteiro prático, de quais conteúdos, e de como apre-
sentar uma pesquisa cient́ıfica. Mais especificamente, listas de exerćıcios na área de informática e com-
putação.
Ao aluno, num interesse imediato, leia as duas primeiras seções.

1 Motivação Contextual

1.1 Um Pouco de Filosofia (instântanea)

“Francis Bacon certamente não foi o primeiro a sugerir o método experimental ou “cient́ıfico”. E apesar de

toda sua pregação, ele mesmo produziu muito poucos experimentos significativos. Não obstante, seus con-

temporâneos ficaram impressionados, e as maiores mentes cient́ıficas do século dezessete, incluindo Newton,

citaram seu trabalho como inspiração direta. Ademais, o caráter colaborativo da pesquisa cient́ıfica, de 1600

até o presente, deve muito à sua insistência de que comunidades, em vez de gênios isolados, são responsáveis

pelo verdadeiro progresso cient́ıfico . . .Assim, Bacon trouxe muitas coisas certas e muitas coisas erradas, mas

no geral ele foi muito melhor ao criticar as velhas idéias do que ao antever as novas. . . . ”
Os acontecimentos mudaram muito desde René Descartes (1596-1650) e Francis Bacon (1561-1626), e

que vários de nós fomos educados a ensinar a ciência em aulas . . .
Há sim um método cient́ıfico para tudo; ou para quase tudo. Mas este, um pedagogo estaria mais

habilitado a escrever, e é uma filosofia bem experimentada que remonta a mais tempo do que nosso método
de ensinagem e aprendizagem, e que as máquinas do século XXI a que todos tem acesso.

Enfim, deixando de lado o aspecto puro “de como deve ser feito e certo”, elaboro aqui, um guia sobre o
que pode e como deve ser feito!

1.2 O Problema (“O Ponto”)

A insatisfação de alguns professores em corrigir listas e trabalhos de alunos na área de informática e com-
putação, tem se resumido em simplesmente em: avaliar linhas de códigos e seus resultados como programa

de computador, e se as mesmas atendem ou respondem os requisitos do problema proposto pelo professor.
Em resumo há uma conivência expĺıcita entre o ato de aplicar e reponder uma tarefa passada pelo

professor. O que este texto investiga é que existe um algo mais construtivo para todos neste processo de
ensinagem e aprendizagem. Sim, as linhas de código são importantes, mas são apenas linhas! Essas ficarão
em algum arquivo qualquer, em algum lugar qualquer, se não vierem com algum valor agregado a todas as
partes.

∗claudio@joinville.udesc.br
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Só falta um detalhe: alguém avisou aos estudantes de como uma lista de exerćıcio, um trabalho, um

relatório, etc. deva ser entregue? Possivelmente poucos professores. Me incluo naqueles que não fizeram tal
especificação. Logo, tento consertar parte deste “bug” dando algumas diretrizes. Em inglês tem uma palavra
apropriada: “guidelines”!

2 Hipóteses, Planejamentos, e Soluções para Problemas

A sequência deste texto não é ŕıgida. Passos podem ser omitidos, novos inclúıdos (me avisem), mas a idéia
em sua essência é esta:

1. Inicialmente a definição e entendimento do problema . Certifique-se o enunciado é exatamente o que
estás pensando. Em geral os alunos “acham” que entenderam o problema;

2. Verifique o histórico do problema. O problema apresenta um histórico? Isto é, há um fundamento
histórico motivacional ao problema? Verifique o que os outros já fizeram pelo problema e se contextu-
alize de sua contribuição;

3. O problema é genérico ou espećıfico? A proposição de Fermat xn + yn = zn não tem solução para
inteiros em x, y e z com n > 2, mas a história remonta que tivemos soluções particulares para n = 2,
3 e 4. Pitágoras é um caso particular de Fermat?

4. O problema proposto há correlação com outras ciências ou disciplinas? Quase sempre é um sim aqui.
Logo, visualize e entenda este contexto;

5. Estruture o problema por meio de desenhos, gráficos, esquemas, etc. Isto vai ajudá-lo no entendimento
e resolução do mesmo. Retome o passo 1;

6. Busque uma formalização ao problema. Faça isto sempre que posśıvel! Procure alguma abordagem
matemática para visualizar o problema. Vale observação de 7. Exemplificando, a lógica proposional é
uma ferramenta relativamente simples e poderosa para esta tarefa;

7. A origem: alguns dos prinćıpios básicos parecem óbvios, mas eles são facilmente esquecidos e nem
sempre bem entendidos. Necessitamos regularmente retornar ao básico;

8. Dado o entendimento e formalização, crie hipóteses para o problema, tanto para soluções que vais
utilizar como para respostas posśıveis;

9. Pense em técnicas alternativas, mesmo que não vá utilizá-las. Como seriam estas soluções?

10. Após tudo posto no papel e sem traumas, é o momento final: a implementação. Infelizmente, é por
onde todos começam e perdem muito tempo porque não seguiram as preliminares;

11. Construir um protótipo da solução, e faça experimentações com as sáıdas;

12. As sáıdas apresentaram os resultados esperados? Se sim porquê, senão idem;

13. Recapitule se sua estratégia (a escolhida) atendeu as necessidades. Era a melhor? Justifique-a em
todos os casos de resposta. Reavalie as estratégias selecionadas;

14. Refaça o protótipo para uma implementação final;

15. Anote as dificuldades encontradas durante o processo, estas são important́ıssimas para o documento
final;

16. As reflexões sobre a aprendizagem do aluno com o exerćıcio:

(a) O que foi interessante no processo para voce?

(b) Quais os pontos fortes e fracos?

(c) Vantagens e desvantagens de ter adotado a sua solução.

(d) Idem para soluções não utilizadas;
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(e) Sugestões para outros experimentos correlatos;

(f) Sugestões futuras de idéias e problemas;

17. A predisposição: devemos desafiar nosso intelecto sempre que posśıvel, mesmo que não nos vejamos
necessidade prática para tal;

18. As anotações em papel devem ser feitas durante todo processo. Os principais resultados seguem para
o documento final (relatório, lista de exerćıcio, artigo, etc);

19. Não se preocupe com formatações ou apresentações. Alguns se preocupam com miĺımetros das margens,
cabeçalhos, distâncias entre parágrafos, etc. Tudo isso é balela mesmo, despreze estes conceitos dos
manuais de antigamente;

20. Recapitule se sua estratégia (a escolhida) é pura perda de tempo. Tudo isto já foi muito bem estudado
e já está formatado. Basta aplicar o estilo de seu formatador de textos aos seus resultados, e pronto!

21. Há muito ainda que acertar ... mas de momento é só e faça um “feedback” sobre este texto.

Se voce leu até aqui, entendeu e aplicou, fico feliz por nós! Pare se isto for o suficiente. Caso contrário,
prossiga.

3 Pesquisa Cient́ıfica

O texto abaixo retirei de algum lugar na WEB, e como reflete o que é uma pesquisa cient́ıfica, fiz uma
adaptação do mesmo, visando dar uma dinâmica a leitura. Isto é: leia apenas o que interessa!

A pesquisa : A condução real de uma pesquisa requer o desenvolvimento e o teste de uma hipótese robusta. O
termo “pesquisa” é utilizado incorretamente em nossa sociedade e, como conseqüência, seu significado tornou-
se difuso. Um estudante que recorre a enciclopédias para encontrar informações para escrever um relatório
acredita estar fazendo “pesquisa”. Um analista de mercado que coleta informações sobre as vendas e lucros
de um produto para uma empresa a fim de fazer previsões de produção acredita estar realizando “pesquisa
de mercado”. Embora todas estas sejam atividades leǵıtimas e úteis, elas não se enquadram na definição de
pesquisa, no sentido clássico e puro do termo.

O que é uma pesquisa? : A pesquisa é uma busca sistemática para descobrir a verdade. Note o elemento chave
nesta definição. Primeiramente, ela é sistemática. Isso significa que é lógica e organizada. Qualquer outra
pessoa deve ser capaz de observar seu trabalho e identificar a direção na qual você está caminhando e as
razões para sua escolha. Quando alguém estiver verdadeiramente conduzindo uma pesquisa, haverá uma
progressão discerńıvel. Este aspecto diferencia a pesquisa da resolução simples de problemas. Alguém que faz
um estudo para detectar quando há ou não interação entre dois medicamentos, A e B, realiza outro estudo
para determinar se uma doença do f́ıgado altera a eliminação de uma droga C, e então continua com outro
estudo para determinar se a freqüência de efeitos colaterais é o mesmo para os medicamentos D e E, não está
fazendo pesquisa. Está resolvendo problemas. Este pode ser um trabalho extremamente útil, mas não deve ser
confundido com pesquisa. Alguém que estiver conduzindo pesquisa apresentará um progresso natural em seu
trabalho.

O segundo aspecto sobre a pesquisa é que trata-se de uma busca. Isto significa que a pesquisa envolve a
perseguição de algo. Subentende-se aqui a idéia de uma devoção de tempo e energia substanciais para o
processo. Além disso, esta busca é objetiva e livre de ambigüidades.

Finalmente, a pesquisa é uma busca pela verdade não descoberta. Nós não estamos interessados em reinventar
a roda. O objetivo é avançar em nosso conhecimento. Isto significa que devemos ter um claro entendimento
sobre o conhecimento prévio existente sobre o objeto de estudo. Antes de conduzir uma pesquisa, uma exaustiva
busca bibliográfica deve ser realizada para garantir que todos os dados prévios relevantes sobre o tópico foram
assimilados.

Assim, a pesquisa é muito mais complexa que simplesmente encontrar e resolver um problema. O principal ob-
jetivo de nosso empenho na pesquisa é promover a base para que possamos fazer generalizações que nos guiarão
no desenvolvimento de novos sistemas, ou em sua modificação. Por exemplo, uma resolução de problema pode
procurar responder á questão: Qual agente anti-hipertensivo é o melhor para este paciente? Uma aproximação
da pesquisa fará a pergunta: Qual é o melhor anti-hipertensivo para homens com uma leve disfunção renal?

Enfim, a resolução de um problema, eventualmente é a consequência de uma pesquisa.
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O que é preciso para uma pesquisa? : Para conduzir uma pesquisa é necessário ter conhecimento sobre pla-
nejamento experimental, técnicas anaĺıticas e de coleta de dados, acesso a acervos bibliográficos adequados,
uma formação conceitual na área de interesse e o desejo de resolver o dilema que se tem em face. Isto é: ter
conhecimento sobre o que se pretende investigar. Caso sua resposta seja não: torne-a um sim!

Tem experimentação numa pesquisa? : A pesquisa invariavelmente envolve a experimentação. A experi-
mentação é o processo de manipulação de uma ou mais variáveis independentes e medir seus efeitos em uma
ou mais variáveis dependentes. É pela experimentação que geramos os dados necessários para fazer as genera-
lizações desejadas. Apesar de nem toda pesquisa ser experimental os resultados de pesquisas não-experimentais
quase sempre apontam para a necessidade de pesquisa experimental. Métodos não-experimentais, ou observa-
cionais, normalmente aplicados à pesquisa cĺınica, medem a freqüência ou a magnitude da variável dependente
e procuram elucidar as variáveis independentes significativas.

Por exemplo, suponha que estejamos interessados na relação entre a dieta diária de gorduras e a ocorrência de
doenças da artéria coronária (DAC). Uma aproximação experimental envolve a observação do efeito da redução
de colesterol sobre os eventos de DAC. Neste caso, nós devemos manipular a variável independente (concentração
de colesterol no sangue) utilizando intervenções com drogas, e medir o efeito na variável dependente (eventos
de DAC). Com uma aproximação observacional podemos examinar a relação entre o colesterol sangǘıneo e os
eventos de DAC em uma grande população de indiv́ıduos. Neste caso, não há manipulação; nós simplesmente
procuramos identificar associações.

Como se inicia o processo? : A definição mais simples é a presença do problema que causa e/ou cujas implicações
são desconhecidas. Por exemplo, foi encontrado que a co-administração de sulfato ferroso via oral com Sine-
metâ (uma droga contendo levedopa e carbidopa) reduzem a eficiência desta droga em pacientes com o mal
de Parkinson. Isto obviamente levou os pesquisadores a perguntarem-se como o sulfato ferroso poderia alterar
a eficiência do Sinemetâ. Em qualquer tipo de resolução de problema, é essencial que se façam perguntas
espećıficas, claras e informativas. A qualidade da informação obtida depende da qualidade da questão for-
mulada. O propósito deste processo de questionamento é desenvolver uma explicação viável para o fenômeno
observado. Este é o processo de formulação de hipótese. De fato, a pesquisa cient́ıfica revolve no processo de
formulação de uma hipótese, desenvolvendo e conduzindo, então, experimentos para testar criticamente esta
hipótese formulada.

Quanto a auto-cŕıtica da pesquisa : É importante desenvolver processos de auto-questionamento constante.
Nem sempre é simples levantar questões que nos promovam um direcionamento dos próximos passos a seguir
na pesquisa cient́ıfica porque elas invariavelmente nos levam a enxergar nossas deficiências em conhecimento
teórico ou o volume futuro de trabalho que será envolvido. Entretanto, uma vez que estamos motivados a
desvendar os mistérios dos problemas cient́ıficos, a formulação de questões robustas torna-se pura questão de
prática constante.

A hipótese numa pesquisa : Uma hipótese é uma explicação plauśıvel para uma observação que pode ser testada.
Existem dois pontos principais nesta definição. Primeiro, a explicação deve ser realmente plauśıvel, isto é, deve
ser razoável, baseada nas caracteŕısticas que são conhecidas do fenômeno. Isto é o que diferencia um hipótese
de uma tentativa. Segundo, a explicação deve ser testável. Se não puder ser posta à prova, então é considerada
mera conjectura, e fica para alguém demonstrá-la um dia. A formulação de uma hipótese clara e precisa
é uma pré-requisito essencial para se desenhar um experimento. Você não pode projetar um experimento
adequadamente a menos que tenha um critério pelo qual acessar as propriedades das várias opções existentes
em um desenho experimental. É a hipótese que fornece este critério. Quando estiver avaliando várias opções
experimentais, você deve determinar se elas fornecem um teste cŕıtico e robusto para a hipótese. Não é apenas o
critério para a seleção de um desenho experimental, mas também o critério pelo qual você avalia a consistência
de um planejamento publicado em um artigo.

1as. Confusões : Um dos erros mais comuns que resultam em desenhos experimentais pobres é a confusão entre a
definição do problema e a hipótese. Mais além, uma das razões mais comuns de interpretações errôneas das
implicações de resultados experimentais é a dificuldade em entender que a hipótese não é o problema! E o mais
preocupante é que identificar que as conclusões tomadas são errôneas nem sempre é óbvio.

Uma hipótese pode ser definida de maneira é muito generalizada para fornecer uma explicação real da observação
e não fornece a variável dependente que necessita ser medida. Isto é o que chamamos de: “orelhada”.

Logo, este ponto é cŕıtico para se planejar o estudo para determinar como e quais parâmetros serão medidos
em um experimento.

Primeiros passos : O próximo passo no processo é o desenvolvimento de um desenho experimental. O primeiro
passo no planejamento experimental é identificar a variável dependente a ser medida. Esta etapa é cŕıtica para
se projetar adequadamente os experimentos. Sem medidas não amb́ıguas da variável dependente, os dados
possuirão significado limitado. Medidas amb́ıguas são aquelas onde não houve isolamento correto da variável
que se deseja medir e, assim, quaisquer conclusões não podem ser atribúıdas a ela exclusivamente, mas sim
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a todas as caracteŕısticas que variaram no processo. Nosso primeiro passo no planejamento é assegurar que
podemos realizar com certeza um tipo de medida no experimento.

Após termos identificado claramente nossa variável dependente e assegurado que podemos medi-la de maneira
não amb́ıgua, é necessário determinar como a variável dependente será manipulada.

Após os experimentos : Uma vez que o planejamento experimental foi conclúıdo, o estudo é conduzido e os
resultados analisados. É neste ponto que a hipótese nula é testada usando os procedimentos estat́ısticos
adequados. Você deve se lembrar da estat́ıstica que um teste robusto é o da hipótese nula, que é a hipótese
onde não há efeito. Neste estágio, um dos dois resultados podem ocorrer: ou a hipótese nula é rejeitada,
ou a hipótese contrária é rejeitada. Nenhuma hipótese pode ser diretamente comprovada; toda e qualquer
hipótese existe com o único senso de ser rejeitada. Por este motivo, formulam-se, na realidade, duas hipóteses
antagônicas, e uma será refutada.

Para tornar claro o conceito de “demonstração” e refutação de hipótese, consideremos um exemplo prático e
simples. Suponha a seguinte hipótese: “Todos os gansos são brancos”. Como poder-se-ia demonstrá-la? A única
maneira de fazê-lo seria tomar todos os gansos do mundo, mesmo os que estivessem nascendo, e comprovar
visualmente que todos são realmente brancos. Esta tarefa seria extremamente cansativa e, provavelmente,
improdutiva, pois quando todos os gansos de uma região fossem catalogados novos estariam nascendo. Assim,
é muito mais prático refutar a hipótese; para fazê-lo, basta encontrar apenas um único ganso preto ou marrom.
Levanto uma conjectura: o estudo da lógica proposiconal é imprescind́ıvel a qualquer pesquisador de qualquer

área !

4 Resumindo

Uma outra versão (resumida) para o que foi escrito na seção anterior:

Formulando Hipóteses : O ponto principal é que a formulação e teste de hipóteses é um processo permanente.
Cada hipótese “demonstrada” geralmente deixa novas questões que requerem o desenvolvimento de novas
hipóteses.

Obviamente, o teste de uma hipótese necessita do desenvolvimento de um planejamento experimental racional.
Entretanto, a escolha do planejamento experimental é governado pela hipótese a ser testada. A falha em
formular uma hipótese adequada levará a um planejamento experimental que fornecerá informações de pouca
ou nenhuma valia.

As etapas essenciais no planejamento de pesquisas são:

1. A definição e a medição dos parâmetros de interesse. Obviamente, o primeiro passo no planejamento de
um experimento baseado na hipótese é identificar a variável dependente que servirá como foco no teste
cŕıtico da hipótese. Mas muitos aspectos da variável dependente devem ser avaliados:

(a) Este é um parâmetro não amb́ıguo que pode fornecer um teste adequado para a hipótese? O
parâmetro escolhido como medida da variável dependente deve ser não amb́ıguo. Isto significa que
sua relação com a observação deve ser claramente entendida. Por exemplo, a mediação do escureci-
mento de um excipiente farmacológico não é um bom parâmetro para estimar o prazo de validade
de uma droga, pois este fator não é devido exclusivamente ao tempo, mas a outras variáveis não
controladas presentes no sistema.

(b) O parâmetro pode ser medido com um ńıvel de precisão e exatidão aceitáveis, com o menor rúıdo
posśıvel?
Obviamente, nossas conclusões serão apenas tão boas quanto nossas medidas da variável dependente.
A precisão relaciona-se com a reprodutibilidade de nossas medidas. A exatidão é a medida do desvio
de nossas medidas do valor real, enquanto que rúıdo é uma estimativa da dispersão das medidas.

(c) Quão senśıvel é nossa medida?
É importante conhecer a sensibilidade das medidas no desenvolvimento do planejamento experimen-
tal, pois ela irá influenciar a interpretação dos dados. Um método será de pouca ou nenhuma valia
se não for senśıvel o suficiente para detectar os diferentes efeitos da variável independente.

(d) A variação normal deste parâmetro é menor que a manipulação da variável dependente?
Se estipularmos uma alteração de 25% em um parâmetro que normalmente apresenta uma variabi-
lidade de 75% na população normal, será extremamente dif́ıcil detectar uma alteração tão pequena
frente a uma variabilidade tão significativa.

(e) Existem outros fatores que constituem fontes potencias de variabilidade neste parâmetro? Se for o
caso, eles podem ser controlados ou medidos? Na construção de um estudo necessitamos ter absoluta
certeza de estarmos medindo o efeito da alteração da variável independente de interesse, e não de
qualquer outra.
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(f) Existe a possibilidade de inserção de rúıdo pelo próprio pesquisador?
Se existir, o pesquisador responsável pela medição da variável dependente não deve receber in-
formações sobre as manipulações na variável independente.

(g) Após a definição e avaliação da variável dependente, a variável independente deve ser claramente
identificada e várias questões levantadas sobre este parâmetro:

• Ela é realmente independente?
Deve ser determinado se existem outros fatores que podem influenciar a variável “independente”.
Esta variável deve ser realmente controlada (independente) para que as correlações matemáticas
e as conclusões tomadas sejam válidas.

• Qual é a precisão sobre o controle da variável independente?
Este fator é muito importante no planejamento de um experimento, especialmente na deter-
minação de quando ou não deve-se assumir a necessidade de se medir a magnitude dos desvios
sobre a variável independente.

(h) Controlando variáveis aleatórias. O que estamos perguntando é quando ou não existem outras
variáveis independentes que influenciam a variável dependente de interesse; elas podem ser iden-
tificadas? Entretanto existem variáveis que não reconhecemos como aleatórias. Uma maneira de
lidar com este problema é utilizar sistemas de controle. Em essência, o propósito de um sistema de
controle é eliminar o efeito das variáveis aleatórias que são desconhecidas. Este procedimento au-
menta o ńıvel de confiança de que a alteração observada na variável dependente foi verdadeiramente
devida à manipulação da variável dependente.
Por exemplo, no estudo do efeito de um medicamento podem-se estudar dois grupos. Um deles
receberá o medicamento dissolvido no véıculo apropriado, enquanto que o outro receberá apenas o
véıculo.

(i) Aleatorização. O propósito da aleatorização é reduzir o rúıdo promovido tanto pelo paciente como
pelo analista do sistema. Por exemplo, se você alocar os pacientes de maneira aleatória em três
grupos em um estudo em andamento você prevenirá algum rúıdo proveniente do dia do mês em que
eles foram admitidos nos grupos de estudo. Também é necessário realizar uma análise após o estudo
estar completo para garantir o sucesso da aleatorização.

Mãos a obra : Estas considerações são iniciais e superficiais, mas constituem um excelente ponto de partida para
que você inicie seu treinamento no racioćınio cient́ıfico. Certamente, cada indiv́ıduo direciona seu racioćınio
para a área de atuação profissional, acadêmica ou qualquer outra de interesse.

Comece formulando hipóteses sobre assuntos corriqueiros, fenômenos próximos e cujas informações e consi-
derações teóricas são de fácil acesso, e cujas bases já estão comprovadas. Compare suas conclusões com os
fatos. No ińıcio parecerá dif́ıcil mas, com o passar do tempo, você desenvolverá seu método particular para
medir, de maneira totalmente imparcial, seu próprio progresso!
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