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A concentracao do interesse do pesquisador em determinados problemas, a
perspective em que se coloca para formula-los, a cscolha dos instrumentos de coleta e
analise do material nlio sao nunca fortuitos; todo estudioso esta sempre cngajado nas
questi5es que Ihe atrafram a atencao, esui sempre cngajado, dc forma profunda e muitas vezes inconsciente, naquilo que executa. Alcm de sua posi~ao diante do objeto a
estudar, urge considerar tambem 0 memento hisrorico-cientfflco em que se encontra,
a maneira de compreender as ciencias no mundo intelcctual de que faz pane. Duas
perspectivas se reunem sempre: 0 ser pensante c scmprc unico, sua individualidade e
, patente; seu modo de eonhecer e, portanto, sua imagina~o, sua interpretacao, seu
julgamento de valor sao sem duvida inteiramente pcssoais, No en tanto, 0 indi vfduo s6
existe em eoletividades de que e parte inseparavcl; e em sua sociedade e no seu grupo
que adquire sua maneira de e~nsiderar aciencia, as tccnicas de que dispoe sao as que
neles aprende. Mesmo quando inova, suas crialj[lCs cstiio dclimitadas pelo que neles
. existe. Todo indivfduo eneerra uma parte que c particularmcnte sua e uma parte que
foi insuflada pelo seu meio; partes que sempre sc imcrpcnetram, mas que ora estao ern
harmonia, ora em oposi~io.
.

A existencia dessa associacao fundamental entre objctividade e subjetividade
foi durante muito tempo deseonhecida; supunha-sc, isso sim, que erameontradit6rias,
110 incompatfveis que em surgindo uma, a outru sc apagava, Tal maneira de ver se
estendeu aos procedimentos e tecnicas que forum sendo empregados nl!Spesquisas,
DUlls ordens destas ultimas foram tidas como fundamentalmente opostas, embora
podendo ser utilizadasna coletae analise de quaisquer dados relatives hsCieneias
Sociais: as tecnieas qualitativas e as tecnicas quantitativas.
QUAndo as Ciencias Sociais foram tomando vulto, durante 0 seeulo XIX, as
tknicas qualitativas floresceram, se sobrepondo as quantitativas, que no entanto ja
comecavam a ser utilizadas tambem, A maior ou menor aeuidade com que os dados
eram colhidos e analisedos, os comentarios, as sugestoes, pareciam depender diretamente das quaJidades pessoaisJ: da competencia do pesquisador que, Par meio da
observ~o direta, ou em depolmentos de informantes, ou c"! documentos variados,

• Professora Em6ita cia UniversidadC de 500 Paulo, Depanamemo de Sociologia ciaFFLCHI
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vez que 0 raciocfnio se operavasobre quantias dircta ou indirctamente mensuniveis. A
. quantidade sempre fora tida como detcntora de clcvado grau de abstracao, uma vez
que se apresentava deslilufda' de quaisquer prcdicados: ela nao dizia' se 0 objeto era
born ou mau, se era branco ou negro. 0 que este tipo de saber tratava era de quantas
unidades se compunha 0 fenomeno, com que intensidude se apresentava.
Nas primeiras decadas do sec. xx, observava-sc jc1que as Ciencias Exatas e
Naturais nao estavam mais tiio certas e seguras em suus perspectivas e em seus resultados quanto se imaginara. Verificava-se pouco a pouco que as descobertas consideradas citntlficas sofriam tambem influencias e limita~Ocs da coleuvidade a que 0 investigador pertencia, assim como das proprias qualidades c preparo do mesmo; 0 conteudo do seu Saber, estava assim condicionado pela sua inser9lio numa sociedade, e tamhem pelas circunstlincias de tempo e de espaco, A objctividade nao podia ser, emseus
resultados, ta~indubitavel quanta se acrcditara, c as tccnicas quantitativas nlio fugiam
as injun~Oes de tempo, de espaco, de predicados variados lias conclusoes a que chegayam, reunindo-se neste aspecto as qualitativas. ,

coligia as inforrnacocs de que necessitava. Porern tomava-se consciencia pouco a
pouco de que, estundo cada cientista inserido numa fatiaespecffica da realidade social, tendo sido educado de acordo com as normas nela existentes, esta circunstlincia
pesava'sobrc sua caplay1io dos dados, constituindo barreira para que fossem apanhados em sua vcracidudc. Dizia-se enmo que se as Ciencias Sociais desejavam chegar a
objetividadc das Ciencias Exatas e Naturals, compondo tambem urn corpuscle conhecimentos universais c indiscuuveis, seria necessario apelar para outras tecnicas que
libertassern 0 pesquisador das restri90es a que 0 sujeitavain as qualitativas. As tecnicas qualitativas aparcciam como 0 rernedio ideal: acreditava-se que garantiam a objetividade do que se dcsejava aprcender resultando em conhecimentos validos para toda
epoca, lugar e faixa social.
"
Seguia-se nesic rumo 0 que afirmavam as Ciencias Exatas e Naturais para as
quais a obtencao de conhecimentos "cientfficos" devia deixar de lado procedimentos
qualitativos e apelar para a exprcssao dos fenemenos em mimero e em intensidade. A
passagem de um proccdimcnto a outro ocorrera havia muito tempo nas "ciencias da
verdadc" c as distinguira do puro e simples empirismo, levando-as a resultados certos
c seguros; csta passagcm constitufra uma etapa necessaria e decisiva do progresso do
saber'. 0 recurso uos questionarios fechados, as estatfsticas com suas porcentagens,
permitiria tambem as Cicncias Socials fugir das influencias da individualidade de
cada cientista, uma vez que se passava a raciocinar sobre quantidades direta ou indire-

Admitia-se agora que em toda ciencia, em todo conhecimento a ela ligado, 0
fator qualidade vinha em primeirolugar: era a qualidade que fazia uma coisa se distinguir de todas as demais; que fazia as ciencias e os conhccimentos terem suas caracterfsticas proprias. A qualidad«, composia pelos aspectos sensfveis de uma coisa ou de
urn fenemeno naquilo quea pe~o
pode captar, constitui assim 0 que e fundamental em qualquer estudo ou pesquisa, pois e 0 ponto de partida para qualquer deles.
lbdo cientista, ao determinar 0 tema de sua pesquisa se cncontra inserido num univerSO ffsico, social e intelectual que a delimita; e tambcm pOI'meio da percepylio do que
neste universo existe que formula 0 que pretcndc invcstigar. Nesta fase primordial
domina 0 diferenciavel, isto e,aquilo que e plenamcntc qualitativo, e nlio a uniformidade quantificavel.

tamente mensuniveis,

o termo "cienciu" queria dizer conhecimento oriundo do raciocfnio 16gico e
exato que permitia chegar as leis verdadeiras regendo os fen6menos, 0 que s6 era
possfvel ao se atingir 0 grau de abstra930 caracterfstico do saber verfdico e universal.
Isto e, desde que climinndas as quaJidades dos fen6menos que os diferenciam, atingirse-a 0 saber vendico e universal, A busca da verdade esta, pois, embutida nesta rnaneira de pcnsar, qmu vcz que sao procurndas conclusOes independentes tanto das opiniDes, quanto do tcmpo e do cspaco. As ilayOes a que se chega eram tidas como vlilidas para todos c para semprc, libertadas da contingencia e atingindo urn alvo primordial: a certeza. Mostrava-se a ciencia superior a qualquer outre modo de conhecer;
dotado de pretensoes uitidamente hegernenicas, 0 saber marcado pela objetividade
desfrutava do maior presugio e sobrepujava amplamente aquele que era alcancado
pela subjetividade, ou que ncsta se banhava',
A utilizacilo de qucstiomirios facilmente redutfvcis a algarismos e porcentagens, 0 emprego de cstatfsticas pelas Ci!ncias Socials, parecia Jibenar a estas da individualidade de cada cicntista com as circunstlincias de que ela estava embebida, urna
I

Coneeitos e defini~Ocsfilosoflcas e sociol6gicascontidas neste contexte seguem as concep~Oesde LALANDE, 1980; de THINES e LEMPEREUR, 1975;-dc FOULQUIE, 1982; de
MORFAUX, 1980; tic GRESLE et ai, 1990. A ordem dCSlB apresenla~1ioroi organizada de
acordo com a contribuicao de cada obra para 0 lrabalho.
PEREIRA DE QUEIROZ, 1988,p. 103.

',.:'

Para poder operar neste nfvel mais alto, necessita 0 pesquisador de uma forma980 especIfica que lhe permita ~ tomada consciente de uma posi~o determinada no
conjunto de conhecimentos que sao os seus, oriundos de sua experiencia, mas ampliada pelo saber ja acumulado pelas ciencias em gcrnl c por sua ciencia em particular.
Deve tel' dominado, por exemplo, a forma9ao historica c te6rica das Ciencies Sociais;
conhecido as principais correntes de pensarnento e os postulados de base de cada uma
delas, dentro do universe socio-econernico e historicd em que foram formulados;
, diagnosticado sua propria posi~o nas diversas correntcs de pensamento de sua disciplina; distinguido a variedade de tecnicas que podcra lunear mao no decorrer do trabalho e as Iimila90es de cada uma, a fim de escolher as.mnis eticientes na solU9lio de seu
problema Os cientistas socials, como quaisquer outros cientistas, devem portanto tel'
urna f~o
te6rica especffica.
Como qualquer ciencin, as Cicncias Socials possuem urn corpus de teorias
pr6-existentes ao pesquisador, que este necessita abarcar na maior amplitude possfvel,
tanto no que diz respeito IIcompreensao das divcrsas posturas te6ricas fundamentais,
quanta tambem as teorias especificamente ligadas ao problema que pretende estudar.
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Trata-sc de dois tipos de conhecimcntos te6ricos que se inserem num contexte exclusivamenle qualitative. quulqucr que seja 0 tipo de ciencia em causa e qualquer que
seja 0 tipo detecnicu a scr cmprcgada. 0 primeiro de/es, eminentemente te6rico, ligase 11 filos~lia, que I' scja esta compreendida como a ciencia geral dos princfpios e das .
causas, quer seja cntcndida como 0 esforco para generalizar, aprofundar, refletir e
explicar conjuntos rJe Ienomenos: de forma alguma pode ser traduzldo em termos
qualitativos. Trata-sc da reuniao de slntese, que constituem sernpre consuucoes absiratas, isto e, despojadas de uma parte de elementos espectficos para apresentar somente os mais gerais. No caso particular das Ciencias Sociais, dizem respeito principalmente a suas bases. Como exemplo, e de lembrar a afirrnacao de Durkheim de que
todo fato social so e cxplicrivel por outro anterior'; a assercao se aplica a todos os fatos
sociais, quaisquer que scjam 0 tempo e 0 lugar em que se encontrem, quaisquer que
sejam seu porte e forma. Signitica que a .sociedade, ernbora detentora de rafzes biol6gicas e psicologicas, nelas niio encontra a sua explicacao e sim somente no pr6prio
fate social. Este dcvc ser traiado como 0 das demais ciencias para ser compreendido.
o estudo das coletividades se apresenta sernelhante ao das demais ci!ncias, eportanto '
se insere no contexte Iilos6fico a que estas pertencern. Apresenta, no entanto,
especificidades, scndo indispensavel a definiyao de suas regras basicas tambern sob
forma sintetica, rJe que se ocupou 0 mestre numa de suas obras fundamentais.
o segundo tipo de conhecimento te6rico nao atinge 0 mesmo grau de abstra~ilo do primeiro porquc apresenta novas limitacoes, ja que se liga a determinado fato
concreto; seus conccitos e conclusoes nao se aplicam pois, indistintamente, a qualquer
dado do universe das Cicncias Soeiais. A. guisa de exernplo, e de lembrar 0 conjunto
de teorias exrstentcs sobre 0 messianismo, fenomeno ao mesmo tempo s6cio-econ6mico e politico, porern e principalmente religioso; por ·ser esta a sua caracterfstica
fundamental, as teorias que dele se oeupam sac especfficas a urn unico conjunto de
fatos socials bem detcrminados, nao podendo ser estendidas a conjuntos que nao pertencam 11 mesrna.qualificacao, por mais pr6ximos que parecam", Embora restritas a
determifiados fenomenos, elas sao ainda abstra'tOes porque se aplicam a todos aqueles
que pertencam ao ambito em foco, desde que ap~enlem os aspectos prineipais por
elas definidos.
Tanto no que diz respeito ao conjunto te6rieo fundamental. quanto ao toeante
ao segundo conjunto, nccessita 0 pesquisador conhecer SUI\ pr6pria posi~iio diante
deles, isto ~. se os ace ita integralrnente, ou at~ que ponto com eles concordat em que
aspectos os eonsidera duvidosos. Como 0 conhecimento referente a este segundo conjunto ~ sempre limitado, encontra-se subordinado ao primeiro, que se estende a todos
os fatos socials indistintamente. A facilidade maior ou menor do cientista em descobrir sua maneira de pcnsnr diq,nte das teorias existentes, isto 6. em penetrar na obscuridade do q~e se encontra implfcito nas posiyOes que adotou, nilo depende somente.de
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qualidades pessoais e intransferfveis; depende e muito, de urnsolido preparo sistematico. de urn amplo leque de conhecirnentos nas disciplines das Ciencias Socials. Caso
.contrario, podera adotar posicoes contraditorias entre 0 primeiro e 0 segundo tipo de
conhecimentos te6ricos. a esclarecimeruodestas qucstocs, que pertencem au ambito
do que e qualitative, deve ser preliminar ate rnesmo 11 formulacao clara do primeiro
projeto de pesquisa (pais pod em haver rnudancas no dccorrer da investig~iio) e. portanto. a realizacao dela; prendern-se b formacao do pcsquisador e a necessidade de
destrinchar a maior pane possfvel das questoes teoricas subjacentes.
A proposicao das questoes a serem estudadas, a coleta e a analise dos dados,
dependerao em grande parte do grau de assimilacfio crftica das teorias pelo pesquisador - entendendo-se por assiJllila~ao erftica a reflexao aprofundada do pesquisador
sabre os conjuntos de abstracoes que ja encontra prontos ao inieiar 0 trabalho. Comparando os varies conjuntos existentes a respeito do problema que 0 interessa, adota os
que Ihe parecerem mais adequados aos seus prop6sitos e 11 sua propria visno da ciencia
e do mundo. Na verdade, estas iiltimas determinarao sempre 0 caminho que ele resolver seguir; eis porque a reflexao a respeito de sua pr6pria posi~ao e indispenscivel. Nao
esquecer que os .corpus teoricos nao constituem conjuntos de verdades ilTCfu~veis;
silo aceitos provisoriamente e sua rnanutencao depende da contiriuidade das investiga~oes. Isto e. as conclusoes destas sac sempre comparadas com as proposieoes te6ricas que 0 cientista aceitou de infcio. Se concord antes, fecha-se urn cfrculo dos trabalhos, 0 que nao elimina, porern, a possibitidade dele se abrir novamente mais tarde,
por meio de outras pesquisas. Se .discordantes, a pesquisa termina pela proposicao de
urn novo problema que, porern, sera esclarecido numa outra investigarriio. Estas observacoes sAo validas para todos os trabalhos, quer utilizem tecnicas qualitativas, quer
se voltem para as quantitativas.
As tecnicas qualitativas procurarn captar a rnuncira de ser do objeto pesquisado,
isto e. tudo 0 que 0 diferencia dos dcmais; a Sociologiaja tern sido pOl jSSQ ehamilda
de "ci8ncia dasdiferen~as". POl' meio da separacfio das diversas partes que compOcm
-Urn todo (quer este seja urngropo ou uma sociedade, quer esteja constitufdo por uma
coletividade definida pelo pesquisador) ~ ele decomposto, para ser recomposto de
acordo com as divisOes do projeto previarnente tracado. Assim, por exemplo, Roger
Bastide estava interessado em verifiear se as formas de suicidios de brancos e negros
seriam semelhantes no Brasil. e de que rnaneira se diferenciariam'. Buscou primeiramente saber se a cultura negra dava lugar a uma propensao ao suicfdio, verificandp
que nilo; os suicfdios se tomam freqiientes no Brasil devido A escravidso. Dessa forma, alem deprocurar eonhecer uma caracterfstica da cultura negra, efetuou uma pri- .
meira divisao dos dados encomrados no Brasil antigo; a separay80 de liV.rese escravos: 0 esqueJ1)a segundo 0 qual foram divididos os dados obtidos diziam respeito
primeiramente a esta delimita~o. aquel se seguin uma delini~ao das diversas maneiras de auto.:elimin~iio_ Dois caminhos foram entiio dclineados: seguir as divis6es j4

) DURKHEIM, 1960. p. 3:!.
• PEREIRA DE QUEIROZ, 1976.

~ BASTIDE. s.d.
','.,".",
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existentes na colctividadc, isto c, segundo a cor, segundo 0 sexo, 'segundo a idade;
conscrvando cstus scpara~o'cs, verificar agora SI! haveria a utiliza~aQ de fonnas diversas de suicfdio de ucordo \:0.111 clas, Neste trabalho de Roger Bastide, que e na verdade
I urn roteiro das divcrsas indaga~5es a serem efetuadas numa pesquisa, verifica-se que
bs instrumentos f undamentnis da abordagem qualitativa sao a diferenciacao e a compara~ao. A decomposiclio dos suicfdios segundo a divisiio sexual e pelas diversas
modalidades de se tirar a vida, e seguida pela comparacao dos diversos itens.
A pesquisa de Roger Bastide podia perfeitamente perrnanecer no Ambito da
qualidade; no entanto, elc tambern fez urna tentative para buscar a distribuicjo nurnerica dos mesmos, scmprc segundo as divisoes apresentadas pela coletividade brasileira, apesar das dificuldadcs cucontradas para quantificacoes seguras; introduzia assim
uma ordcm cstruturadu pclo propria pesquisador - a ordem das quantidades - no
interior do objcto du pcsquisa, Para que esta segunda abordagem fosse seguida, tinha
sido ncccssario, porcm, saber quais as qualidades principais do mesmo. Desta forma,
urn conhecimento qualitative, por diferenciacoes internas apresentadas pela sociedade brasileira.erientara (IS indagacoes de Bastide, diferenciacoes que a sociedade possufa e nao provinham da criatividade pe urn pesquisador.

o conhecimento qualitative da coletividade estudada havia precedido seu conhecimento quantitativo. Bastide delinira primeiramente as diversas modalidades de
suicfdio de acordo com scxo, idade, situayao social etc., para ser possfvel em seguida
utilizar a abordagem quantitativa, isto e, procurar saber quantas vezes ocorriam suicfdios segundo a posiliao social, 0 sexo, a idade. Os dois tipos de abordagem se mostraramaqui rigorosamcntc cnmplerncntares e convergiam para urn melhor conhecimento do problema quc se dcscjava csclarecer, a conhecimento qualitativo tra~a os contomos cxtcrnos e internes da·coletividade estudada; em seguida, a abordagem quantitativa des venda () mimcro de vczes em que ocorre 0 fenomeno e sua intensidade,
segundo as divisoes ja cfctuadas. A associayao das duas abordagens possibilita urn
. aprofundamento cada vez maior das facetas do objeto de estudo. No entanto, enquanto as tecnicas qualitativas podem ser aplicadas sem qualquer utili~io das quantitativas, estDSuigem setupte UIl1 emprego previo das qualitativas (defini~io de conceitos '
e categorias a serem usadas; descricao das constaracees efetuadas por meio da observ8\;io direta; analise de docurnentos antigos ou do presente reeente etc.); ao relat6rio
resultante destas primeiras investigacoes sio, em seguida, aplicadas as quantific~Oes.
A escolha das tecnicas quantitativas - a prefersncia do Pesquisadoi por estas
supera hoje, e muito, u abordngem exclusivamente qualitativa-, nao eljmina esta ultima. muito pelo comnirio; 0 conhecimento qualitativo 6 imprescindlvel para que se
realize em seguida urn conhecimento qLlBiltitii(ivO:'Esle~111tiftms6~poae
ser tcntado
; '. ~
. 'h;
~,".,.,. '.
depois que umn primeira abordagem qualitativa foi efet!l~.d~,pu'na propria pesquisa
.'~".' · d,' ;/.'. .':
que se quer realizar, ()U em pcsquisas anteriores; assrm, &?odecia ser executada pelo
proprio pesquisador, ou pode este utilizar os resultados que jat ex1stam no arsenal dos
conhecimentos sobre 0 problema, oriundos de trabalhos realizados por outrem, Roger
Bastide, depois de apresentar suas conclusOes especfficas ao suicfdio no meio brasiJ

leiro, comparou estes resultados com as concepcocs cutiio aceitas na Franca, de que as
caraeterfsticas psicol6gieas seriam fundamenrais para designar que indivfduos se rnatariam, numa coletividade; a classificacao segundo tipos psicol6gieos - paran6icos,
perversos, mitomanos, eiclotfmicos e hiperernotivos -unostrando a ocorrencia do fate
somente nos dois ultimos tipos de indivfduos, indicava que na Psicologia se devia
busear sua explicacao ultima, e nao na Sociologiu. 0 estudo de Roger Bastide se
opunha a esta asseryiio. Verificara ele, por cxcmplo, que 0 suicfdio "varia COli/anile a
cor. 0 preto petmanece ligado aos SI!IIS antigosnuitodos, as do tempo da escravidiio;
constitui assim um grupo a pane IIU comunidade btusileira. 0 mulato, ao contrario,
mais ambicioso, desejando separar-se radicalmentc dos que siio mais eSCUIDS do que
ele", tende a igualar-se aos brancos quanta its Iormas de buscar a morte. POde concluir
entiio que "as fatores socials prevaleceni sabre osfatores psiquicos e inter-mentais" e
que era valida a regra de Durkheim, de que urn fato social se cxplica sempre por outro
fato social".

':1'

Avisao quantitativa de urn problema pesquisado c de seu universo se eneontra, assim, claramente subordinada a visao qualitativu, que tanto a precede quanta a
segue. 0 eientista, chegando ao fim da exposi<;ii.oquantitativa, retoma a abordagern
qualitativa. Comparando seus resultados com os de outros pesquisadores, os quais
compoem 0 aeervo de conhecimentos a respeito do fcnomeno e formam urn quadro
hist6rico e te6rieo do mesmo, procura atingir seu sentido oculto. Ao passar da constatalrio quantitativa para a busca do signiticado de SUiL~ conclusoes, regressa 0 cientista
ao Ambito do qualitativo, 0 que e imperative e incvinivel se deseja desvendar 0 inc6gnito.
As tecnicasquantitativas nao sao mais do que uma proenayao do qualitative
segundo a maior ou menor quantidade de elementos do fcndmeno, segundo a maior
ou menor intensidade com que este se aprcsenta. As tecnicas qualitativas desvendam
os predieados de uma sociedade e de suas divisOcs intemas. Num e noutro caso, a
reflexiio opera segundo divlsOes em partes, buscando-se verificar entre elas as oposi~Oese as correlalrOes; ressalta-se assim a importilneia do procedirnento comparativo.
E por meio das comparacoes que se pode chegur a descobertas. A utilidade da
quantificalriio estli no fate de que ela e urn meio de ultrnpassar unidades, reunindo-as
em coletividades que ouja existern num conjunto maior (como e 0 caso da separacao
por sexos dentro de urn grupo ou de uma sociedade, por exemplo), ousiio criadas pelo
proprio pesquisador (como e 0 caso de uma amosuugem eientffica).
A simples aplic~ao da quantificacfio n50 permite passar da composicao de
coletividades a partir de unidades, nem da descricao das mesmas (por mais soflsticadas com a aplicayiio de f6nnulas estatfsticas cada vez mais rebuscadas) para a expliea~iio e a interpretacao, sem antes utilizar 0 crivo das comparacees. Embora a ordem
introduzida pelo pesquisador no universo dos dados em estudo por meio da
quantificacao possa parecer a melhor maneira de se chcgar 00 conhecimento dos mes• BASTIDE, s.d., p. 40.
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mos, ela somente narra 0 que se encontrou; nao desvenda por que motivos ou razoes a
colecao de indivfduos assim analisada age consciente ou inconscientemente; nada diz
a respeito dos intercsses que a coletividade manifesta; nada exprime que constitua
'uma explicaciio. Possihilita, isso sim, a expansao das mesmas pesquisas em lugares
diferentes e em epocas difercntes, mas nao pass a de uma simples repeticao das mesmas. A esse respcito, a pesquisa realizada por Roger Bastide sobre os suicfdios de
negros no Brasil e novamente exemplar, pois mostra como 0 fenorneno se apresentou
atraves do tempo. desde os dados que encontrou para 0 seculo XIX ate os anos de
1938-1940, os mais rcccntes publicados pela Policia no momento em que 0 estudo foi
feito, tambern efetua, na rnedida do possfvel, 0 cotejo entre dados de cidades e de
regioes diferentes. Em limbos os casos, comparacao, isto e, aaproximacao entre
dados para observar as eonvergencias e diferencas .de suas qualidades, a partir da
constatacao da existcncia de certa igualdade entre eles, constitui 0 instrumento da
reflexao indispensavcl para aprofundar 0 conhecimento. Durkheim ja estabelecera
q~e nao existia, em Sociologia, "seniio um nieio de demonstrar que um fenomeno e
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os casos em que estdo simultaneamente presentes ou

ausentes"; consagrava entfio 0 metoda comparative-como "0 tinico que convent a
Sociologia", A comparacac eurna maneira de se avaliar urn fenomeno, isto e, determinar 0 carater ouo valor dele, seja por meioda reflexao, seja por meio de calculos: A
passagem do quantitativa ao qualitative existe neste ultimo caso, uma vez que a liga~ao entre os fenornenos comparados se opera sempre em f\JTI~iiode circunstancias que
Ihes slio exteriores, como as de tempo e de espaco. A comparacao vein em seguida 11
descricao (e a tecnica quantitativa e eminentemente descritiva) e.precede a explica~ao; ela nao e especffica das Ciencias Sociais, e urn procedimento indispensavel em
todas as cisncias, existindo sempre nelas 0 problema da escolha dos criterios comparativos, que-podem determinar o exito ou 0 fracas so do trabaIho; esta consideracao ja
dernonstra que tal rnaneira de agir se insere no liinbito da qualificacao.
A visao quantitativa de urn problema pesquisado e de seu universo est!i claramente subordinada iI visuo qualitativa; este caminho e 0 rnesmo seguido pelas Ciencias Exatas e Naturais: tambern existe nestas a exigSncia do cientista se tomar consciente de sua posi~ao diante dos fundamentos especfficosde sua cicncia, alem dos das
cicncias em geral, assim como do fato de que esmo elas em grande parte determinadas
pelo contexte hist6rico e sociocultural a que pertericem, se quiser aprofundar 0 saber.
Toda pesquisa leva embutidas em sua formula~aO'as opiniOes e as maneiras de
pensar de quem a formulou e de quem a realizou, as quais pertencem ao reino do
qualitativo, ao qual a quantidade se encontra subordinada. A qlJ8ntific~ao ocorre no
interior desse reino, quer se opere pelo mimero (pluralidade de unidadesequivalen-.
tes), pela ordem de grandeza (pequena ou grande quantidade), ou ainda pela intensidade (mais ou menos fortej.Depois de dominar 0 que ja foi realizado por trabaIhos
anteriores, assim como as diversas correntes de pensamento te6rico que a eles se
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ligam, 0 pesguisador decidira se vai responder as qucstocs pcrmanecendo no universo
qualitativo, ou se buscara compreender as mesmas apcnas atraves de uma abordagem
quantitativa. Aespecificidade dos problemas, jti esclarccidos c por esclareccr, pesara,
sem diivida, em sua decisao, assim como 0 destine que que r oar ao seu trabalho.
As tecnicassao maneiras de fazer bem delinidas c transmissfveis, destinadas a
produzir deterrninados resultados considerados uteis: sua fun~ao nao e diretamente
explicative; busca operar reuni5es de dados segundo esquernas especfficos, com a
finalidade de analisa-los, isto e, de, por meio da decomposicao do todo em seus elementos, chegar a urn arranjo dos dados que nno existia anteriormente; acredita-se que
a nova disposi~ao dos mesmos levara a urn conhecimento de significados imphcitos
ou latentes. As tecnicas sac diferentes em sua mancira de scr c de agir, sendo indispensavel conhecer com clareza os principios que Ihes sao subjuccntes, a que as distingue
umas das outras, bem como os limites da ayao'que podcm dcsenvolver,
Seja quai for a tecnica empregada, seu campo de a~no para coligir os dados e
constitufdo pel os documentos, que sao registros du rcalidade em determinado momento e em determinado IOCIlI,fomecendo informucoes ou servindo de provas para
informacoes jli obtidas. Eles se apresentam em geral sob tres formas: documentos
escritos; documentos orais; documentos iconograficos. Em qualquer dos trSs casos,
podem eles existir na coletividade estudada, ou podcm scr fabricados pelo pesquisador. Os prirneiros, cuja vigencia independe do ciemista, sao constitufdos por registros
de varias fontes hist6ricas, por estatfsticas, por quaisqucr aporuamentos a respeito da
reaIidade, efetuados por quem quer que seja, na aiualidade ou no passado, Neste ultimo caso, para dar urn exemplo, descoberta de urn conjunto de simples contas antigas
referentes a uma fazenda paulista durante 0 sec. XIX, deu lugar, pela sua analise, a
uma obra que esclarece varies aspectos do custeio ~e uma propriedade.nessa epoca",
Tambem as estatfsticas oriundas de recenseamentos adrninistrativos, os registros paroquiais, constituem documentos nlio fabricados pelo pesquisador. Emile Durkheim
(1850-1918) foi urn dos primeiros soci61ogos a se valer desta documentacao, demonstrando sua importincia para 0 estudo de coletividades" ..

a

Alem destes documentos que jli existem em todo b'TUPO ou sociedade, os cientistas, sociais podem fabricar outros para 0 esclarecimento de problemas que estiio
estudando. A construyiio consciente e especializada de instrumentos para a coleta de
dados se iniciou provavelmente na Franca, no sec. XIX, com um grande nome Frederic Le Play ,(1806-1882); utilizou em suns pcsquisas tanto a 'observa~iio direta,
tecnica qualitativa por excelencia, mas tambern criou questionarios para analise espe'cffica dos orcamentos familiares das earnadas operarias europeias'", Esr.e instrumento
de pesquisa foi por ele organizado e codificado para poder captar dados de centenas de
famflias,dados que eram tornados comparaveis porser utilizado sernpre 0 mesmo
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analisados, sua importancia descritiva ficou patente

nas mais de quarenta monografias que conseguiu realizar em diversos parses europeus. Ultimamente outros tipos de documentacao tern sido criados pelos pesquisadores - as fotografias, 0 registro oral por meio do gravador, os documentaries filmados
etc.
o emprego destes docurnentos, sejam e\es oriundos ou nao da, atividade do
pesquisador, requer uma crftica rigorosa para que sejam aplicados com seguranca. NO .
caso de ja existirem, padecem de dupla influencia dasubjetividade: a de quem fez 0
documento e a de quem vai emprega-lo. Urge, pois, saber quando, como e com que
intuito foram fabricados; a melhor crftica estli em sua comparaeao com documentos
provenientes de outras fontes e versando sobre 0 mesmo dado, pois as convergencies
e as disparidades podem reforcar a confianca ou mostrar que as suspeitas estao a
exigir novos cotejos. Quando 0 pesquisador 6 0 "fabricante" do documento, '6 indis'penslivel que efetue primeiramente uma auto-analise' em rela~ao ao problema investigada para desvendar os juizos de valor e as limitacfes que possui e desconhece: verifica sua pr6pria posi~ao diante da questao que deseja investigar, nao apenas para urn
auto-esclarecimento do que Ihe vai pelo fntimo, mas para informar aqueles que se
servirao de seu estudo, devendo esta informacjo constar'da introdu~!io do mesmo. Em
seguida, 6 imprescindfvel tambem a cornparacao com documentos que nao foram
fabricados por ele e que sirvam de comprovantes I?ara a pertinencia do dado que captou. Atualrnente, a "fabricacao" de urn documento pelo pesquisador utiliza varies
instrumentos meclinicos outrora inexistentes: a fotografia, 0 filme, e, mais recentemente, 0 gravador que registra entrevistas, depoimentos, historias de vida, Cada urn
deles tern suas vantagens e suas lirnitacoes, que devern ser cuidadosamente investigadas
antes de se escolher sua utiliza~ao; todos eles exigem imperiosamente a comparacao
com dados de outras fontes, tanto mais que se trata de tecnicas ainda mal conhecidas
e mal empregadas nas Ciencias Sociais. 0 gravador 6 0 mais comumente adotado, na
crenca de que com ele fica Iimitada a interferencia do subjetivismo do cientista: ledo
engano, que 0 aprofundar de sua utiliza~ao permite verificar com clareza", Nao se
leva em conta, tambem, que os gravadores possuem "Iinguagens" que Ihes sio especfficas, isto e, sistemas de sinais meciinicos por meio dos quais sao registrados, armazenados e retransmitidos dados e reflexoes. Cada tipo de computador possui 0 seu "idioma", esta expressao scndo aqui utilizada de acordo corn seu verdadeiro sentido: ao
rnesmo tempo Iinguagem particular e unica na maneira de associar as palavras como
vefculo de comunicacao, e linguagem cuja utili~ao.6 difundida sornente entre uns
poucos. Os "idiomas'' dos computadores sao especfficos a .cada marea, 0 manejo de
qualquer deles exigindo urn aprendizado que impede sua utili~lio por qualquer indivfduo; como todo idioma, tern suas )jmi~Oes ao expressar as id6ias. Ao se lancar
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moo do computador como meio de analise e de exprcssiio, e indispensavel verificar 0
campo que ele abarca e 0 que fica fora de seu alcance, quais as implicacoes explfcitas
e jrnplfcitas de suas dernarcacoes. Uma vez verificadas suns restricoes, tambem se tera
. uma primeira n~ao de quais outras fontes serao indispensaveis para suprir 0 que fica
de sua extensiio. A exigencia se repete a cada investigacao, pois cada questiio tern
tambern seu campo especffico de extensao, demandando maior ou menor detalhe na
confeccso do dado e da analise.
Ressalta-se assim 0 papel fundamental da "Iinguagem" nas Ciencias Sociais,
uma vez que ela 6 urn conjunto social mente institufdo e estavel de sinais ou de sfrnbo105 verbais ou escritos, empregados intencionalmente para a comunicaceo direta entre
o ego e 0 outre, mas tarnbem para 0 registro de pensamentos, de sentimentos, de
aspiracces, Qualquer que seja 0 instrumento de pesquisautilizado, dara lugar a urn
discurso, isto e, ao desenvolvimento dos pensamentos do pesquisador por meio de
seqiiencias de palavras ou de proposicoes que se cncadeiam, de operacoes mentais
parciais que se articulam em conjuntos de frases. A reflexao e seus resultados caminham de Urnjulgamente a outro, passando por varies julgamentos intermediaries para
chegar ,il compreensao de algo, isto e,' ao conhecimento. Caminho percorrido, constru~iio, conclusoes, pertencem ao reino do qualitative, 56 podendo ser comunicados e
compreendidos por meio das palavras. 0 qualitativo figura abertamente no infcio do
trabaIho, quando sao apresentadas as proposicoes te6ricas; retorna ao primeiro plano
no final, ao serem expostas as interpretacoes e as generali~.
0 qualitativo estli,
alem do mais, constantemente presente em todo 0 desenrolar do trabalho, uma vez
que sern a palavra nenhuma transmissilo de saber cientifico c possfvel. Na verdade,
somente 0 procedimento qualitative possibilita urn aprofundarnento real do conhecimento e uma acumul~ao do saber, dois predicados fundamentais da ciencia, Nunca 6
demais, portanto, sublinhar a necessidade de uma forma~ao especffica do pesquisador
em CiSncias Sociais, de uma ampliaciio constante de seu leque de conbecimentos, de
uma reflexiio crftica intensa tanto com respeito as teorias quanto no que diz respeito as
t6cnicas e, rnais ainda, relativamente ao trabalho de pesquisa que se dispOs a efetuar.
Estas exigSncias sio ao mesmo tempo as bases e osinstrumentos que tornarso confiaveis
os resultados da investig~iio.
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INTERA<;AO E_COMUNICA<;AO
NO PROCESSO DE PESQUISA
Marin. Helena Bueno Trigo'
Lucile Reis Brioschi'

Em tratalho anterior, iniciamos uma discussao sobre as irnplicacoes na escoIha de uma detenninada tecnica na pesquisa em Ciencias Sociais' . Acreditamos que,
. apesar de ter uma importancia capital no contexte geral da investigacao, os aspectos
recnicos estao submetidos
aos objetivos gerais da pesquisa e devem ser
metodologicamente
controlados. Assim sendo, tcoria, metodo e .tecnica sao
indissohlveis dentro do processo de pesquisa. Nesse sentido, a proposta de uma pniti-·
ea de pesquisa que adota metodos qualitativos deve se fazer acompanhar de discussoes que envolvem os seus pressupostos teorrco-metodologicos.

o objetivo desse artigo 6, pois, procurar avancar alguns pass os na reflexao
sobre as .condicoes da produeao do diseurso - relate oral - na pesquisa socio16gica.
Para tanto, Vamos procurar aprofundar a discussiio sobre 0 mornentodo "encontro"
entre 0 investigador social, com proposito definido, qual seja, obter dados para a sua
pesquisa e 0 entrevistado que se disp5e a contar 0 que sabe, a falar sobre sua vida e sua
experiencia .
'Os relatos orais ou entrevistas abertas, principal suporte instrumental de uma
pratica de investiga~iio social de ordem qualitative, tevc sua divulgac;iio acentuada a
partir do momento hist6rieo da ernergencia do indivfduo e da disserninacao de teorias
vol tad as para a problematica do sujeito e da interpretacao que ele faz de sua situa~iio
social",
.•.
.
A ad~lio de uma pratica, que tern na entrevista seu principal instrumento,
impliea em aeeitar a identidade de natureza entre sujeito e objeto e, portanto, a pressuposi~ao de que a entrevlsta e 0 encontro de doissujeitos, tendo por objetivo o estabelecimento de umasitua~iio de interac;iio. Alguns trabalhos tern se ocupado em exarninar 0 que ocorre nesse encontro de subjetividades, quais as interferencias possfveis
nessa situa~ao de capta~iio de dados, ou de que modo as caracterfsticas pessoais clou
atitudes e comportamentos do pesquisador podem influir no desenvolvimento da entrevista, No entanto, nos pareceu oportuna uma reflexiio mais a~urada sobre a nature* Doutoras em Sociologia pela USP. Pesquisadoras do Centro de Bstudos Rurais e Urbanos.
I
BRIOSCHI;TRIGO, 1987. p. 631-637.
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