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Fundamentos da ciência social contemporânea:
• atividade racional: razão lógica (intersubjetiva) x fé, autoridade, intuição
indutiva (do fato à teoria) e dedutiva (do geral ao particular).

• caráter determinista: antecedentes sociais, não absoluto (probabilístico)        
e não exaustivo (causação múltipla e parcimoniosa)

• busca a generalização mas é específica na operacionalização 
e apresentação (definição de conceitos x senso comum) 

• muda permanentemente: valor na utilidade x verdade final.
Problema para o conhecimento científico do social: 
plausibilidade aparente do senso comum (Z. Bauman &T. May).
Atributos do conhecimento científico nas CS: ‘’discurso responsável”, 
amplitude da observação (p/ além das impressões), “realidade” = agente + 
estrutura (não mero fruto de atos e intenções), desnaturalização do social 
(romper força da rotina como fonte de interpretação da “realidade como       
ela é”). 



Métodos não podem ser apreendidos fora dos problemas cuja
compreensão motivou sua criação e desenvolvimento.
A validação de um método não está em suas propriedades supostamente
intrínsecas, mas em sua capacidade heurística, em sua contribuição para
‘desvendar’ o problema que demandou sua aplicação. Métodos e técnicas
são “instrumentos que apenas deveriam ser julgados pelo seu uso”. 
Contribuição da metodologia: racionalizar a prática das ciências 
sociais, criar um “sistema de hábitos intelectuais” (Comte/ Bourdieu).
Pesquisa científica: 1. observar/ descrever; 2. explicar/ compreender
Produção nas Ciências Sociais:
(1) observação (teoria prévia) e descrição de objetos ou eventos de interesse 
(2) descoberta/ construção de regularidades – correlação entre 

características ou eventos
(3) formalização e generalização das descobertas: novas teorias e leis
• Descrever: medir “as distribuições empíricas de valores das  
variáveis” (Babbie), dos atributos.

• Explicar/ compreender: estabelecer “associações entre variáveis” para 
entender as distribuições de valores.



Vigilância epistemológica: submeter permanentemente conceitos e técnicas a 
“uma interrogação sobre as condições e limites de sua validade” (Bourdieu, p14 
Obstáculos epistemológicos: 
• Familiaridade com o universo social (sociologia espontânea, ilusão do 

saber imediato, prenoções)
• Ilusão da transparência x princípio da não-consciência: determinação

objetiva das subjetividades, sem cair na oposição fictícia entre 
subjetivismo e obejtivismo: “experiência das significações faz parte da 
significação total da experiência” (p.19, n.12)

• Noção de natureza humana e filosofias essencialistas derivadas
• Linguagem corrente como “filosofia petrificada do social”, crítica das 

metáforas/ esquemas de interpretação de natureza física ou biológica
(corte epistemológico). 

CONSTRUÇÃO DO OBJETO: 
objeto de realidade social (pré-construído) x objeto de realidade sociológica,
problema social X problema sociológico.                                                        
pré-construção pela percepção X sistema de relações construídas
propositalmente.



PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO OBJETO (C. Lemieux):
Formular um enigma a respeito do objeto de interesse (p.35)
- enigma cuja resposta demandará uma investigação empírica e levará à 

reconstrução do objeto (agora sociológico)
- Teste da empiricidade necessária (anti-escolástica)
- Teste da unicidade (anti-descritivo)
- Recusa à exaustividade (anti-descritivo)

- Princípio da dupla homogeneidade da explicação sociológica (p.45):
• Fatos e contrafatos (homog. horizontal)
• Referidos a uma mesma causa social  (homog. Vertical)
• Explicações profanas “constróem realidades” – fenômenos cognitivos

“naturais”, validados coletivamente.



«La ruptura la efectúa este autor [Bourdieu] con su idea -
claramente influida en la filosofía bachelardiana- de que la 
ciencia se hace construyendo su objeto “contra el sentido 
común”; diferenciando entre el "objeto real", preconstruido por 
la percepción, y el "objeto científico" que es el sistema de 
relaciones expresamente construido. De modo que, los 
problemas del estatus ontológico del objeto, pasan así a 
constituirse en problemas de estatus epistemológico. Y así, 
frente a la doctrina positivista, Bourdieu defiende la 
reivindicación del "ars inveniendi" sobre el "ars probandi", es 
decir, del contexto del descubrimiento sobre el contexto de 
justificación; la prioridad de la heurística sobre la metodología, 
de la epistemología sobre la mecánica lógica, del espíritu 
creador sobre la prueba. Pero no por ello se deja caer en la 
peligrosa arbitrariedad que corren determinadas posiciones de 
carácter hermenéutico; y para ello insiste que nuestra disciplina 
se refiere a hechos, no a especulaciones de la filosofía social. 
(Lección de Epistemología Etnográfica, F.S.Pérez)


