
Capítulo 7
Criando bons argumentos:
uma visão geral

Neste capítulo examinamos os quatro elementos de um ar-
gumento de pesquisa. No Capítulo /j discutiremos os dois elemen-
tos essenciais a qualquer argumento e. nos Capitulo» Ij e 10. dois
outros elementos que os pesquisadores experientes deveriam do-
mim/r. e os principiantes. pelo menos entender.

7.1 Discussões e argumentos

NÃo HÁ NADA DE ESPECIALMENTE DIFÍCIL no tipo de argu-
mento que você encontra ou precisa apresentar num relatório de
pesquisa. Esse argumento representa a mesma troca de idéias de
uma discussão animada, com pessoas cuja inteligência você res-
peita, especialmente quando as perguntas podem ajudá-lo a refle-
tir encaminhando-o para a solução de um problema complicado.
A única diferença é que numa conversa você normalmente se
sente mais confiante quanto ao que sabe, além do que a outra
pessoa está bem à sua frente, fazendo perguntas que o encora-
jam a se concentrar no que acredita e em por que acredita:

A: E então, como acha que vai se sair neste semestre? [A jàz
uma pergunta, levantando implicitamente um problema.]

B: 'Acho que estou melhor do que no anterior. [Respondendo à
pergunta, B faz uma afirmação e implicitamente resolve o
problema.]

A: Por que você acha isso? [A pede uma evidência para susten-
tar a '?firmação.]

B: Finalmente estou fazendo os cursos da área em que queto me
especializar. [B apresenta uma evidência.i

A: E que diferença isso faz? [A não vê por que fazer tais cur-
sos representa uma evidência relevante.]

B: Eu me saio melhor nos cursos que me interessam. [B apresen-
ta um princípio sobre cursos e motivação que liga a afirma-
ção à evidência.]



A: Mas. e quanto ao curso de estatística que você precisa fazer'?
[A indica uma evidência que poderia contrabalançar a evi-
dência de B.]

B: É verdade que fui reprovado em cálculo. mas estatística é
mais fácil. e agora eu tenho um orientador que pode explicar
as coísas melhor do que os professores. [B reconhece a cvi-
déncia contrária, mas ti refuta. apresentando mais lima l'I'i-

ciência.]
A: Mas. então, não serào cinco os seus cursos? [Ajà= outra res-

salva. ]
B: Estou sabendo. Não vai ser fácil. [B./ú= I/II/a concessão. pois

trata-se de 11mponto que mio pode contradizer.i
A: Acha que entrará na lista do reitor'! [A indaga a respeito dos

limites da afirmação de B.]
B: Não garanto, mas acho que farei um bom papel. Sou capaz

de tirar a nota de média. se não tiver de arrumar um empre-
go de meio período. [B limita o âmbito da afirmação e, en-
tão, estipula IImClcondição que restringe SIIClconfiança.i

Se você for capaz de se imaginar fazendo parte de uma
conversa dessas, não achará nada de estranho nos argumentos
de pesquisa, porque os elementos são os mesmos. A única di-
ferença é que, num relatório de pesquisa, você não só deve res-
ponder às perguntas de seus leitores, mas também fazer pergun-
tas em nome deles. Entre as perguntas dos leitores podem-se
destacar:

IIH

Perguntas do leitor

Qual é o seu assunto?
Que evidências você tem?
Por que você acha que sua

evidência sustenta sua
. afirmação?

Mas, e quanto às ressalvas?
,

Você está completamente seguro?
Não faz nenhuma ressalva, aqui?
Então, exatamente qual a força

de sua afirmação?
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Suas respostas constituem sua argumentação. Você deve
apresentar:

• uma afirmação;
• evidências ou justificativas que a sustentem;
• algo que chamamos de fundamento, um princípio geral que

explica por que você acha que sua evidência é importante
para sua afirmação;

• ressalvas, que tornam suas afirmações e evidências mais pre-
cisas.

Ao reunir os argumentos, nenhum hábito mental lhe será
. mais útil do que o de imaginar-se num diálogo com seus leito-
res: você fazendo afirmações, os leitores formulando boas per-
guntas, você respondendo a elas da melhor forma possível.

7.2 Afirmações e evidências

Dois elementos que você precisa sempre deixar explíci-
tos são sua afirmação e a evidência que a sustenta.

'-- __ A_fi_lrm_a_ç_ã_o__ I .......•.----.· .. I"-__ E_V_i_d_ên_c_i_a_

Respostas que você dará
• sua afirmação expressa aquilo em que você quer que os lei-

tores acreditem;
• suas evidências ou justificativas são as razões pelas quais eles

devem acreditar na afirmação.Eu afirmo que ...
Apresento como evidência ...
Apresento o seguinte princípio

geral ... Afirmação: Deve ter chovido ontem à noite,
Evidência: porque as ruas estão molhadas .
Afirmação: Você deveria fazer um exame para saber se sofre de

diabetes,
Evidência: porque sua leitura do glicômetro é 200.
Afirmação: A emancipação dos camponeses russos foi meramen-

te simbólica,
Evidência: porque não melhorou a qualidade de sua vida diária.

Posso responder a elas.
Primeiro ....

Só se ... e contanto que ...
Devo admitir que ...
Eu a limito ...
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Quando você apresenta um desses elementos sem o outro,
parece que apresentou dados despropositados ou opinião in-
justificada.

Afirmações e evidências são suficientes para conversas
corriqueiras, como a respeito da chuva de ontem à noite. Mas,
ao fazer uma afirmação significativa, você está pedindo que
seus leitores mudem de opinião sobre algo importante. Consi-
derando que a maioria dos leitores resiste, quando se trata de
mudar de opinião facilmente, ainda mais quanto a assuntos im-
portantes, você precisará ampliar sua argumentação com mais
dois elementos: fundamentos e ressalvas.

todo o mundo simplesmente toma como certo o fundamento,
o princípio geral que une a evidência das ruas molhadas com
uma afirmação sobre chuva.

Sempre que vemos a evidência das ruas molhadas, de
munhà, podemos concluir qlle provavelmente choveu na noite
anterior.

Fundamento

(É claro que, se você mora numa cidade onde se usam irrigado-
res para baixar a poeira, apenas o fundamento nào seria bastan-
te, e você também iria querer saber se os irrigadores funciona-
ram naquela noite. Leia mais sobre este assunto no Capítulo 9.)

Tratando-se de outros tipos de afirmação, porém, as per-
guntas sobre fundamentos são inevitáveis. Suponha que você
faça um exame de sangue num daqueles quiosques armados
em shopping centers.. O encarregado dos testes faz a leitura do
aparelho que testa a dosagem de açúcar no sangue e diz: Você
deveria consultar seu médicoa/ir/llll\,"oporque sua leitura está
indicando 200't',.it"'nciaQuase todos nós perguntaríamos por que
200 significa que deveríamos procurar um médico. Ao fazê-
10, estamos pedindo um fundamento, um princípio que justifi-
que, que ligue a evidência - 200 no aparelho - à afirmação de
que deveríamos consultar o médico. Bem, responde quem fez
o teste, sempre que uma pessoa tem uma leitura acima de 120.
há um forte indício de que ela pode sofrer de diabetes.

Com freqüência, é preciso incluir essa estrutura de sus-
tentação adicional, fornecida por um fundamento explícito, por-
que normalmente os argumentos de pesquisa pedem aos leito-
res que mudem de opinião sobre assuntos que não são óbvios.
Isso, então, geralmente significa que você precisa convencer
seus leitores de que sua evidência é na verdade importante para
sua afirmação.

Por exemplo:

7.3 Fundamentos

o fundamento de um argumento é seu princípio geral, uma
suposição ou premissa que estabelece uma ponte entre a afir-
mação e a evidência que a sustenta, ligando-as num par logi-
camente relacionado. Seu fundamento responde a perguntas,
não sobre a precisão de sua evidência, mas sobre a pertinência
de sua afirmação, ou, dizendo de maneira inversa, responde se
sua afirmação pode ser deduzida através de sua evidência. Pen-
se em seu fundamento como uma superestrutura que liga a evi-
dência à afirmação:

Numa conversa casual, raramente pedimos um fundamen-
to. Se afirmássemos: Deve ter chovido ontem à noite, porque
as ruas estão molhadas, poucos replicariam, perguntando: Por
que o simples fato de as ruas estarem molhadas deve me jazer
acreditar em sua afirmação de que choveu ontem à noite? Quase

A emancipação dos camponeses russos foi meramente simbóli-
ca~linnaçào porque não melhorou a qualidade de sua vida diá-
ria'evidencia
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Esse argumento poderia induzir um leitor a pedir um fun-
damento:

Mesmo que eu concordasse com sua evidência de que a
qualidade de vida dos camponeses russos não melhorou. por que
isso deveria me levar a acreditar em sua afirmação de que a
emancipação foi meramente simbólica?

Fundamento

o pesquisador teria de responder com um princípio geral
que estabelecesse de que modo um certo tipo de evidência é
importante para uma determinada afirmação:

Sempre que uma ação política não melhora a vida daque-
les a quem pretensamente deveria ajudar, julgamos tal reforma
como tendo sido apenas simbólica.

Por exemplo, uma leitura de 200 não é sempre um sinal
de diabetes. Feita logo de manhã, 200 é uma contagem alta. a
menos que você tenha comido um doce enorme. Assim, antes

- de podermos avaliar uma afirmação e sua evidência, temos de
saber como o seu alcance pode ser ressalvado: Sua leitura é de

200'<,,'iclJI/C;1Iportanto você deveria jazer um exame médico1l1ir/JI"",io
porque tanta glicose no sangue é um forter<!.\',m/l'lJ sinal de que
você pode"".HlIll'CI ter diabetes'/imdCl/JI('/lI0 a menos que, é claro, vo-
cê tenha acabado de comer um doce·}'('.\',ml\'(/

Quanto mais complexo e interessante seu argumento, mais
é provável que você precise de ressalvas, porque as afirmações
complexas e interessantes nunca são exatas, cem por cento
verdadeiras sob todos os aspectos. Por medida de segurança.
alguns grandes pensadores (e não poucos professores) enun-
ciam julgamentos olímpicos, pondo-os acima de qualquer res-
salva. Quanto ao restante de nós. o melhor é não fazer isso. Sem
"enrolarmos" ou nos "esquivarmos das perguntas", devemos
ser legitimamente cautelosos quanto a nossos resultados. (Veja
as pp. 184-5)

É claro que o leitor pode rejeitar o fundamento por julgá-
10 falso. Nesse caso, ele teria de questionar o argumento como
um todo, muito embora. tanto a evidência quanto a afirmação
possam ser efetivamente verdadeiras. (Discutiremos tudo isso
em maiores detalhes nos próximos dois capítulos.)

7.4 Ressalvas

A quarta parte de um argumento consiste de ressalvas. As
ressalvas limitam a certeza de suas conclusões, estipulam as
condições nas quais sua afirmação se sustenta, lidam com as
possíveis objeções de seus leitores e - quando não exageradas -
fazem você parecer um autor criterioso, cauteloso, ponderado.

Sempre que fizer uma afirmação que só for verdadeira sob
certas condições, ou estabelecer uma ligação entre uma evi-
dência e uma afirmação que não seja cem por cento correta,
mas apenas provavelmente verdadeira, você deve, por si mes-
mo, e por seus leitores, ressalvar sua argumentação adequada-
mente. Ao restringir seu argumento dessa forma, você reconhe-
ce os obstáculos que impedem o movimento entre as evidên-
cias e as afirmações.

A maneira como você lida com afirmações, evidências,
fundamentos e ressalvas influi no modo como os leitores julgam
não só seus argumentos, mas também sua capacidade mental
e até mesmo seu caráter. A maioria dos leitores quer saber por
que você faz uma afirmação, não para desafiá-lo, mas porque
desejam entender melhor sua argumentação e participar da dis-
cussão. Quando reconhece o interesse deles, você se mostra
um autor ponderado. Se simplesmente afirmar: Você deveria
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fazer um exame de diabetes ou A emancipação dos campone-
ses russosfoi meramente simbólica e não disser nada mais. vai
parecer que espera que seu público acredite em tudo o que
você diz simplesmente porque você diz. uma suposição muito
grosseira. Boas razões e ressalvas ponderadas ajudam a con-
vencer seus leitores de que você é confiável.

Quando faz uma afirmação; dá boas razões e acrescenta
ressalvas, você reconhece o desejo de seus leitores de traba-
lhar com você, desenvolvendo e testando idéias novas. Por esse
prisma, o melhor tipo de argumento não é nenhuma coerção
verbal, mas um ato de cooperação e respeito. Essa estrutura de
argumentação, no entanto, é ainda mais que isso. Também pode
ser um guia para sua pesquisa. Se entender como suas fontes
organizaram seus argumentos, você poderá lê-los mais critica-
mente e tomar notas com mais precisão. Se entender como terá
que organizar seus argumentos, poderá planejar seu primeiro
rascunho com maior eficácia e testar suas descobertas com
maior confiança.

Capítulo g
Afirmações e evidências

Neste capitulo. discutimos os dois elementos lflle precisam
estar cxplicitos em toda argumentação. Isso (:importante pura lu-
dos os '11Ie queiram elaborar IIl1/a argumcntuçii«) confiável . sejam
pesquisadores iniciantes 011experientes.

o ELEMENTO CENTRAL DE TODO RELATÓRIO é sua afirma-
. cão principal, seu ponto de vista ou tese geral. É a culminação
de sua análise, a declaração do que sua pesquisa significa. Mas,
se quiser que seus leitores mudem de opinião a respeito de
algo importante para eles, você não pode simplesmente apre-
sentar a afirmação, precisa dar-lhes boas razões, evidências con-
fiáveis em que acreditar. Esse par. afirmação e evidência, cons-
titui o núcleo conceitual de todo relatório de pesquisa.

8.1 Fazendo afirmações de peso

Sua afirmação principal é o centro de seu relatório, a parte
que reflete mais plenamente sua contribuição pessoal à pes-
quisa. Para sustentar sua parte do diálogo, essa afirmação pre-
cisa satisfazer às expectativas dos leitores. Eles esperam que
ela (como também as afirmações subordinadas que a susten-
tam) seja substantiva. contestável e explícita.

8.1.1 Sua afirmação deve ser substantiva

Os leitores querem que você os ajude a entender algo im-
portante; assim, terão pouco interesse por uma afirmação que
mostre apenas o que você fez:
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Embora a reccssão de 1981-82 tenha ocorrido principal-
mente porque a OPEP elevou os preços do petróleo, examinei
o papel desempenhado pelo Federal Reserve Board.

Uma vez que a maioria dos leitores já acredita nisso, dizê-
10não acrescenta nada de novo. Se nada do que Ihes diz muda
a opinião deles de maneira que os preocupe, você estará des-
perdiçando o tempo deles. Sua afirmação só será contestável
se mudar algo em que eles já acreditam. Na medida em que
ela for contestável, seus leitores a considerarão importante.
(Veja em "Sugestões úteis", no final deste capítulo, algumas
maneiras comuns de os pesquisadores fazerem afirmações con-
testáveis.) Mas, novamente, se você está num de seus primei-
ros projetos de pesquisa, focalize seus próprios interesses, algo
que seja importante para você, ou para alguém com os seus
interesses e conhecimento.

ou sobre o que seu relatório fará:

Este relatório discutirá o papel da OrEP e do Federal Re-
serve Board na recessão de 1981-82.

Isso não diz nada de substantivo sobre a OPEp, o Federal
Reserve Board ou a recessão, portanto também não há nenhu-
ma necessidade de um argumento para sustentá-Io. Afirmações
assim introduzem tipicamente um passeio a esmo por um campo
de informações.

A afirmação seguinte poderia ser substantiva o bastante
para prender o interesse do leitor, porque faz uma afirmação
sobre a OPEP, os preços do petróleo, o Federal Reserve Board,
a provisão de fundos e a recessão de 1981-82:

8.1.3 Sua afirmação deve ser específica

A recessão de 1981-82 não aconteceu porque a OPEP ele-
vou os preços do petróleo. mas principalmente porque o Federal
Reserve Board restringiu a provisão de fundos.

Os leitores também esperam que sua afirmação seja ex-
pressa em linguagem suficientemente detalhada e específica
para reconhecerem os conceitos centrais que você desenvolve-
rá ao longo de seu relatório. Compare:

g 1.2 Sua afirmação deve ser contestável

Portanto, a emancipação dos camponeses russos não foi um
acontecimento importante.

Portanto, a emancipação dos camponeses russos não foi
importante porque, embora sua vida tenha mudado um pouco,
sua situação decaiu.

Portanto, a emancipação dos camponeses russos foi ape-
nas simbólica, porque, embora eles tenham obtido o controle de
seus negócios cotidianos, sua condição econômica deteriorou-
se tão nitidamente, que seu novo status social não afetou a qua-
lidade material de sua existência.

Os leitores consideram uma afirmação importante na me-
dida em que ela seja contestável. A afirmação deve levá-Ios a
pensar, Você terá de explicar isso. seja porque sempre acredi-
taram no contrário, ou porque nunca pensaram no assunto. Nin-
guém contesta uma afirmação que só se refere ao próprio rela-
tório ou a você, nem uma afirmação que repete algo em que
os leitores já acreditam:

Portanto, a Segunda Guerra Mundial mudou o curso da his-
tória ao permitir que a União Soviética dominasse a Europa
Oriental por quase meio século.

A primeira afirmação é pouco substancial. A segunda é
menos vaga, mas enuncia poucos conceitos específicos que os
leitores deveriam esperar (com exceção de decair). A terceira é
explícita, enunciando vários conceitos que o autor precisa de-
senvolver para sustentá-Ia: simbólica, obter o controle, condi-
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ção econômica, deteriorar, novo status social, qualidade ma-
terial da existência.

Ao expressar sua afirmação principal pela primeira vez.
no fim da introdução (conforme prefere a maioria dos leito-
res; veja as pp. 260-5), é importante que você o faça em lin-
guagem específica. Quando notarem que a linguagem se man-
tém sempre a mesma. é bem provável que os leitores sintam
que seu texto é coerente. Quando não sabem que conceitos es-
perar. os leitores podem perder os mais importantes e julgar
que o que estão lendo está desfocado, até mesmo que é uma
bagunça incoerente.

A qualidade material de sua vida diária se deteriorou.
-- Que evidéncia se relaciona com "deteriorou ''!

Antes de os camponeses serem emancipados, sua vida material
era suficiente para a sobrevivência.
:....Que evidência se relaciona com "vida material"?
Seu nível social era baixo.
- Que evidência se relaciona com "baixo"?
Eles não tirlham controle sobre a própria vida.
- Que evidência se relaciona com "controlar"?
Seu status social teve uma ligeira ascensão.
- Que evidência se relaciona com "ascensão"?

Cada termo é simultaneamente parte da afirmação prin ..
cipal e de subargurnentos que precisarão de suas próprias evi ..
dências de sustentação. Quanto mais explícita for sua lingua ..
gern, mais evidências você precisará apresentar para sustentar
suas afirmações, e melhor verá quanta pesquisa ainda precisa
fazer.

Se estiver escrevendo seu primeiro relatório de pesquisa.
a tarefa de formular uma afirmação significativa, contestável.,
numa linguagem bastante específica. poderá parecer impossí-
vel, especialmente se seus leitores forem peritos no assunto de
sua pesquisa. Como, você poderia perguntar. espera-se que eu
descubra algo que meu professor ainda mio sabe 011 em que
não acredita? Os professores entendem esse problema e espe-
rarão que você faça uma afirmação que seja nova e contestá-

"vel para alguém no seu nível de experiência e conhecimento,
talvez apenas nova para você. Nesse caso, faça sua pesquisa
tendo em mente seus próprios interesses, ou os de seus colegas
de classe. O que eles poderiam achar surpreendente. contestável.
importante? '

Contudo, se você é um estudante de nível adiantado, seus
professores esperarão que faça uma afirmação que especialis-
tas considerariam contestável - ou pelo menos merecedora de
ser posta à prova. Nesse caso, sua pesquisa precisa incluir aqui-
lo em que os especialistas acreditam no momento, em relação
ao problema, e como eles reagiram a outras similares. Pergunte
ao seu professor o que ele espera.

8.2 Usando afirmações plausíveis para
orientar sua pesquisa

Seus leitores desprezarão suas afirmações se elas não fo-
rem substantivas, contestáveis e explícitas. Essas característi-
cas também podem ser importantes para você, enquanto estiver
pesquisando e redigindo o texto. Você entenderá melhor suas
fontes quando puder identificar suas afirmações principais e
as evidências que elas apresentam para sustentá-Ias. Você dá a
si mesmo orientações para a pesquisa quando cria afirmações
substantivas com tópicos e conceitos explícitos: de que precisa-
ria para desenvolver obtenção do controle, condição econômi-
ca, deterioração, novo status social, qualidade material de vida?

Você também pode usar esses conceitos para ordenar suas
evidências:

8.3 Apresentando evidências confiáveis

A afirmação é o centro de seu relatório, mas a maior parte
dele será dedicada às evidências que o sustentam. Se os leito-
res rejeitarem suas evidências de sustentação por considera-
rem-nas fracas, é porque eles não as julgaram exatas, precisas,
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suficientes, representativas, autorizadas ou compreensíveis. (Os
leitores também podem rejeitar uma evidência por ser irrelevan-
te ou inadequada, mas, para testar as evidências por esses dois
critérios, você precisa saber mais sobre os fundamentos, que
discutiremos no próximo capítulo.)

Esses critérios não são exclusivos dos argumentos de pes-
quisa. Nós os usamos em nossas discussões mais corriqueiras.
A argumentação de "Filho", a seguir, fracassa em todos os seis
critérios de qualidade, além de não ser adequada:

Filho: Você tem dinheiro para me comprar tênis novos .....id.'n..iu
tmplirnu

Pai: Esqueça! [i.e., Não responderei, porque sua evidência
mio é adequada.i

Se você puder se imaginar como o Pai, será capaz de testar a qua-
lidade das evidências de qualquer argumento de pesquisa.

8.3./ Exatidão

Filho: Preciso de tênis novos'.~/;rlllur<i" Os meus parecem aperta-
dOS· •.•.idénciu

Pai: Seus pés não cresceram tanto em um mês. e não parecem
doer muito. [i.e., Admito que o que você apresenta como
evidência poderia ser pertinente à sua afirmação, mas a
rejeito. primeiro porque não é exata. e segundo porque.
mesmo quefosse exata, "parecem apertados" não é sufi-
cientemente preciso.]

Filho: Mas os meus tênis estão com uma aparência horrível! Es-
tão sujos. Olhe só para esses cadarços puídos .•.•'id<'nC'iu

Pai: Cadarços puídos e sujeira não são motivos suficientes para
comprar tênis novos. [i.e.• Sua afirmação pode ser efeti-
vamente correta, e com mais evidências poderia valer a
pena considerá-Ia. mas cadarços e sujeira, apenas. não
são evidências suficientes da condição terminal de seus
tênis.]

Filho: Todo o mundo acha que eu devia comprar tênis novos.,..'i.

Acima de tudo, sua evidência deve ser exata; os leitores
especialistas desdenham os erros. Leia novamente nossas adver-
tências no Capítulo 6 sobre fazer anotações que reflitam com
exatidão tanto o texto quanto o contexto das passagens que você
cita. (Veja as pp. 103-6.) Se seu relatório depende de dados co-
lecionados em laboratório ou no campo, registre seus dados
completa e claramente, e então confirme essas duas caracterís-
ticas antes e durante a redação. Os leitores predispostos a se-
rem céticos em relação a seus argumentos, como devem ser
todos os leitores atentos, poderão aproveitar a menor falha em
seus dados, o mais trivial engano em uma citação ou menção
(mesmo em sua ortografia e pontuação), como um sinal de in-
confiabilidade irredimível. Manter a correção das coisas fáceis
demonstra respeito por seus leitores e é o melhor treinamento
para as dificeis.

Considerando que a exatidão é decisiva, uma maneira de
selecionar suas evidências é avaliar sua confiabilidade. De qual
evidência você está mais seguro? Qual evidência gostaria que
fosse mais confiável? Você pode usar uma evidência questio-
nável, desde que reconheça essa característica. Na verdade,
quando indica uma evidência que parece sustentar sua afirma-
ção, e então a rejeita como não confiável, você está se mostran-
do cauteloso e autocrítico.

Pai: A opinião de todo o mundo não me importa. [i.e., Mesmo
que seja verdadeira. não considero autorizada a opinião
de outras pessoas.]

Filho: Você não vê o modo como sou obrigado a andar?~i'id""cia
implícita

Pai: Não. [i.e., O modo como você anda poderia se qualifi-
car como evidência. mas eu o tenho observado e não vi
nada de errado. Sua evidência não é nem um pouco com-
preensível. ]

Filho: Olhe como eu ando mancando .••.tdéncta
Pai: Você estava caminhando direito um minuto atrás. [i.e., Sua

evidência não é representativa.]
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o Serviço Florestal gastou uma grande quantia para pre-
venir incêndios nas florestas, mas ainda há uma alta probabi-
lidade de grandes e dispendiosos incêndios.

medir sua suficiência. Em algumas áreas, os pesquisadores
baseiam uma afirmação na evidência de um único episódio de
pesquisa: um crítico classifica um novo romance como obra
produzida às pressas por interesse comercial, depois de apenas
lima leitura, e cita como evidência uma única falha. Para uma
afirmação sobre a tendência de uma pessoa usar a mão esquer-
da Oll a direita, e sua relação com a calvície, um psicólogo tal-
vez queira analisar os resultados de 150 pacientes em dezenas
de experiências. Mas, antes de aprovar um novo medicamento
contra o câncer, o FDA exigiria dados de milhares de pacien--
tes ao longo de anos de experiências. Quanto mais estiver em
jogo, mais alto o patamar da suficiência. Poderia ser interes-
sante saber se um novo romance é uma obra produzida às pres-
sas por interesse comercial, ou se mais pessoas que usam a
mão esquerda são calvas, mas poucos seriam afetados por re-
sultados errados. O mesmo não se dá com um novo medicamen-
to contra o câncer.

É típico dos principiantes apresentar evidências insufi-
cientes. Eles acham que provaram uma afirmação geral quan-
do encontram apoio em uma citação, em alguns dados, em uma
experiência pessoal:

8.3.2 Precisão

Os pesquisadores querem evidências que sejam não só
exatas. como precisas. O que é considerado preciso, porém. di-
fere de área para área. Um fisico mede a vida de quarks em fra-
ções infinitesimais de segundo, portanto a margem de erro to-
lerável é tão pequena que tende a desaparecer. Um historiador,
ao avaliar quando a União Soviética entraria em colapso, esti-
maria o fenômeno em semanas ou meses. Um paleontólogo,
datando uma nova espécie, pensaria em termos de dezenas de
milhares de anos. De acordo COm os padrões de suas áreas, os
três são adequadamente precisos. (Acontece, também, de a evi-
dência ser precisa demais. Um historiador pareceria impruden-
te se afirmasse que a União Soviética alcançou seu ponto de
colapso às 2 horas da tarde de 18 de agosto de 1987.)

Embora você não deva fazer sua evidência parecer mais
precisa do que ela é, os leitores cuidadosos ouvirão sirenes de
alarme se você usar certas palavras que de alguma forma res-
trinjam sua afirmação, impedindo-os de avaliar seu conteúdo:

Shakespeare deve ter odiado as mulheres, porque em
Macbeth elas são todas diabólicas ou fracas.

Quanto dinheiro é "uma grande quantia"? A que índice che-
ga uma probabilidade "alta" - 30%7 50%7 80%? Quantos hec-
tares são destruí dos num incêndio "grande"? Fique atento a pa-
lavras como alguns, a maioria, muitos, quase, sempre, normal-
mente.freqüentemente, geralmente, e assim por diante. Esses
atributos restritivos podem estabelecer limites adequados a uma
afirmação, mas também dar-lhe uma conotação de falsidade
ou superficialidade. (Voltaremos às ressalvas no Capítulo 10.)

Os pesquisadores quase sempre necessitam de mais do que
um pouco de dados para sustentar uma afirmação que seja subs-
tantiva e contestável (embora às vezes umas poucas evidências
contestem uma afirmação). Se você está fazendo uma afirma-
ção mesmo ligeiramente contestável, apresente sua melhor evi-
dência, mas saiba que sempre haverá mais evidências disponí-
veis e que elas poderiam conter exemplos contrários que se-
riam fatais para a sua afirmação.

Paradoxalmente, alguns pesquisadores iniciantes citam a
própria falta de evidências como prova de sua afirmação:8.3.3 Suficiência

Da mesma forma como áreas diferentes julgam a precisão
da evidência de maneira diferente, assim também diferem ao

Nenhuma evidência demonstra que haja vida em outro lu-
gar no universo, portanto não deve haver nenhuma.
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Você pode observar como é inútil uma evidência negati-
va, quando reconhece que, na mesma pergunta, ela pode atuar
de ambos os lados:

8.3.5 Autoridade

quisadores de sua área citam com maior freqüência, em que
procedimentos confiam, que registros citam regularmente. Se
você está lidando com fontes primárias (textos originais de li-
vros, peças, diários, e assim por diante), certifique-se de que
sua edição seja recente e de que foi publicada por uma editora
respeitável. Há edições eletrônicas on-Iine de Shakespeare,
editadas de modo tão precário, que usá-Ias rotularia você como
incompetente.

Quando os estudantes não encontram, ou têm pouca fami-
liaridade com fontes secundárias autorizadas - periódicos ou
livros especializados -, costumam recorrer a fontes terciárias: li-
vros didáticos, verbetes de enciclopédias, publicações de ampla
circulação, como a revista Psicologia hoje (veja nossas adver-
tências na p. 92). Se essas forem as únicas fontes disponíveis,
que sejam, mas nunca as considere como autorizadas. Tome
cuidado especial com livros de assuntos complexos dirigidos
ao grande público. Os autores que escrevem para o leitor co-
mum, discorrendo sobre o cérebro ou os buracos negros, são
normalmente competentes, às vezes pesquisadores destacados.
Mas eles têm sempre de simplificar, às vezes demais, e são sem-
pre desatualizados. Portanto, se você começar sua pesquisa com
um livro popular, observe as datas dos periódicos especializa-
dos citados na bibliografia.

A autoridade também depende da atualidade, mas, aqui
novamente, cada área julga a atualidade de maneira diferente.
Nas ciências, "desatualizado" pode referir-se a um mês atrás. Na
área de humanas, um estudioso poderia julgar como confiável
um livro com mais de um século de idade. A melhor maneira
de medir a atualidade é observar rapidamente nas bibliografias
as datas dos artigos de periódicos. Qual seria a data-limite a
ser levada em conta? Considere que a maioria dos livros didá-
ticos e livros de referências está desatualizada.

Lembre-se, no entanto, de que algumas das melhores pes-
quisas provam que uma idéia "atual e autorizada", há muito
estabeleci da, é na realidade uma inverdade. Durante décadas,
pessoas de diversas áreas citaram casualmente o "fato" de que
os povos inuits do Ártico têm dezenas de nomes para diversos

Nenhuma evidência demonstra que nào pode haver vida
em outro lugar no universo, portanto provavelmente deve haver.

8.3.4 Representatividade

Os dados são representativos quando sua variedade refle-
te a variedade do meio do qual eles foram derivados, sobre a
qual você faz sua afirmação. O que é considerado como repre-
sentativo também varia de acordo com a área. Os antropólo-
gos poderiam interpretar uma pequena cultura na Nova Guiné
com base no conhecimento profundo de alguns indivíduos, mas
nenhum sociólogo faria uma afirmação sobre as práticas reli-
giosas americanas, baseado em dados fornecidos por uma úni-
ca igreja batista do Oregon. Os principiantes sempre se arriscam
a apresentar evidências que não refletem todo o âmbito das evi-
dências disponíveis, não porque sejam descuidados, mas por-
que não podem imaginar como seria uma evidência mais re-
presentativa.

Ao coletar evidências, pergunte a seu professor, ou a al-
guém experiente na área, quais outras eles achariam necessá-
rias para sustentar uma afirmação como a sua. Se você quer
aprender a julgar o assunto por conta própria, peça a seu pro-
fessor exemplos de argumentações que falharam por se basea-
rem em evidências não representativas. Aprendemos o que é
considerado representativo, acumulando exemplos representa-
tivos do que não é.

Pesquisadores competentes citam as fontes mais autoriza-
das, mas o que é considerado autorizado novamente varia de
área para área. Observe quais são as autoridades que os pes-
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tipos de neve. Apenas quando uma pesquisadora verificou o
fato foi que descobriu que eles na verdade têm apenas três. (OU

pelo menos foi o que ela afirmou.)
Por fim. faça a distinção entre evidência autorizada e "auto-

ridades". Em toda área. se o Especialista A diz uma coisa. o Es-
pecialista B afirmará o oposto. Alguém mais alegará ser o
Especialista C. que na verdade não é especialista coisa nenhu-
ma. Ao ouvirem os especialistas discordar entre si, os pesqui-
sadores iniciantes (assim como o público em geral) podem tor-
nar-se céticos quanto à perícia e desprezar o conhecimento dos
peritos, julgando-o uma mera opinião. Não confunda o cinis-
mo desinformado com o ceticismo informado e ponderado.

Se você é um pesquisador de nível intermediário, não acei-
te nenhuma fonte como autorizada até conhecer toda a pesqui-
sa na área. Nada revela incompetência mais depressa do que
citar alguém a quem todo o mundo na área despreza - ou, pior,
alguém de quem nunca ouviram falar.

Cada área define todos esses critérios de modo diferente,
mas todas requerem que as evidências os satisfaçam. Assista
a conferências e seminários, prestando atenção aos tipos de ar-
gumentos que seus professores criticam por achar que apre-
sentam evidências inconsistentes. Peça exemplos de maus argu-
mentos aos professores, mesmo que eles tenham de inventá-Ias.
Você só entenderá o que é considerado confiável depois de ver
exemplos do que não é. Adquirir esse conhecimento através dos
erros dos outros é menos doloroso do que fazê-lo à custa dos pró-
prios erros.

No teste de trabalho rotineiro. os valores metabólicos para
os indivíduos I. 3. 7 e 10 foram inválidos. Os dados da taxa de
pulsaçãoem 4. g e 10 minutos foram:

--- ....-~.". ___._0_ ..
, ..__ .•.. - ----'-"'--

Indivíduo Descanso T=4 T=8 T = 10._---------
61 72 93 101

2 73 XR 105 110
3 66 85 99 110
4 73 88 105 110
5 66 85 99 110
6 81 97 111 124
7 81 97 111 124
8 73 88 105 110
9 66 85 99 110
10 81 97 111 124

o que deveriamos ver nessa tabela? Só saberíamos se já
tivéssemos conhecimento de que ocorrem efeitos metabólicos
quando as taxas de pulsação por minuto sobem acima de 170%
da taxa de descanso e pudéssemos calcular os percentuais de
cabeça. Caso contrário, esses dados não se parecem com uma
evidência, mas com números crus, indigestos. (No Capítulo 12,
apresentaremos alguns princípios para analisar e revisar tabelas
como essa.)

Igualmente confusa é a citação "singela". Eis uma afir-
mação de um estudante sobre Lincoln, citando como evidência
o "Discurso de Gettysburg":

8.3.6 Clareza
Lincoln acreditou que os Fundadores apoiariam o Nor-

te"/iru",<"",, porque, como ele disse. o país "constituiu-se de acor-
do com a proposição de que todos os homens são criados
. ."
Iguais 'cdd(;"ciaSua evidência pode ser exata, precisa, suficiente, repre-

sentativa e autorizada, mas, se os leitores não puderem ver sua
evidência como evidência, pode ser que você também não este-
ja apresentando=evidência nenhuma. Especialmente quando
ela consiste de dados quantitativos ou citações diretas, certifi-
que-se de que seus leitores possam ver nela o que você quer
que eles vejam. Por exemplo:

Pode ser que os Fundadores tivessem apoiado o Norte, mas o
que existe nessa citação que deveria nos fazer pensar que Lin-
coln acreditava que eles o fariam? Pressionado, o autor explicou:

Uma vez que os Fundadores constituíram o país segundo a
proposição de que todos os homens são criados iguais, e Lincoln
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libertou os escravos porque achou que eles haviam sido criados
iguais, então deve ter pensado que os Fundadores estariam de acor-
do com ele, portanto teriam apoiado o Norte. t óbvio.

A ênfase no diálogo, neste esquema, também poderá aju-
dá-Io a encontrar e elaborar seus argumentos, especialmente
quando suas anotações parecem mais uma pilha de informações
não digeridas do que outra coisa. Ao se preparar para escre-
ver, use os elementos da argumentação como um princípio de
organização que o ajude a se antecipar às preocupações de seus
leitores. O esquema é útil até mesmo nas fases mais iniciais
da coleta de informações. Se entender como os pesquisadores
reúnem seus argumentos, você poderá fazer um trabalho me-
lhor na leitura de suas fontes e nas anotações sobre elas.

À medida que for revisando seus dados, lembre-se de que
seu argumento deve estar sempre na forma de afirmação,
acrescida de uma evidência de sustentação. Mas você não con-
seguirá convencer os leitores apenas acumulando dados sobre
dados, porque convencer não é apenas uma questão de quan-
tidade, ou mesmo de qualidade. Pesquisadores renomados tam-
bérn explicam suas evidências. Eles as apresentam e depois as
tratam como se fossem afirmações numa argumentação mais
detalhada, que ainda requer mais evidências. À medida que vão
elaborando argumentos explicativos para apoiar as evidências,
esses pesquisadores dão boas razões para que os leitores acre-
ditem que suas evidências são bem fundamentadas.

No parágrafo seguinte, o autor afirma que o Serviço Flo-
restal desperdiçou milhões, e em seguida apresenta a evidên-
cia: apesar de todo o dinheiro gasto, não houve nenhuma dimi-
nuição na incidência de incêndios. Mas ele não pára aí. Segue
em frente para explicar a evidência e mostra que o número to-
tal de incêndios permaneceu constante, embora os incêndios
grandes tenham diminuído. Então explica por que diminuíram.

Bem, não é. As citações raramente falam por si mesmas;
a maioria delas precisa ser "desembrulhada". Se você apresen-
ta apenas a evidência sem interpretação, seu relatório parecerá
um pastiche de citações e números, sugerindo que seus dados
nunca passaram pela análise crítica de uma mente atuante.

Sempre que você sustenta uma afirmação com números,
diagramas. imagens. citações - o que quer que se pareça com
dados primários -, não considere que o que você vê é o que
seus leitores captarão. Esclareça o que você quer que eles ve-
jam como o ponto central de sua evidência, sua importância.
No que se refere a uma citação, um bom princípio é usar algu-
mas de suas palavras-chave logo antes ou depois dela. Intro-
duza um diagrama, tabela ou gráfico indicando tanto o que você
quer que os leitores notem quanto o motivo pelo qual esse as-
pecto é digno de nota.

Para entender por que a evidência falha, você precisa de
experiência e de habilidade para se antecipar ao que é prová-
vel que os leitores aceitem ou rejeitem. Você adquire essa
habilidade de duas maneiras. A mais dolorosa é ser objeto de
crítica. A menos dolorosa é obter de seus professores exemplos
de argumentos que falharam. Entendendo os exemplos que
falharam, você será capaz de avaliar os seus mais objetivamen-
te. Portanto, pergunte.

8.4 Usando evidências para desenvolver
e organizar seu relatório

Este esquema para avaliar os argumentos deve encorajá-
10 a não abordar seus leitores com um espírito de conflito ou
coerção. Em vez de firmar uma posição e defendê-Ia feroz-
mente contra aqueles que você espera que a ataquem, imagi-
ne-se num diálogo civilizado com seus leitores, todos colabo-
rando para desenvolver um novo conhecimento, o tipo de diá-
logo que você deve manter com suas fontes.

Há boas razões para se acreditar que, desde 1950, o Ser-
viço Florestal americano desperdiçou milhões, tentando preve-
nir incêndios, quando poderia ter gasto esses recursos de modo
melhor, evitando incêndios pequenos que fogem ao controle e
causam danos catastróficos'ofirmoçãoApesar dos milhões gastos
em prevenção, o número de incêndios nas florestas da região
oeste permaneceu inalterado desde 1930. Mas, a partir de 1950,
o número de incêndios devastadores começou a cair, porque foi
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fichas de arquivo como na figura acima, depois experimente
combinações diferentes de subargumentos. Não se preocupe
com a organização das informações dentro de cada cartão: ape-
nas concentre-se em mantê-Ias em grupos de tamanho médio,
que você possa organizar e reorganizar em diversas configu-
rações.

Esse diagrama pode parecer um esboço, e ele é isso mes-
mo. Mas esboça não seu relatório. mas seu argumento. Quando
começar a esboçar seu primeiro rascunho, você terá de pensar
mais em seus leitores: como introduzir seu problema, fazen-
do-o parecer importante para eles, quantos antecedentes apre-
sentar, como ordenar suas subafirmações, e assim por diante.
Trata-se de questões importantes, mas elas não o farão sentir-se
pressionado, enquanto você estiver apenas no ponto de desco-
brir seu argumento.
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então que o Serviço passou a usar sistematicamente aeronaves
de combate ao fogo para alcançar rapidamente incêndios pequenos
e mantê-los sob controle antes que pudessem se espalhar. Se os
milhões gastos na prevenção de incêndios, desde então, tives-
sem sido gastos em esforços para impedir que focos pequenos se
espalhassem, haveria menos incêndios de grandes proporções.
cujos custos tomam mínimo o dinheiro gasto na prevenção.

Todo pesquisador precisa sustentar afirmações contestá-
veis com evidências. mas precisa depois explicá-Ias. tratando
cada núcleo importante das evidências como uma afirmação
de um argumento subordinado que precise de sua própria evi-
dência. Na verdade. todo relatório de pesquisa consiste de ar-
gumentos múltiplos de tipos diferentes. mas todos a serviço da
afirmação central que o pesquisador quer fazer. Assim, a es-
trutura de seu relatório sempre será mais elaborada (e menos
linear) do que uma única afirmação sustentada por uma só evi-
dência. A evidência que sustenta uma afirmação principal será
ela própria dividida em grupos de argumentos menores, cada
um deles estruturado como uma (sub- )afirmação com sua pró-
pria evidência de sustentação:

Afirmação

Evidência

Evidência

Evidência

Se você gosta de fazer as coisas visualmente, monte esse
diagrama num quadro do tamanho da parede. Fixe cartões ou


