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Em Busca de Informa9oes

A informagao constitui sempre a provisao de base dos trabalhos de
pesquisa. E sobre ela que se estabelecem, de uma parte, o procedimento,
principalmente indutivo, de construgao do problema e da hipotese e, de
outra, aquele, de preferencia dedutivo, de verificagao dessa hipotese.

Na primeira segao deste capitulo, nos deteremos nas fontes dessas
informacoes: essas fontes podem ser pessoas, claro, mas muito
freqiientemente serao documentos de varias naturezas. As outras segoes
do capitulo serao dedicadas as multiplas tecnicas e instrumentos que
servem para a coleta desses dados: a segunda tratara da passagem da
hipotese aos indicadores e variaveis, etapa obrigatoria da escolha e da
elaboracao das tecnicas e instrumentos, que aparecerao em seguida na
terceira e ultima segao do capitulo.

Se as informacoes
empregadas no inicio
da pesquisa sao, as
vezes, vagas ou
incompletas, a coleta
dos dados necessaries
etapa da verificacao
deve ser sistematica,
ordenada e a mais
completa possfvel.

Aquela all nao floresceu,
no entanto teve agua, sol

e adubo. Nao sei o que falta

Como em botanica, a informacao permanece uma condicao essencial para o florescimento dos saberes.
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FONTES DE INFORMAQOES

Certamente nao ha surpresa no fato de ver seres humanos empenhados
em contribuir para a pesquisa em ciencias humanas. Contudo, as modali-
dades dessa contribui9ao surpreenderao as vezes. Contrariamente ao que
muitos acreditam, as pesquisas nas quais as pessoas sao atingidas indi-
retamente, a partir de documentos - termo que engloba todas as formas
de tra9os humanos -, sao as mais numerosas no campo das ciencias
humanas. Nao e, portanto, ao acaso que comecaremos por abordar a
fonte documental de dados, antes de passarmos as questoes relativas a
populacao e amostra.

Pesquisas com base documental

Um pesquisador precisava conhecer as emissoras de radio preferidas
dos automobilistas. Uma pesquisa de opiniao junto a essas pessoas Ihe
parecia dificil de realizar; teve entao a ideia de pedir aos frentistas de
postos de gasolina que observando os paineis dos carros que passavam
por suas maos anotassem a esta9ao radiofonica em que estavam sinto-
nizados os radios dos mesmos sem, no entanto, perguntar diretamente
aos motoristas. Documento de forma inabitual, mas que forneceu ao
pesquisador os dados necessaries na tarefa muitas vezes ardua de coleta
de informagoes. A imaginacao constitui um elemento eficaz, ate mesmo
insubstituivel!

Esse exemplo mostra que um documento pode ser algo mais do que
um pergaminho poeirento: o termo designa toda fonte de informa9oes ja
existente. Pensa-se, e claro, nos documentos impresses, mas tambem
em tudo que se pode extrair dos recursos audiovisuais e, como ilustrado
no capitulo anterior, em todo vestfgio deixado pelo homem.

Entre as fontes impressas, distinguem-se varies tipos de documen-
tos, desde aspublicaf oes de organismos que definem orientagoes, enun-
ciam politicas, expoem projetos, prestam conta de realiza9oes, ate do-
cumentos pessoais, diarios intimos, correspondencia e outros escritos
em que as pessoas contam suas experiencias, descrevem suas emo§6es,
expressam a percep9§o que tern de si mesmas. Passando por diversos
tipos de dossies que apresentam dados sobre a educa9ao, a justi9a, a
saude, as redoes de trabalho, as condi9oes economicas, etc., sem esque-
cer os artigos dejornais eperiodicos nem as diversas publicaf oes cienti-
ficas: revistas, atas de congresses e coloquios.

Notemos de passagem que os dados estatisticos desempenham im-
portante papel em muitas pesquisas. Os organismos nacionais ou inter-
nacionais sao prodigos neles, a tal ponto que a maioria dos aspectos
socioecqnomicos de nossas vidas sao objeto de tais dados: recenseamen-
tos que comportam informa9oes sobre a idade, o sexo, a organiza9ao
familiar, o local de residencia, a lingua de uso e estatisticas sobre a sau-
de, a economia, a educa9ao...; poucas coisas escapam aos bancos de
dados numericos.
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O pesquisador pode ter todo o interesse em tirar proveito disso, na
medida das necessidades de seu projeto: tais dados ja coletados Ihe cus-
tam pouco, tanto em esforfos quanto em dinheiro. Sao, com freqiiencia,
de facil acesso e ele raramente tera de trabalhar com grandes quantida-
des de numeros brutos: repertories como o Anudrio estatistico da
UNESCO e o Anudrio do IBGE apresentam dados ja tratados e organi-
zados, muitas vezes com textos que analisam varies aspectos das reali-
dades economicas, politicas ou sociais e sua evolucao. E, alias, uma das
vantagens de tais repertories: como sao publicados a intervales regula-
res, permitem seguir a evolugao dos fenomenos e das situa?6es no tempo.

Acrescentemos, enfim, que um conjunto de bancos de dados criado
pelo IBGE, reunindo informacoes estatisticas relativas a economia, a
demografia, a geografia e a outros, encontra-se disponfvel atraves da
Internet.

Os documentos sonoros e visuais sao tambem portadores de infor-
macoes uteis, ainda que ocupem menos espago que os anteriores no cam-
po da pesquisa. Dentre esses documentos, colocam-se os discos e fitas
magneticas, as fetes, pinturas, desenhos, os filmes e videos, etc. Em
suma, tudo o que, em suporte audiovisual, pode veicular informacoes
sobre o humane. Pode-se encontrar esses documentos nos sen^os ra-
diofonicos e televisivos, junto a organismos ligados ao cinema como a
Cinemateca do Museu de Arte Moderna e o Museu da Imagem e do
Som, ambos no Rio de Janeiro, bem como a Fundagao Roberto Marinho
e a Funda?ao Padre Anchieta que produzem uma infinidade de docu-
mentaries sobre varies aspectos da vida brasileira. Inumeras bibliotecas
oferecem, alias, services de emprestimo de filmes: algumas compreen-
dem uma fototeca.

Mas, em geral, esses documentos sao de acesso mais dificil do que
os documentos impresses e se mostram de use menos comedo: no mo-
mento de utiliza-los, sera sentida, muitas vezes, a necessidade de descre-
ver as imagens e de transcrever as propostas para encontrar a forma
mais usual do escrito.

Mas pouco importa sua forma, os documentos aportam informacao
diretamente: os dados estao la, resta fazer sua triagem, critica-los, isto e,
julgar sua qualidade em fun9ao das necessidades da pesquisa, codifica-
los ou categoriza-los... Onde, nesse caso, tra9ar o limite entre a coleta e
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a analise? Pois atribuir um codigo, associar a uma categoria, ja e analisar,
ou ate interpretar. Para simplificar, pode-se concluir que a coleta da informa-
930 resume-se em reunir os documentos, em descrever ou transcrever even-
tualmente seu conteudo e talvez em efetuar uma primeira ordenagao das
informa9oes para selecionar aquelas que parecem pertinentes. A seqiiencia
depende da analise de conteudo que abordaremos no proximo capftulo.

Populagao e amostra

A importancia dos documentos nas pesquisas em ciencias humanas nao
descarta todo recurso direto as pessoas: estas se mostram frequentemente
a fonte melhor adaptada as necessidades de informagao do pesquisador.
O que leva a algumas considera9oes sobre a escolha dessas pessoas que
serao observadas ou interrogadas, selecionando, as vezes, alguns indivf-
duos, ou entao popula9oes inteiras, ou ainda partes dessas. Um exempio
nos servira para descrever tudo isso.

Conhecem-se as dificuldades experimentadas no recrutamento de
medicos para as regioes interioranas do pais.

Uma questao pratica impoe-se: em que condi9§o(oes) medicos dos
grandes centres aceitariam exercer sua profissao nas regioes interioranas?

Para conhecer essas condi9oes, o mais simples ainda e perguntar
aos proprios medicos. Poder-se-ia questionar somente alguns deles, o
que permitiria estudar suas motiva9oes profundas. Mas a questao colo-
cada visa a solu9&o de um problema e exige respostas mais globais,
mais gerais. Preferir-se-a tambem, as vezes, submeter nossas questoes
ao conjunto da popula9§o abrangida na pesquisa, que deve ser definida
com precisao: trata-se de todos os medicos, especialistas e clinicos ge-
rais? Incluem-se os estudantes de medicina? Que se entende por "gran-
de centro"? Sao Paulo? Sao Paulo e bairros da periferia (ate onde)?
Todo o estado de Sao Paulo?

Mas nem sempre e facil nem mesmo possfvel alcazar assim toda
uma popula9ao. Diversos embara9os frequentemente levam a se traba-

Documentos e dados criados

Poder-se-ia ter uma pesquisa de base documental que seja com dados criados? A ideia parece a priori
contraditoria, sendo os documentos, dissemos, fontes ja existentes de dados.

Mas nao se deve confundir fontes existentes de dados e fontes de dados existentes. Vlmos que os
documentos nao sao arquivos ultrapassados, mas veiculos vivos de informacao. Imaginemos que um pes-
quisador queira saber se uma mudanca de programacao objetando melhor responder as necessidades dos
automobilistas os leva a escutar mais tal estacao de radio. Ele pode, por exempio, pedir aos garagistas que
anotem a frequencia sintonizada nos receptores radiofonicos dos carros que passam por suas maos. De-
pois, apos a mudanca na programacao, ele precede, sempre da mesma maneira, a uma nova coleta de
dados a fim de verificar se os habitos mudaram.

Podem-se imaginar tambem pesquisas em que se usarao documentos mais "classicos", as mfdias, por
exempio, para julgar a influencia de uma campanha de publicidade anti-racista, enumerando a quantidade
de cheques referidos antes e depois dessa campanha. Poder-se-ia ate observar se o efeito dura no tempo, se
uma retomada da campanha restabelecera esse efeito. Nao e maneira habitual de proceder, mas uma tal
maneira pode fornecer indicacoes uteis com pequeno custo.
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lhar apenas com uma parte, uma amostra dessa popula9ao. Salvo que se
desejem, ainda assim, conclusoes que se apliquem ao conjunto: e preci-
se, portanto, uma amostra que seja representativa da popula9ao, isto e,
que forneca dela uma imagem fiel.

O carater representativo de uma amostra depende evidentemente
da maneira pela qual ela e estabelecida. Diversas tecnicas foram elabora-
das para assegurar tanto quanto possfvel tal representatividade; mas,
apesar de seu requinte, que permite diminuir muitas vezes os erros de
amostragem, isto e, as diferengas entre as caracteristicas da amostra e as
da populagao de que foi tirada, tais erros continuam sempre possiveis,
incitando os pesquisadores a exercer vigilancia e seu senso critico.

No que se segue, vamos apresentar sucintamente os principais tipos
de amostras, ditos probabilistas ou nao-probabilistas, conforme suas tec-
nicas de formacao apelem ou nao ao acaso. Precisemos que o termo
acaso deve ser compreendido aqui no sentido matematico: a amostra de
medicos sera realmente formada ao acaso se todos tern uma oportunida-
de igual de fazer parte dela. Contudo, ha casos em que o objetivo da
pesquisa exige aumentar uma parte da popula9ao-alvo — o subgrupo
dos medicos que faz tal especialidade, por exemplo. Alguns processes
de amostragem o permitem, processes que permanecem probabilistas
na medida em que o acaso desempenha sempre neles um papel central.
Ademais, para falar de amostra probabilista bastara exigir-se que todos
os membros da populafao tenham uma oportunidade conhecida e nao-
nula de pertencer a amostra. Pegar a lista telefonica dos medicos e apon-
tar seus nomes "ao acaso", nas paginas, nao e suficiente para formar
uma amostra probabilista, isto porque alguns medicos nao tern seu nu-
mero de telefone nela publicado.

AMOSTRA
PROBABILISTA Amostra
da qual todos os
elementos de uma
populacao tern
oportunidade
conhecida e nao-nula
de fazer parte. Uma
amostra que nao tenha
essas caracteristicas 6
dita Nao-Probabilista.
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Na forma^ao de uma
AMOSTRA POR
QUOTAS, o acaso nao
desempenha papel
algum. Para aumentar a
representatividade das
pessoas escolhidas nos
subgrupos, o
pesquisador pode,
contudo, decidir faze-la
intervir: e a tecnica de
amostragem por estrato
que sera tratada em
seguida.

Amostras nao-probabilistas

As amostras nao-probabilistas sao as mais simples de compor. Sua quali-
dade, contudo, e desigual e a generalizagao das conclusoes mostra-se
delicada, principalmente porque e impossivel medir o erro de amostra-
gem.

A primeira e menos requintada dessas e a amostra dita acidental:
escolhem-se simplesmente os medicos encontrados ate o momento em
que se estima ter interrogado suficientemente. Alguns nao tern evidente-
mente chance de serem selecionados, ao passo que outros, que traba-
Iham na vizinhanga do pesquisador, por exemplo, quase nao podem es-
capar disso. Segundo os modos de escolha e do meio pesquisado, as
respostas obtidas correm o risco de ir em diregoes muito particulares e
de representar muito mal a opiniao do conjunto dos medicos.

As vezes, quando a participagao na pesquisa e exigente, ou por ra-
zoes eticas, o tema abordado for delicado, apelar-se-a a uma amostra de
voluntaries fazendo um apelo para reunir pessoas que aceitem partici-
par. O problema e que as pessoas tern entao esta caracteristica de serem
voluntarias, o que, ainda af, pode tornar ocasional a generalizagao das
conclusoes. Todavia, nem sempre e uma desvantagem importante.

Outras amostras sao formadas em fungao de escolhas explicitas do
pesquisador. E o caso da amostra tipica, em que, a partir das necessida-
des de seu estudo, o pesquisador seleciona casos julgados exemplares
ou tipicos da populagao-alvo ou de uma parte desta: assim, ele poderia
interrogar medicos que nao querem de forma alguma deixar os grandes
centres, para identificar varies dos obstaculos ao recrutamento de efetivos
para as regioes.

A amostra por quotas depende de uma outra tecnica em que o pesqui-
sador intervem, desta vez para obter uma representagao, a mais fiel possf-
vel, da populacao estudada. Seleciona um certo numero de caracteristi-
cas conhecidas dessa populagao, o numero de clfnicos gerais e de medi-
cos de cada especialidade, por exemplo, categorizagao que ele pode apri-
morar, fazendo intervir outras variaveis como o sexo ou as faixas de
idade. Depois, para cada uma das combinagoes, determina a proporcao
de medicos que as compoem no conjunto da populacao, para respeitar
essa proporgao no nivel da amostra. Assim, se ele sabe que 2% dos
medicos do grande centre sao urologistas homens, de 25 a 34 anos, esco-
Ihera, com o auxflio de uma das tecnicas anteriores, urologistas homens
de 25 a 34 anos para formar 2% de sua amostra. Contudo, persiste um
problema, o da representatividade dos eleitos que, dentro de cada sub-
grupo, nao sao mais escolhidos ao acaso.

Amostras probabilistas

Uma amostra probabilista e composta a partir de uma escolha ao acaso,
tendo todos os elementos da populagao uma chance real e conhecida de
serem selecionados. Esse conhecimento das oportunidades de cada um
permite ao pesquisador calcular o erro de amostragem, isto e, avaliar os
riscos de se enganar, generalizando para toda a popula?ao as conclusoes
de seu estudo sobre a amostra. Estima-se tambem que as tecnicas em
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jogo oferecem melhores garantias de objetividade, sendo o acaso, e nao
as preferencias ou os caprichos do pesquisador o fator determinante na
escolha das pessoas.

A amostra aleatoria simples e a mais elementar das amostras pro-
babilistas. Todos os medicos tern aqui a mesma oportunidade de ser
selecionados: como se fossem escolhidos tirando-se seu nome de um
chapeu. Na pratica, o procedimento e um pouco diferente, listando-se os
membros da populagao-alvo e atribuindo um numero a cada um; o sor-
teio e entao realizado com a ajuda de uma tabela de numeros aleatorios.

A tecnica da amostragem par grupos igualmente apoia-se no acaso,
mas nela selecionam-se grupos em vez de individuos. Efetua-se entao a
pesquisa, seja com os grupos inteiros, seja com uma parte dos elemen-
tos que os compoem. Pode-se ate proceder a uma cascata de escolhas:
selecionar, por exemplo, cinco bairros tornados ao acaso na cidade, de-
pois, sempre ao acaso, duas clinicas por bairro e quatro medicos por
clinica. A vantagem dessa maneira de proceder, em que um medico e
escolhido apos tres tiragens aleatorias simples, e evitar a labuta, as ve-
zes fastidiosa, de fazer a lista completa dos medicos. Em contrapartida,
o recurso a tres amostragens sucessivas aumenta os riscos de erros da
amostra.

A ultima tecnica, a da amostragem por estratos, 6 a mais requinta-
da: divide-se a popula§ao, a de nossos medicos, por exemplo, em estra-
tos ou subgrupos em fun?ao de certas caracterfsticas uteis aos fins do
estudo, como foi feito na amostragem por quotas, para em seguida esta-
belecer uma amostra aleatoria de cada um desses estratos. Essa maneira
de fazer permite principalmente reduzir o erro de amostragem sem au-
mentar a extensao da amostra global. Sera usada tambem para comparar
diversos subgrupos entre si: isso leva, as vezes, um pesquisador a extra-
ir subamostras cujas extensoes nao serao proporcionais as dos estratos
correspondentes, quando um desses estratos, importante para o estudo,
nao o e por sua grandeza em rela9ao aos outros.

Esses sao os principals tipos de amostragem. Nao entramos aqui no
detalhe das tecnicas e instrumentos matematicos de que dispoe o pes-
quisador para pratica-los, pois existem manuais de facil acesso que tra-
tam disso. O essencial para nos e fixar que existem multiplas maneiras
de formar uma amostra. Nossa escolha nessa materia sera determinada
em fun9ao das necessidades da hipotese e das exigencias de sua verifi-
cacao, do grau de generaliza9ao pretendido, levando em conta^de outra
parte, as contingencias mais terra-a-terra de tempo e de custo. As vezes,
uma amostra de voluntaries ou uma amostra tfpica serao perfeitamente
convenientes, ao passo que outras pesquisas demandarao uma ou outra
forma de amostra probabilista. A natureza e o grau de homogeneidade
da populasao-alvo devem tambem ser considerados neste capitulo, como
no do tamanho da amostra: quanto maior a homogeneidade, menor podera
ser a amostra, sem que sua representatividade — qualidade essencial de
qualquer amostra — se encontre gravemente afetada por isso. Mas pou-
co importa o modo de amostragem escolhido, nao ha nessa materia de
representatividade, como em muitas outras, nenhuma certeza absoluta.

Isso encerra nossa breve panoramica das fontes de informacoes: os
documentos, de um lado, vestigios escritos, sonoros, visuals ou outros,

AMOSTRA ALEAT6RIA
SIMPLES. Amostra
probabilista formada
por sorteio, concedendo
a todos os elementos da
populafao uma
oportunidade igual de
serem escolhidos.

AMOSTRA POR
CRUPOS. Amostra
probabilista formada
pela selecao de
agrupamentos de
elementos (e,
eventualmente, por
diversas ordens de
subgrupos) em cujo
interior serao
finalmente escolhidos
de modo aleatorio.

AMOSTRA POR
ESTRATOS. Amostra
probabilista cujos
elementos sao
escolhidos
aleatoriamente no
interior de estratos ou
subgrupos, definidos
por uma ou mais
caracteristicas
particulares.

Normalmente, quanto
maior o tamanho da
amostra, mais forte e
sua representatividade,
pois as peculiaridades
sao diluidas na massa.
A rigor, a amostra
perfeitamente
representativa
compreenderia toda a
popula^ao.



172 LAVILLE & DIONNE

da presenga e da atividade humana; de outro lado, os prdprios seres
humanos, que serao observados ou interrogados selecionando-se popu-
lagoes inteiras, quando de tamanho razoavel, ou entao, em outros mo-
mentos, amostra simplesmente de alguns individuos. Mas, para assim
observar ou interrogar e precise instrumentos: e na sua prepara9§o que
nos deteremos na secao que se segue, antes de descreve-los na que vira
em seguida.

Quadro operacional da pesquisa

Uma vez bem determinadas as fontes de dados necessaries a verifica-
gao, vem o tempo de preparar a coleta e o tratamento desses dados. A
hipotese guiara essa busca de informa?6es, ao termo da qual a analise
permitira ver se ela resiste a prova dos fatos. Mas e preciso antes trans-
por uma etapa delicada: a elabora?ao do quadro operacional da pesqui-
sa. O exemplo que segue permitira compreender do que se trata.

FANATISMO

Ritual de fogo
Seita apocaltptica cleixa inuis

s inortos na Franca

A conlccou ilc novo. Pouu> nuiis tic urn
ano clcpnis da moric vie 53 pessoas na

Siuca c no Canadii. a Ortlcin do Ternplo
Sular. uma das scilas apocalfplicas i|iie
prolilcniin polo nuimlo. vnhuii a indu/.î
uma iraue'tlia espaniosa. A poh'cia I'ranc
descobriu no dia 22, nuin boMitic n;i>
de Saini-Pierre-de-Cheivni
apra/ivel GrenoJ;

Revista Veja, 03/01/96

Um pesquisador, horrorizado com o suicidio coletivo de adeptos de
alguma seita, escolheu estudar a dependencia dessas pessoas em relacao
ao grupo em que se integraram, a ponto de chegar a esse funesto extre-
mo. Sua hipotese e, na verdade, que com o tempo, aperda de autonomia
dos membros dessa seita torna-se tal que nao podem mats escapar do
movimento, mesmo que ele os conduza a uma saida fatal.
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Ora, toda hipotese pertence ao mundo das abstragoes. Ainda que
sua construgao se tenha iniciado com a percepgao de um problema bem
real, ela em seguida foi explicitada e precisada ao longo da problemati-
ca, ate expressar-se em um enunciado que poe em jogo um ou alguns
conceitos que sao essencialmente construcoes do espfrito. Assim, a auto-
nomia, conceito central da hipotese selecionada, nao tem existencia em
si mesma, nao pode ser vista, ouvida ou tocada diretamente. E uma repre-
sentagao mental tirada de um conjunto de observances e de experiencias
particulares. O termo autonomia abrange, alias, um vasto leque de senti-
dos: nao se fala da autonomia de voo de um aviao?

A verificagao da hipotese exige, no entanto, uma avaliagao explici-
ta do grau de autonomia de algumas pessoas. Dai a necessidade de uma
tradugao que assegure a passagem da linguagem abstrata do conceito
para a linguagem concreta da observagao empfrica, a fim de que se saiba
o que pesquisar e o que selecionar como informagoes ao conduzir o
estudo. Essa ponte entre o universo da hipotese e o de sua verificagao
empfrica e essencial a operacionalizagao da pesquisa: dai seu nome de
quadro operational. Contrapartida do quadro conceitual que conduziu
a abstragao da hipotese, ele torna possivel o retorno a realidade dos
fatos, ao mesmo tempo que sua interpretagao dos fundamentos teoricos
do trabalho.

Estabelecer o quadro operacional de uma pesquisa consiste em espe-
cificar as manifestagoes observaveis empiricamente do ou dos concei-
tos em jogo e, se na verdade houver varies, explicitar as relagoes que
deveriam aparecer entre suas respectivas manifestagoes.

Como conseguir isso na pratica? Consideremos o conceito de autono-
mia selecionado no nosso exemplo. Esta af uma nogao muito rica. As-
sim, devemos inicialmente escolher dentre suas dimensoes possiveis,
ou, caso se prefira, seus componentes, aquelas que correspondem a nos-
sa definigao do conceito e ao objetivo da pesquisa. A autonomia de mo-
vimento, no sentido daquela que se acha reduzida em alguns deficien-
tes, nao e aqui um aspecto pertinente. Podemos em contrapartida pren-
der-nos a autonomia financeira ou psicologica das pessoas. Para cada
uma dessas dimensoes, selecionaremos indicadores, isto e, sinais tangi-
veis, observaveis na realidade, que nos permitirao concluir a presenga
da forma de autonomia considerada. Assim, a autonomia financeira pode
se manifestar pela posse de bens, pela acumulagao de poupangas, pelo
fato de ter uma renda regular... A autonomia psicologica traduz-se pela
capacidade de tomar decisoes, fazer escolhas, emitir opinioes, criticar
as dos outros, definir seus proprios valores... Poder-se-ia tambem falar
de autonomia fisica quando a propria pessoa determina seu meio e seus
habitos e ritos da vida quotidiana, suas escolhas em materia de cuidados
de saude... ou ainda autonomia social quando escolhe suas amizades,
aceita responsabilidades, exerce seu direito de voto... E a lista poderia
estender-se, visto que cada indicador poderia traduzir somente um dos
aspectos da dimensao e que as dimensoes podem multiplicar-se e aprimo-
rar-se.

O termo 'conceito' ')&
apareceu em alguns
mementos nas paginas
deste manual. Reveja-o,
principalmente o que 6
dito nas paginas 89 a
94, capitulo 4.

QUADRO
OPERACIONAL
Conjunto dos
indicadores que
estabelecem o vfnculo
entre os conceitos
empregados pela
hipotese e as
observacoes empiricas
necessarias a
verificacao dessa
hipotese.

Alguns conceitos mais
complexes demandarao
uma composicao mais
elaborada: ter-se-ao
dimensoes,
subdimensoes... ate
que se chegue a
manifestacoes que
possam ser observadas
concretamente.

A partir de tais indicadores, torna-se possivel elaborar uma grade
de observagao, preparar questoes, munir-se de instrumentos que servi-
rao para acumular informagoes. Do mesmo modo, os liames — que se
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tera o cuidado de explicitar—que conectam esses indicadores ao concei-
to permitirao analisar as atitudes, comportamentos, respostas e outras
reacoes coletadas, interpreta-las, para finalmente formular um julgamento
sobre a autonomia das pessoas.

Informacoes, indicadores e conclusoes

Ja ressaltamos, ao precisar o sentido a atribuir a expressao dados existentes: as informacoes nao existem em
estado puro, como frutos que esperam ser colhidos. O proprio pesquisador faz a informacao. Assim, a
autonomia ou a agressividade nao existem em si mesmas: o que se encontra sao pessoas que o pesquisador
chega a definir como autonomas ou agressivas, baseando-se em criterios ou indicadores que ele mesmo
fixou. A escolha dos indicadores e, portanto, crucial para o valor e a credibilidade das conclusoes da
pesquisa. Desse modo, selecionar somente a presenca de ataques ffsicos como indicador da agressividade
pode conduzir a desconsiderar uma agressividade, no entanto muito experimentada pelas vftimas de ata-
ques verbais ou feridas por uma simulada indiferenca. Ao contrario, pode-se fazer ainda mais: em algumas
pesquisas sobre a violencia, as atitudes e comportamentos descritos como violentos abrangem campos tao
amplos, que se segue uma banalizacao do fenomeno, de modo a prejudicar a compreensao deste.

Traduttore, traditore,
dizem os italianos:
Traduzir 6 TRAIR!

Como escolher ou construir os indicadores? A primeira tarefa e
decompor o conceito: depois, paracadaum dos componentes identifica-
dos, apela-se a seus conhecimentos e a suas experiencias para imaginar
manifestagoes concretas dele. Nao se deve negligenciar tambem a expe-
riencia alheia: uma olhada nas pesquisas conexas ou, mais geralmente,
nos trabalhos em que um ou outro dos conceitos em jogo em nosso estu-
do apareceram pode trazer muita coisa. Resta em seguida pousar um
olhar critico sobre o que foi assim acumulado, de inicio para operar uma
triagem, mas tambem para referenciar as eventuais lacunas e preenche-
las, a fim de que todos os aspectos do conceito sejam representados.

Essa representa9ao, a exemplo de toda traducao, resta sempre im-
perfeita. Selecionam-se os indicadores que parecem trair menos o essen-
cial do conceito.

E necessario assinalar que o indicador deve permitir mais do que
um simples acumulo de informa9ao, mas conduzir a categoriza?6es de
pessoas ou objetos em fun9&o da caracterfstica do conceito que ele con-
cretiza. Assim, no capftulo da autonomia financeira, o indicador renda
leva a classificar as pessoas em func.ao de seus ganhos mensais: e um
exemplo de categorizagao numerica. Outras categoriza9oes sao ditas
ordinals, quando suas diversas categorias sao simplesmente hierarqui-
zadas: as pessoas observadas no piano da autonomia psicologica serao,
por exemplo, classificadas conforme tenham uma propensao fraca, me-
dia ou forte a criticar as ideias dos outros. Fala-se, enfim, de categorias
nominais, quando elas sao simplesmente colocadas lado a lado, sem
ordem particular, como as que nos permitem distinguir as pe,ssoas em
fun9ao de suas cren9as religiosas. Acrescentemos que, para serem real-
mente uteis, as categorias devem ser exaustivas, isto e, devem prever
todas as possibilidades e serem tambem mutuamente exclusivas, quer
dizer, nao se recortarem. Em suma, uma vez efetuada a categoriza9ao,
um elemento ou uma pessoa deve encontrar-se em uma — e somente
uma — das categorias, se nao, como interpretar o fato de que uma pes-
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soa seja julgada, ao mesmo tempo, muito capaz de tomar uma decisao e
medianamente capaz de executa-la... e o pesquisador entao que nao po-
dera mais decidir que conclusao tirar!

Isso nos leva aos criterios de qualidade dos indicadores. O bom
indicador e, inicialmente, precise, dizendo claramente quais manifesta-
goes obseryaveis ele inclui em tal categoria e quais ele rejeita. Deve
tambem ser fidedlgno, quer dizer, deve conduzir a categorizagoes que
nao flutuarao com o tempo ou o lugar. Enfim, e vdlido, quer dizer que
representa bem o que deve representar. Um pesquisador que, na aplica-
gao de uma pedagogia considerada estimulante da motivacao dos alu-
nos, apresentasse fotos de alunos sorridentes como manifestagao da efica-
cia de sua abordagem, explicando "veja, eles gostam do que estao fazen-
do", nao teria ai um indicador nem precise, nem fidedigno, nem valido.

Uma ultima nota antes de encerrar essa segao. No capitulo anterior,
apresentamos a nogao de variavel: os pesquisadores, contudo, nao estao
de acordo sobre seu status, a respeito dos conceitos e indicadores. Para
evitar complicagoes futeis, fixemos simplesmente que as variaveis en-
contram-se mais do lado abstrato da hipotese. Assim, no capitulo 6, incor-
poramos as variaveis aos conceitos em jogo em nosso primeiro exem-
plo, declarando que a participagao nos encontros interculturais e uma
variavel independente e reconhecendo o nivel de agressividade dos alu-
nos como variavel dependente. Ademais, para nos, o termo variavel tradu-
zira simplesmente a cor particular assumida pelos conceitos nos estudos
com dados criados, aqueles em que, por uma intervengao, o pesquisador
quer evidenciar uma relagao de causa e efeito.

A guisa de conclusao, lembremos que a elaboracao do quadro ope-
racional tem por objeto, inicialmente, concretizar a hipotese em vista de
sua verificacao empirica. Essa hipotese compreende, na verdade, um ou
varios conceitos, e estes sao abstratos: e preciso traduzir-lhes as dimen-
soes sob forma de indicadores que possibilitem a delimita9ao de suas
manifestagoes.

Mas o quadro operacional e mais do que uma simples escolha de
indicadores: estabelece tambem a ligagao entre a hipotese e o trabalho
de analise e de interpretacao, precisando o que necessita considerar para
a verifica?ao dessa hipotese. Explicitar-se-a principalmente a natureza
das manifestacoes concretas e, se o objeto da pesquisa o determinar, a
orientagao de eventuais transformac, oes, manifestagoes e transformagoes,
cuja presenga confirmaria a hipotese. Se varios conceitos estao em jogo,
deve-se do mesmo modo precisar as relagoes que deveriam existir entre
seus respectivos indicadores, a maneira pela qual os valores destes de-
veriam evoluir em fungao uns dos outros. Finda essa etapa, vem o tempo
de se preocupar com tecnicas e instrumentos de coleta dos dados. Isso
sera objeto da proxima secao.

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Para coletar informacao a proposito de fenomenos humanos, o pesqui-
sador pode, segundo a natureza do fenomeno e a de suas preocupagoes
de pesquisa, ou consultar documentos sobre a questao, ou encontrar essa
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informagao observando o proprio fenomeno, ou ainda interrogar pesso-
as que o conhecem.

A questao dos documentos ja foi tratada no inicio deste capitulo e
retornara no capitulo 8, quando abordarmos a analise dos dados. Vimos
tambem como o pesquisador pode proceder na escolha das pessoas jun-
to a quern coligira seus dados. Resta a questao do "como" desta coleta:
aqui nos deteremos nas diversas tecnicas de observa?ao das pessoas e,
igualmente, nas diversas maneiras de interroga-las. Consideraremos as
fore, as e limites de cada uma, AS ARMADILHAS a evitar e descrevere-
mos os instrumentos aos quais se podera ou se devera recorrer.

Para ter informa?ao
sobre um acidente,
pode-se ler o que o
jornal refere ou
interrogar as
testemunhas, a menos
que seja o proprio
observador uma dessas
testemunhas, tendo
assim a informafao "de
primeira mao".

Observagao

A observagao revela-se certamente nosso privilegiado modo de contato
com o real: e observando que nos situamos, orientamos nossos desloca-
mentos, reconhecemos as pessoas, emitimos jufzos sobre elas. Sem alon-
gar inutilmente essa lista, convenhamos que, em nossas atividades quoti-
dianas, nao ha quase exemplos que nao deixem espaco a observa?ao.

A observagao participa tambem de uma ampla variedade de desco-
bertas e de aprendizagens realizadas pelos homens. Pensemos em seu
papel no desenvolvimento das criangas que, atraves dela, pouco a pouco
se apossam do mundo que as rodeia.

Nao e, pois, surpreendente que a observa?ao tenha tambem um pa-
pel importante na construgao dos saberes, no sentido em que a expres-
sao e entendida em ciencias humanas. Mas para ser qualificada de cien-
tifica, a observagao deve respeitar certos criterios, satisfazer certas exi-
gencias: nao deve ser uma busca ocasional, mas ser posta a service de
um objeto de pesquisa, questao ou hipotese, claramente explicitado; esse
servigo deve ser rigoroso em suas modalidades e submetido a criticas
nos pianos da confiabilidade e da validade.

Essa exigencia de rigor nao impede a presenga de um vasto leque
de tecnicas de observagao das quais algumas, como a observacao partici-
pante ja evocada no capitulo anterior, acham-se pouco estruturadas, ao
passo que outras o estao muito mais. Comecaremos por passar em revis-
ta essas tecnicas.

O verdadeiro olhar do pesquisador

A observa^ao como tecnica de pesquisa nao e contemplagao beata e passiva; nao e tambem um simples
olhar atento. E essencialmente um olhar ativo sustentado por uma questao e por uma hipotese cujo papel
essencial — e um leitmotiv desta obra — mais uma vez reconhecemos.

Esse suporte da hipotese por vezes tomara a forma concreta de uma grade de observagao: ve-se entao
explicitamente intervirem os indicadores que orientam o olhar e organizam, em graus diversos, as observa-
coes coletadas. Em outros momentos, o suporte sera menos explfcito, mas sera sempre sua preocupacao de
pesquisa que guiara o olho e o ouvido do pesquisador, leva-lo-a a ater-se a tal manifestacao particular,
deter-se em tal aspecto ou elemento.
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Observagao estruturada

No fim de um estudo sobre o consume, um pesquisador quer conhecer o
comportamento dos clientes ante a exposigao dos cereals. O meio mais
seguro para alcangar esse objetivo e constatar diretamente o que se passa.

Duas condigoes especiais sao aqui atendidas: o pesquisador conhe-
ce bem o contexto em que vai operar e conhece tambem os aspectos que
deverao chamar sua atengao no comportamento das pessoas. Pode, por-
tanto, preparar um piano bem determinado de observagao: adaptado as
circunstancias e ao objeto de estudo, esse instrumento vai permitir-lhe
fazer uma ordenagao de dados antecipada dentre o fluxo de informagoes
e selecionar as que sao pertinentes.

A construgao desse instrumento alicerga-se evidentemente na hipo-
tese, a servigo da qual, dizfamos na introdugao, deve se colocar a observa-
gao. Mas como nao sao conceitos, mas, antes, atitudes e gestos reais e
concretos que sao observados, e por intermedio de seus indicadores que
a hipotese suportara o instrumento.

Segundo a natureza do problema abordado e as condigoes de investi-
gagao, o instrumento pode assumir diversas formas. As vezes e muito
aberto, deixando ao observador uma grande margem na escolha e maneira
de anotar as informagoes. Em contrapartida, como em nosso exemplo,
pode tambem assumir a forma de uma grade fechada em que os comporta-
mentos se veem previamente definidos, de tal modo que o observador
frequentemente deve apenas assinala-los para registrar sua presenga.

Na pratica, para bem delimitar a situagao em estudo, a grade se
atera a duas grandes categorias de informagoes. A primeira dessas catego-
rias agrupa os esclarecimentos de natureza contextual: descrigao dos
locais, das pessoas observadas e das razoes de sua presenga. Assim,
para os locais, devera ser precisado o tipo de estabelecimento considerado
(supermercado, loja de conveniencia...), a arrumagao da vitrine (modo
de classificagao dos produtos, exibigao dos pregos...), etc. Quanto aos
clientes, serao anotados seu sexo, idade aproximada, o fato de que este-
jam ou nao acompanhados...

A segunda categoria diz respeito mais diretamente aos comporta-
mentos desses clientes consumidores. Af se encontram informagoes so-
bre sua passagem diante das prateleiras (duragao, com ou sem parada,
com ou sem escolha de um produto...), sobre a maneira pela qual se
efetuou a escolha (em fungao dos tipos de cereais, das marcas, dos pre-
gos...), etc.

Conforme sua natureza, as informagoes serao oraregistradas assina-
lando-se campos (marcando com cruzinhas), ou entao assinalando-se
uma posigao em uma escala. As vezes, algumas linhas permitirao ao
observador inscrever anotagoes especiais. O esbogo de uma grade e apre-
sentado a pagina 179.

Uma grade desse tipo e acompanhada habitualmente por diretivas
sobre sua utilizagao, sobretudo se nao foi o observador que concebeu o
instrumento. Determina-se, por exemplo, observar a quinta pessoa que
chega diante da vitrine apos o fim da observagao anterior; caso se trate
de um casal, escolher a pessoa que detem a lista da mercearia, ou se nao
houver, a primeira das duas pessoas que da uma olhada nos produtos.
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Indica-se como situar as pessoas nas escalas, que especies de comenta-
rios sao esperados, etc. Olhando-se esse exemplo, compreende-se facil-
mente por que se fala de observa?ao estruturada: o observador tem sua
atengao centrada em aspectos da situacao que estao explicitamente defini-
dos e para os quais sao previstos modos de registro simples, rapidos,
que nao apelam para a memoria e que reduzem os riscos de equivoco.

Essa maneira de proceder apresenta muitas vantagens. Assim, a in-
fluencia do observador sobre o comportamento das pessoas—um proble-
ma freqiiente — se acha muito reduzida, pois nao ha interagao acentua-
da entre o observador e o cliente, nao sabendo mesmo este ultimo, mui-
tas vezes, que e estudado. Por outro lado, a observagao e sistematica,
todos os participantes se veem submetidos a um tratamento semelhante,
embora mudem os observadores: diretivas precisas e um treinamento
minimo bastam para assegurar a homogeneidade das informasoes
coletadas. Habitualmente o tratamento dos dados mostra-se simples, pois
estes estao bem uniformizados: permitem um recurso facil aos instrumen-
tos estatisticos. Acrescentemos que esse genero de observagao pode ser
facilmente usado nas pesquisas com dados criados, facilitando as diver-
sas compara9oes que habitualmente devem ser estabelecidas. Isso permite
precisar que, embora use a observa?ao, o pesquisador pode muito bem
intervir na situa?ao objeto de sua investigagao sem destruir-lhe o carater
natural. Assim, ele poderia muito bem mudar a localiza?ao ou a decora-
?ao da prateleira para ver se isso traz modificagoes ao comportamento
dos possiveis compradores.

A observa?ao estruturada tem, por outro lado, suas exigencias e
impoe certos limites. Demanda principalmente um solido conhecimento
do contexto no qual sera realizada e igualmente uma analise minuciosa
dos conceitos em jogo, pois se uma manifestable importante for esquecida
ou nao puder ser colhida, seria necessario, freqiientemente, retomar tudo.
Ademais, sendo as observa?6es muito delimitadas, o pesquisador depa-
ra-se, muitas vezes, com uma visao muito parcial, ate mesmo superfici-
al, da situacao. Assim, no nosso exemplo, o comportamento diante das
caixas de cereais e isolado do que aconteceu antes. Esse genero de limi-
te pode privar o pesquisador de um ponto de vista sobre a complexidade
real de uma situacao. Sem contar que, em fun?ao das circunstancias e do
numero de observa9oes que se quer efetuar por unidade de tempo, sera
necessario, as vezes, limitar o numero de fatores selecionados na grade.

OBSERVAgAO
PARTICIPANTE Tecnica
pela qual o pesquisador
integra-se e participa na
vida de um grupo para
compreender-lhe o
sentido de dentro.

Observagao pouco ou nao-estruturada

Na outra extremidade do espectro aparece a observagao sem verdadeira
estrutura. Nao que seja sem guia. Se ela se pretende cientifica, se baseia
em uma hipotese, mesmo que menos explicita que no quadro anterior: o
pesquisador nao esta sem segundas intengoes ainda que queira evitar os
a priori.

A forma classica e a observaqdo participante, ja encontrada quan-
do da apresentagao da estrategia de pesquisa dita abordagem antropolo-
gica, em que ela fora elaborada sobre esse exemplo do pesquisador que,
interessado pela dinamica interna de um grupo de punks, neste se inte-
grou para estuda-lo de dentro. Nessa forma de observacao, o pesquisa-
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Esboco de uma grade de observacao
Comportamento dos clientes diante da vitrine de cereais

A. Quadro geral de observacao

1. Zona urbana

favorecida d media d desfavorecida d

2. Genero de estabelecimento

supermercado d mercearia d
loja de conveniencias CJ

3. Decoracao

moderna d antiga d

B. Descricao da prateleira observada

4. lluminacao da exibicao dos precos

grande d media D fraca d

5. Facilidade de identificacao dos produtos •

grande d media d fraca d

6. Os produtos sao classificados por

tipo d marca d preco d formato d

C. Descricao do cliente observado

7. Sexo

masculino d feminine d

8. Idade aproximada
H 1- H H hI—

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

9. Aparencia geral

I
Descontrafda

-I
Enervada

10. Presen^a de acompanhante(s)

Crianca (s): Numero Idades (s) _
Outro (s): Numero Especificar.

ILOutros comentarios:

D. Passagem na prateleira

12. A pessoa observada

passa sem parar
passa e depois volta
detem-se na primeira passagem
parte sem produto
escolhe um (alguns) produto(s)
[qua! (is)?

d
d
d
d
d

volta e repoe o produto d
volta para pegar o mesmo produto d
volta e troca por um outro produto d
(qual? )

13.Outros comentarios:

14. Durafao da presenca diante da vitrina:

segundos

E. Criterios (modalidades) da escolha

15. Para sua escolha a pessoa parece sobretudo
procurar uma marca particular d
procurar um tipo de cereal d
olhar na altura de seus olhos d
olhar todas as prateleiras d
ler as informacoes das caixas d
comparar os precos d

16. Outros comentarios:

17. Houve intervencao de acompanhantes?

Crianca(s): sim d nao d
Outro(s): sim d nao d

18. Se sim, parece ter orientado a escolha ?

De nenhum modo Completamente
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dor-observador nao fica retirado como no exemplo da mercearia, mas se
Integra a situac, ao por uma participagao direta e pessoal.

O quadro de observa9ao fica um pouco imprecise, sobretudo por-
que nao se concretiza em uma grade ou outro instrumento do genero. A
coleta das informa9oes deve, contudo, continuar metodica embora qua-
se nao seja possivel ao pesquisador tomar notas durante sua observa?ao:
o risco de perturbar pessoas e acontecimentos muitas vezes o impede.
Talvez podera consignar discretamente algumas indicagoes em um peda90
de papel, mas ele fia-se sobretudo em sua memoria e em seu senso da
disciplina que o impelem a redigir uma exposigao detalhada uma vez
concluida sua observagao. Essa disciplina e exigente, mas e o melhor
metodo para evitar os esquecimentos e a confusao que poderiam resul-
tar do acumulo de sessoes de observagao.

As tecnicas da observaf ao participante na vida quotidiana

O juiz impacienta-se! A causa parecia simples; uma altercacao vulgar entre dois indivfduos que se estapearam,
a proposito da qual era precise fazer a verificagao das responsabilidades. Mas o incidente remonta a mais
de um ano; testemunhas sao imprecisas, incertas, chegando ate a se contradizer.

Para evitar este tipo de constrangimento, recomenda-se freqiientemente as pessoas suscetiveis de
serem chamadas a assim prestar contas de acontecimentos a anotar logo o que viram ou ouviram, antes que
os detalhes esfumem-se, que a memoria deixe escapar ou transforme alguns aspectos da situac,ao. Em suma,
sugere-se a essas testemunhas potenciais que se submetam a disciplina dos observadores, que conhecem
bem o carater evanescente das recordacoes e se apressam a rete-las muito tempo com toda a riqueza dos
detalhes que Ihes dao, muitas vezes, seu verdadeiro sentido.

As breves indicagoes registradas ao vivo, aquelas eventualmente
acrescentadas com o tempo, e os relatorios mais exaustivos redigidos
em seguida constituem as notas descritivas do observador: devem ser
tanto quanto possivel neutros e factuais para melhor corresponder a situa-
930 observada.

Outras notas, ditas analiticas, vem juntar-se as descritivas. Nas no-
tas analiticas, o pesquisador fala de suas reflexoes pessoais; elas com-
preendem as ideias ou intuigoes freqiientemente surgidas no fogo da
aqao e logo registradas sob forma de breves lembretes. Esses lembretes
e outras anotagoes mais elaboradas, redigidas fora da observagao propria-
mente dita, dao conta da evolugao do pesquisador no piano teorico. Ali-
mentam esta evolugao, permitindo um vaivem entre os dados descriti-
vos colhidos e a reflexao que subentende o conjunto do procedimento.
A isso se acrescentam habitualmente um diario de bordo e notas de pla-
nejamento. No primeiro, o pesquisador fala de sua vivencia no curso da
investigagao, ao passo que as segundas servem para orientar o
procedimento em fungao do que precede.

Constata-se que, se a tecnica de observagao revela-se menos estru-
turada, o pesquisador deve se mostrar ainda mais metodico se quer tirar
proveito de seu trabalho. Porem os resultados podem revelar-se substan-
ciais. Nao impondo limite a investigagao nem estrutura de analise definida
a priori, a observagao participante permite "ver longe", levar em conside-
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ragao varias facetas de uma situagao, sem isola-las umas das outras;
entrar em contato com os comportamentos reals dos atores, com fre-
qtiencia diferentes dos comportamentos verbalizados, e extrair o senti-
do que eles Ihes atribuem.

Varies pesquisadores veem nesse genero de observagao uma tecni-
ca convenjente sobretudo a enunciagao de hipoteses ou a explicitagao
de indicadores, hipoteses que serao em seguida verificadas com o auxf-
lio de abordagens mais estruturadas. E verdade que esse papel, que se
poderia qualificar de exploratorio, e importante. Mas, em principio, nada
se opoe a que a observagao participate sirva tambem para a comprova-
gao de hipoteses, e isso ate no caso de pesquisas com dados criados.
Assim, um pesquisador que se Integra em um meio de fumantes (sem
necessariamente fumar) poderia estudar as mudancas de habito induzidas
pela nova politica que proibe o cigarro em ambientes publicos fechados.

Esse modo de observagao tambem tem limites e inconvenientes.
Principalmente sua fidedignidade e validade, as vezes, sao questiona-
das por alguns, pois estao muito ligadas a maneira pela qual o pesquisa-
dor consegue integrar-se no grupo, a qualidade de sua memoria, ao que
ele veicula como valores, concepgoes e representagoes, fatores que, com
outros, inevitavelmente influenciam o que ele seleciona de suas observa-
goes. Tambem se poderia acrescentar sua "chance" de estar ou nao presen-
te la onde acontece tal fato significative.

Um outro inconveniente tem a ver com a quantidade, muitas vezes
espantosa, de dados de toda ordem que o pesquisador deve tratar no
curso e ao termino da investigagao. Se a informagao e essencial a pes-
quisa, sua proliferagao representa as vezes um problema, quando nao se
torna um obstaculo.

Resta ainda a questao sempre presente da influencia do observador
sobre a situagao e as pessoas observadas, pois, inevitavelmente, sua pre-
senga modifica essa situagao e pode afetar o comportamento dos atores.
Esses efeitos, quando muito, poderao ser minimizados. Sabe-se, por
exemplo, que, com o habito, a sensibilidade a observagao atenua-se nas
pessoas: o observador Ihes dara, pois, tempo para se familiarizarem com
sua presenga antes de realmente comegar seu trabalho. Cuidando da apre-
sentagao de seus objetivos, podera tambem atenuar as reagoes de resisten-
cia ou ansiedade dos participantes.

Um instrumento e dito
VALIDO se ele faz bem
seu trabalho, isto e, se
permite trazer as
informagoes para as
quais foi construido.
Um instrumento e dito
FIDEDIGNO, se conduz
aos mesmos resultados
quando se estuda, em
momentos diversos, um
fenomeno ou uma
situafao que nao
deveria ter mudado no
intervalo.

Nao foi Claude Bernard, um dos pais do positivismo, que escreveu: "O observador deve ser o fotografo do fen6meno,
sua observa^ao deve representar exatamente a natureza..."?

BibliotecaSetorial-CEFD-UFES
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Ele tambem pode ocultar sua condisao de observador. Essa dissimu-
lagao causa, contudo, alguns problemas, dentre os quais as questoes de
etica nao sao as menores. Corre igualmente o risco de complicar o traba-
Iho — os registros das notas, por exemplo, uma vez que o pesquisador
nao deve trair-se —, mas tambem a propria observacao; integrando-se
ao grupo, com um papel a desempenhar, o pesquisador limita sua disponi-
bilidade como observador. Em contrapartida, essa integracao pode leva-
lo a participar mais intensamente da vida do grupo e, assim, alcazar
uma qualidade e uma profundidade de informagao, inacessfveis de outra
forma.

Tecnicas intermedidrias de observagao

Entre a observa?ao mais estruturada e a que se pretende livre, ha lugar
para varies modos intermediaries. Assim, o pesquisador que, no capftu-
lo anterior, deve comparar o espirito de equipe de diferentes unidades
de uma liga de basquetebol pode muito bem selecionar a observasao
para realizar suas avaliagoes, sem por isso integrar uma equipe como
jogador nem inventar indicadores artificiais sobre uma atitude que nao e
facil de circunscrever a priori.

Ele pode, na verdade, recorrer a uma abordagem adaptada a situa-
5&o: escolher lugares e momentos pertinentes para observar uma equipe
e acumular entao o maximo possivel de anota?6es sobre os acontecimen-
tos, comportamentos, gestos ou palavras que podem ter sentido no que
se refere a sua preocupagao. Assim, instalado nas tribunas, no momento
dos treinos ou das partidas, ele toma nota das interagoes entre osjogado-
res, dos estimulos ou admoestagoes trocados, dos gestos de colaboragao
ou de rivalidade. No vestiario, observara a maneira como os jogadores
agrupam-se, sua capacidade de rir (ou de chorar) dos erros cometidos,
de se alegrar com os bons lances ou de inveja-los...

Esse modo de proceder, situado entre as duas maneiras descritas
anteriormente, pode se modular de diversas maneiras: o pesquisador
pode dar-se tempo para se integrar mais no grupo ou dotar-se pouco a
pouco de uma estrutura de observagao mais elaborada, ou, ainda, combi-
nar as duas. Ainda uma vez, o importante continua a ser o recurso a uma
abordagem que convem ao objetivo perseguido, as intengoes do pesquisa-
dor.

A observa?ao nao e tambem uma tecnica exclusiva: ela se presta, as
vezes admiravelmente, a casamentos com outras tecnicas e instrumen-
tos. Ja falamos disso em outro lugar, ao descrever a estrategia de nature-
za antropologica, explicando entao que os pesquisadores completarao
as vezes suas observa?oes com entrevistas. Falaremos desses casamen-
tos apos ter tratado deste outro grupo de tecnicas e instrumentos.

Por enquanto, fixemos que a observa9ao constitui um meio funda-
mental de colher informa^ao. Para que esta informagao seja util, e in-
dispensavel, contudo, que sua busca seja seriamente orientada por uma
preocupa?ao defmida de pesquisa, e que essa busca seja, tambem, organi-
zada com rigor. O pesquisador deve principalmente estar atento a tudo o
que diz respeito a sua hipotese e nao simplesmente selecionar o que Ihe
permitiria confirma-la.
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As tecnicas de observa?ao variam por seu grau de estruturafao e
pelo grau de proximidade entre o observador e o objeto de sua observa-
?ao: desde o observador que se mantem completamente afastado, muni-
do de uma grade precisa e detalhada, ate aquele que se integra em um
grupo e em uma situa?ao para selecionar o maximo de informagoes,
podem-se^ imaginar tantas modalidades de observagao quantas se quiser,
sendo que o essencial e, ainda uma vez, escolher uma que convenha ao
objeto da pesquisa.

Testemunhos

Alem da observagao dos fenomenos (instrumento de apreensao do real
que as ciencias humanas compartilham com as ciencias naturals), uma
maneira reconhecida e comprovada, propria das ciencias humanas, de
obter informa^ao consiste em colher os depoimentos de pessoas que
detem essa informagao. O recurso a esses depoimentos permite a explora-
?ao dos conhecimentos das pessoas, mas tambem de suas representa-
5oes, cren?as, valores, opinioes, sentimentos, esperancas, desejos, pro-
jetos, etc. As maneiras de chegar a esses objetos de estudo, e a muitos
outros, sao variadas: os termos — questionarios e entrevistas — que
anunciam as duas partes desta seqao estao justamente no plural, pois
recobrem um amplo espectro de tecnicas e de instrumentos que servem
para interrogar as pessoas. Iremos percorrer esse espectro desde o questio-
nario normatizado ate a entrevista nao-estruturada.

Questionarios

Para saber a opiniao da populagao sobre uma escolha de sociedade como
a da preserva?ao dos programas sociais, e precise, evidentemente,
interroga-la. Talvez nao a populagao inteira, mas, seguindo a estrategia
da pesquisa de opiniao, uma amostra suficientemente grande, constitui-
da com os cuidados requeridos para assegurar sua representatividade.

Para interrogar os individuos que compoem essa amostra, a aborda-
gem mais usual consiste em preparar uma serie de perguntas sobre o
tema visado, perguntas escolhidas em fun?ao da hipotese. Para cada uma
dessas perguntas, oferece-se aos interrogados uma opgao de respostas,
definida a partir dos indicadores, pedindo-lhes que assinalem a que cor-
responde melhor a sua opiniao. Ou entao, outra forma possivel de questio-
nario: enunciados Ihes sao propostos, cada um acompanhado de uma
escala (frequentemente dita escala de Likert), serie de campos que Ihes
permite precisar se, por exemplo, estao em total desacordo, em desacor-
do, sem opiniao, de acordo, ou totalmente de acordo com o enunciado
considerado.

Que sua forma seja uma dessas ou uma outra em que a maneira de
responder se acha determinada, o questionario em seguida e distribufdo,
pelo correio ou por outro meio; as pessoas que querem, respondem, de-
pois o devolvem ao expedidor.

Dentre as vantagens desse tipo de questionario padronizado — diz-
se tambem uniformizado —, pode-se lembrar que se mostra economico

As tecnicas e os
instrumentos que
apelam para o
testemunho sao
proprios das ciencias
humanas.

Se o questionario
padronizado e o
instrumento
privilegiado de
sondagem, seu uso nao
se limita, todavia, a esta
unica estrategia de
pesquisa.



184 LAVILLE & DIONNE

no uso e permite alcangar rapida e simultaneamente um grande numero
de pessoas, uma vez que elas respondent sem que seja necessario envi-
ar-lhes um entrevistador. A uniformizagao assegura, de outro lado, que
cada pessoa veja as questoes formuladas da mesma maneira, na mesma
ordem e acompanhadas da mesma opfao de respostas, o que facilita a
compila9ao e a compara9ao das respostas escolhidas e permite recorrer
ao aparelho estatistico quando chega o momento da analise.

Questao de forma e de ordem

Aformulacao, principalmente a escolha das palavras, e a ordem das questoes revestem-se de muita impor-
tancia quando se interrogam pessoas. Assim, elas nao responderao a uma questao que fala de despesas
efetuadas nos programas socials necessariamente da mesma maneira que a uma outra que evoca as somas
comprometidas nesses programas.

Da mesma forma, questoes sobre essas somas, seguidas de outras questoes sobre os impostos pagos
pelo indivfduo, acarretarao rea?6es diferentes daquelas suscitadas pelas mesmas questoes que vem apos
questoes sobre o que Ihe trouxe o regime de seguro-saude.

Via de regra, faz-se um esforgo para propor a formulagao mais neutra possfvel e ordenar as questoes
de maneira a minimizar os efeitos de umas sobre as outras.

De outra parte, quando se fala de questionario uniformizado (e ocorrera a mesma coisa no assunto das
entrevistas, mais adiante), isso nao exclui a presence de diferengas na seqiiencia das questoes as quais o
participante responde efetivamente. Algumas perguntas sao as vezes acompanhadas de instructs que
orientam a trajetoria do participante em funcao de suas respostas:

5. Voce recorreu aos services de saude no curso dos tres ultimos meses?
Sim D Passe a questao seguinte.
Nao D Passe a questao 13.

A uniformidade da ordem das questoes nao esta, por outro lado, jamais perfeitamente assegurada.
Como o interrogado coloca a si mesmo essas questoes, ele pode as vezes voltar atras ou mesmo borboletear
de uma questao a outra. Pode-se Ihe pedir que evite esse comportamento, mas nao 6 garantido que ele
respeite a instrucao. Consegue-se um melhor controle sobre isso com a entrevista estruturada.

Oferecer apenas respostas predeterminadas pode parecer constran-
gedor. Mas isso apresenta vantagens. As escolhas de respostas ajudam
inicialmente a esclarecer o sentido das perguntas que poderiam mostrar-
se ambiguas, garantindo ao pesquisador que as respostas fornecidas se-
rao da ordem das respostas esperadas, que corresponderao aos indicadores
que ele estabeleceu. Deixado a si mesmo face a questao "Voce esta satis-
feito com os servigos oferecidos pelo Estado?", um interrogado poderia
escrever "sim" pensando nos servigos sociais (visados pelo questiona-
rio) que garantem um minimo ao conjunto das pessoas, ou "nao", julgan-
do que eles Ihe custam caro demais, ao passo que o pesquisador queria
saber dele se foi recebido satisfatoriamente quando se apresentou em
um desses servi?os. Ao mesmo tempo, uma escolha de respostas prees-
tabelecidas evita que o pesquisador deva interpretar as respostas dos
interrogados: estes colocam a si mesmos nas categorias, apontando sua
escolha.
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O anonimato habitual garantido aos interrogados mostra-se uma
outra vantagem desse genero de questionario, pois pode facilitar a tarefa
deles: um empregado podera melhor dar parte de suas queixas, sentin-
do-se ao abrigo de eventuais represalias. Mas esse anonimato nao pode
garantir a sinceridade das respostas obtidas.

A utilizasao do questionario normatizado nao deixa de ter certas
exigencias nem alguns inconvenientes. As primeiras tem muito a ver
com a qualidade dos interrogados, com sua competencia, sua franqueza
e boa vontade, ao passo que os segundos decorrem freqiientemente de
problemas nessa materia.

Assim como os interrogados colocam a si mesmos as perguntas,
deve-se presumir que eles compreendem seu sentido, que eles as inter-
pretam como o pesquisador. E claro que as escolhas de respostas aju-
dam a esclarecer esse sentido, mas nao asseguram invariavelmente a
uniformidade das interpretacoes, e o pesquisador nao pode sempre jul-
gar facilmente ou levar em consideragao a presenga possivel de inter-
pretagoes diferentes.

De fato, nem sempre e possivel que esse pesquisador julgue conheci-
mentos do interrogado e o valor das respostas fornecidas: um interroga-
do pode escolher uma resposta sem realmente ter opiniao, simplesmente
porque ele sente-se compelido a faze-lo ou nao quer confessar sua igno-
rancia. Ou entao, tendo uma consciencia limitada de seus valores e pre-
conceitos, fornecera respostas bastante afastadas da realidade.

Que voce faria se...?

A consciencia que as pessoas tem sobre suas cren^as, valores, preconceitos e atitudes e as vezes surpreen-
dentemente fraca, a ponto de, freqiientemente, nao poderem prever suas reacoes. Nos anos 30, quando as
manifestacoes de racismo eram comuns, um pesquisador fez com que um casal de chineses fosse a varias
dezenas de hotels e restaurantes sem que tivessem sido barrados. Alguns meses mais tarde, o mesmo pes-
quisador mandou um questionario a cada um dos estabelecimentos visitados pelo casal, perguntando se
clientes chineses eram aceitos. Mais de 90% das respostas recebidas foram negativas...

Alguns temas abordados podem, algumas vezes, deixar as pessoas
incomodadas e compeli-las a esconder o fundo de seu pensamento, as
vezes para proteger sua auto-imagem ou por outras razoes que ficarao
inevitavelmente ignoradas do pesquisador.

E depois, ha a impositividade das respostas predeterminadas que
pode tambe'm falsear os resultados, limitando a expressao correta e nuan-
?ada das opinioes. Um interrogado pode ver-se forgado a escolher uma
resposta que nao corresponda ao fundo de seu pensamento, simplesmente
porque sua "verdadeira" resposta nao aparece na lista: selecionando entao
a melhor aproximacao dessa resposta, fornece uma indica?ao as vezes
bastante afastada do que ele realmente pensa.

O acrescimo de op95es do tipo "nao pode responder" e "nenhuma
dessas respostas" permite atenuar varies dos inconvenientes menciona-
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dos, salvo que se essas opgoes sao muito freqiientemente selecionadas
pelos interrogados, o pesquisador dificilmente podera concluir. Mas ao
menos sabera que e precise ampliar o campo de seus indicadores para
poder refletir bem a opiniao das pessoas, o que e, sem diivida, melhor do
que descreve-la a partir de respostas imprecisas ou inexatas.

Urn problema importante no recurso aos questionarios emerge da
taxa amiude muito baixa de retorno desses questionarios, nao se dando
as pessoas o trabalho de responde-los. Pode-se, todavia, estimular seu
interesse por meio de uma carta de apresenta?ao personalizada que, sem
deixar diivida sobre o anonimato do interrogado, explique-lhe as vanta-
gens esperadas das conseqiiencias da pesquisa. Outras precau9oes ajuda-
rao a aumentar a taxa de respostas: um questionario curto, atraente em
sua apresentacao, com questoes simples e claras (o que nao exclui obri-
gar o interrogado a refletir), um modo de resposta facil de compreender
e usar e, enfim, um envelope-resposta franqueado para assegurar o re-
torno dos questionarios em caso de distribuigao postal.

Se o pesquisador teme que os inconvenientes do recurso ao questio-
nario uniformizado o impe9am de atingir seu objetivo, pode-se voltar para
os outros instrumentos e tecnicas que se prestam a coleta de testemunhos.
Entao algumas barreiras desaparecerao, mas outras vantagens tambem.

Um pesquisador pode, por exemplo, decidir usar um questionario
de respostas abertas. Como o anterior, este compoe-se de questoes cuja
formulae e ordem sao uniformizadas, mas para as quais nao se ofere-
cem mais op?6es de respostas. A impositividade evocada antes desapare-
ce, o interrogado acha simplesmente um espa9o para emitir sua opiniao.
Tern assim a ocasiao para exprimir seu pensamento pessoal, traduzi-lo
com suas proprias palavras, conforme seu proprio sistema de referenci-
as. Tal instrumento mostra-se particularmente precioso quando o leque
das respostas possiveis e amplo ou entao imprevisivel, mal conhecido.
Permite ao mesmo tempo ao pesquisador assegurar-se da competencia do
interrogado, competencia demonstrada pela qualidade de suas respostas.

Em contrapartida, se uma questao e ambfgua, o interrogado nao
tem mais referenda para esclarece-la. As respostas fornecidas podem
assim estar muito longe das expectativas do pesquisador. Este corre o
risco de surpresas, principalmente se nao reconheceu todas as dimen-
soes do ou dos conceitos em jogo.

Na etapa do tratamento dos dados, o pesquisador tera de construir
categorias e ele mesmo devera interpretar as respostas dos sujeitos em
fun9ao dessas categorias. As compara9oes entre sujeitos serao tambem
mais delicadas de estabelecer. Acrescentemos, enfim, que a obriga9ao
de redigir uma resposta podera provocar aversao a varios dos interroga-
dos previstos, seja por pregui9a ou porque nao se sentem capazes: por
isso, a taxa de respostas se achara reduzida.

Entrevistas

Se a fraqueza da taxa de resposta corre o risco de comprometer seu
projeto, o pesquisador provavelmente tera vantagem em usar a entrevis-
ta. A entrevista estruturada, por exemplo, se constroi exatamente como
um questionario uniformizado com suas op9oes de respostas determina-
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das, salvo se, em vez de serem apresentadas por escrito, cada pergunta e
as respostas possfveis sao lidas por um entrevistador que anota ele mes-
mo, sempre assinalando campos ou marcando escalas, o que escolhe o
entrevistado. O trabalho pode ser feito por ocasiao de um encontro entre
entrevistador e entrevistado, mas sera mais frequentemente realizado
por telefone. Pouco importa o modo usado, sabe-se que tal abordagem
aumenta sensivelmente a taxa de resposta, sem diivida porque e mais
dificil dizer nao a alguem do que jogar no lixo um questionario, e tam-
bem porque o esforgo exigido do interrogado e menor.

Salvo no que concerne a questao da taxa de resposta, encontra-se
aqui a maior parte das vantagens e dos inconvenientes do questionario
normatizado: principalmente os que tern a ver com a impositividade das
repostas previstas antecipadamente, respostas que esclarecem as pergun-
tas e orientam o interrogado para o quadro de referencia do pesquisador,
mas o impedem talvez de exprimir o verdadeiro fundo de seu pensamen-
to. Por outro lado, a padroniza?ao permite proceder rapidamente, a cus-
tos razoaveis e com um grande numero de pessoas, facilitando o tratamen-
to dos dados gra?as aos instrumentos estatisticos cujo uso ela autoriza.

Ademais, e precise encontrar pessoas para fazer as perguntas, mas
estas necessitam de um treinamento minimo para garantir a uniformida-
de do processo. Procedendo-se as entrevistas por contato direto, no cam-
po, deve-se, todavia, tomar precau?oes em materia de amostragem: os
clientes de uma clinica medica nao reagirao, necessariamente, como os
de um centro esportivo a questoes sobre seguro-saude. O problema de
amostra resolve-se mais simplesmente ao telefone, a tecnologia permi-
tindo agora compor os numeros ao acaso e atingir ate pessoas nao ins-
critas na lista telefonica.

Sempre em fun9ao da hipotese e das exigencias de sua verifica9ao, o
pesquisador pode tambem reduzir o carater estruturado da entre vista e torna-
la menos rigida e menos constrangedora. Inspirando-se, por exemplo, no
que foi feito anteriormente com o questionario normatizado, pode-se con-
servar a padroniza9ao das perguntas sem impor opgoes de respostas.

O pesquisador consegue os mesmos ganhos que no caso do questio-
nario, principalmente pelo fato de que, deixando o entrevistado formu-
lar uma resposta pessoal, obtem uma ideia melhor do que este realmente
pensa e se certifica, na mesma ocasiao, de sua competencia.

Com as proprias perdas tambem: a da uniformidade das respostas,
de sua inclusao for?ada em seu quadro de referencia, sem contar a neces-
saria interpretagao que ele devera dar dessas respostas a fim de classifi-
ca-las por categorias. Os entrevistadores devem ser tambem muito trei-
nados, especialmente para poder tomar nota convenientemente das pala-
vras dos interrogados. Um gravador poderia facilitar-lhes grandemente
a tarefa.

Assinalemos de passagem — poderfamos te-lo feito a proposito dos
questionarios — que o pesquisador pode tambem usar uma forma mista
de entrevista, em que algumas questoes sao acompanhadas de uma op-
gao fechada de respostas enquanto outras serao abertas.

Mas a entrevista oferece maior amplitude do que o questionario,
quanto a sua organiza^ao: esta nao estando mais irremediavelmente pre-
sa a um documento entregue a cada um dos interrogados, os entrevista-

Pode-se encontrar na
pagina 151, uma alusao
as tecnicas modernas
de amostragem.
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Quern, entao, deveria fazer as perguntas?

A preocupa?ao com a neutralidade mostra-se habitualmente um traco fundamental do trabalho dos pesqui-
sadores. Assim, nao contentes de escolher minuciosamente a amostra dos interrogados para garantir sua
representatividade, eles se dedicam do mesmo modo a formular as perguntas de maneira a dirigir o menos
possfvel as respostas das pessoas interrogadas. O que nao os poe ao abrigo de todos os vieses, como
demonstrou uma experiencia americana com resultados perturbadores.

A pesquisa apoiava-se no delicado problema das relacoes entre negros e brancos, e a cor da pele dos
entrevistadores, parece, influenciou claramente as respostas obtidas. Sem entrar em detalhes, precisemos,
por exemplo, que 63% dos brancos interrogados por um branco afirmam que os negros poderiam sair-se
tao bem quanto os brancos se concordassem em fazer mais esforcos. Essa porcentagem cai para 53%
quando a pergunta e formulada por um negro. Ao contrario, 57% dos brancos interrogados por um branco
reconhecem contar ao menos um negro entre seus amigos proximos, porcentagem que se eleva em 10 — a
67% — quando a entrevista e realizada por um negro. Obtiveram-se varies resultados semelhantes com
interrogados negros. Se 67% afirmam a um entrevistador negro que tern um amigo branco, essa porcenta-
gem atinge 80% quando o entrevistador e branco. Da mesma forma, os negros se sentem mais facilmente
vitimas de discriminac.ao diante de um negro do que diante de um branco.

Se nem todos os temas abordados na entrevista apresentaram numeros tao diferentes, muitas pergun-
tas levaram a resultados desse tipo. Que concluir disso? Que seria necessario, evidentemente, conduzir a
pesquisa de maneira que os interrogados nao possam ver quern faz as perguntas, usando o telefone, por
exemplo.

O no da questao e que na experiencia evocada, a pesquisa era justamente telefonica, a identidade dos
pesquisadores nao podia ser revelada a partir de indfcios evidentes: esses nao tinham sotaque especial,
usavam todos um vocabulario uniforme...

Se voce decidisse fazer uma pesquisa, por entrevista, sobre o feminismo, quern entao deveria fazer as
perguntas?

ENTREVISTA SEMI-
ESTRUTURADA Serie
de perguntas abertas,
feitas verbalmente em
uma ordem prevista,
mas na qual o
entrevistador pode
acrescentar perguntas
de esclarecimento.

ENTREVISTA
PARCIALMENTE
ESTRUTURADA
Entrevistas cujos temas
sao particularizados e
as questoes (abertas)
preparadas
antecipadamente. Mas
com plena liberdade
quanto a retirada
eventual de algumas
perguntas, a ordem em
que essas perguntas
estao colocadas e ao
acr^scimo de perguntas
improvisadas.

dores permitem-se, muitas vezes, explicitar algumas questoes no curso
da entrevista, reformula-las para atender as necessidades do entrevista-
do. Muitas vezes, eles mudam a ordem das perguntas em fun?ao das
respostas obtidas, a fim de assegurar mais coerencia em suas trocas com
o interrogado. Chegam ate a acrescentar perguntas para fazer precisar
uma resposta ou para faze-la aprofundar: Por que? Como? Voce pode
dar-me um exemplo? E outras tantas subperguntas que trarao freqiiente-
mente uma por9ao de informagoes significativas.

As caracteristicas desse tipo de entrevista distanciam-se entao daque-
las de tipo estruturado, mas nao sem inconvenientes: aflexibilidade adqui-
rida se traduz por uma perda de uniformidade, que atinge agora tanto as
perguntas quanto as respostas. Ainda que todas as entrevistas sejam fei-
tas pela mesma pessoa, ainda que essa pessoa retome o mesmo nucleo
de perguntas de uma entrevista a outra e nao se autorizem senao varia-
foes em torno desse nucleo central, as diferen?as correm o risco de ser
grandes de uma entrevista a outra. As medidas e recursos a aparelhagem
estatfstica tornam-se mais dificeis, se nao impossiveis, e a analise deve
tomar uma coloragao nova.

Mas serao mesmo inconvenientes? Aqui, deve-se tomar conscien-
cia de que se acaba de mudar o registro: fazendo assim evoluir para uma
maior flexibilidade as modalidades da entrevista, ficou-se afastado do
mundo dos instrumentos adaptados aos estudos que envolvem um gran-
de numero de participantes ou que supoem o estabelecimento de compa-
racoes: o instrumento que emerge convem menos as pesquisas com da-
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dos criados e a sua busca de relagoes de causa e efeito. Em compensa-
gao, sua flexibilidade possibilita um contato mais ultimo entre o entre-
vistador e o entrevistado, favorecendo assim a exploragao em profundida-
de de seus saberes, bem como de suas representagoes, de suas crengas e
valores... em suma, tudo o que reconhecemos, desde o inicio, como o
objeto das investigates baseadas no testemunho. Nao ha, pois, traigao
ao objeto de pesquisa, mas apenas evolugao da intengao do pesquisador
na perseguigao deste objeto. Preferentemente a opiniao de toda uma
populagao sobre a preservagao dos programas sociais, ou ainda a de
uma amostra devidamente selecionada, o pesquisador julga esclarecedor
perscrutar a fundo o ponto de vista de assistentes sociais, dirigentes de
empresas ou pessoas da classe media: para colher suas opinioes, mas
tambem para Ihes conhecer as motivacoes a fim de obter uma melhor
compreensao da realidade social.

Menos adaptada, dissemos, as pesquisas com dados criados, tal for-
ma de entrevista pode prestar services em algumas enquetes em que
sera conjugada a outros instrumentos ou tecnicas, questionarios de pesqui-
sa de opiniao, por exemplo, alguns aspectos dos quais ela permitira apro-
fundar. Mas e encontrada sobretudo nas pesquisas de natureza antropolo-
gica ou nos estudos de caso. Talvez tambem na busca de historias de
vida, se bem que, com essa ultima estrategia, se langara mao sobretudo
da entrevista nao-estruturada.

A ausencia de estrutura, porem, pode ser mais desenvolvida, amplia-
da: sempre em fungao das necessidades de seu projeto, alguns pesquisado-
res recorreram, as vezes, a entrevistas para as quais eles nao tinham nem
mesmo preparado perguntas precisas.

Imaginemos que um pesquisador queria explorar a situagao de um
grevista, circunscrevendo suas percepgoes e sentimentos face a greve
que vive e suporta, os principles que pensa respeitar e o sentido de suas
atitudes no quadro do conflito. Compreende-se facilmente que varios
fatores conjugados contribuem para a complexidade da situagao vivida
pelo grevista: fatores sociais como a insergao em um meio de trabalho, a
necessidade de solidariedade sindical..., fatores familiares que podem
impelir para uma direcao diferente, resultando em uma possfvel angus-
tia para a pessoa. Sem contar suas crengas e valores pessoais e os princi-
pios que dai decorrem. Tantos elementos que o indivfduo deve fazer
concordarem entre si.

Para desembaragar esta meada de forgas sociais, familiares, mo-
rais, afetivas, etc., o pesquisador vai selecionar um certo numero de
temas: a vida no ambiente de trabalho, a coesao entre esse ambiente e o
ambiente familiar, o grau de cumplicidade existente entre esses dois
mundos... Vai entao levar o entrevistado a se exprimir sobre essas mate-
rias, a traduzir seus sentimentos face ao trabalho e a seus colegas, face
as suas responsabilidades familiares, face tambem as suas convicgoes,
para distinguir o modo de articulagao dessas forgas nas opgoes de atitudes
e de comportamentos. Para cada tema, ele prepara uma pergunta a fim de
comegar a entrevista, para logo seguir o interlocutor em seu terreno, im-
provisando entao suas intervengoes em fungao do desenrolar das interagoes.

Compreender-se-a facilmente que a dificuldade do recurso a tal abor-
dagem esta a altura da complexidade da situagao que ela quer circunscre-
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ENTREVISTA NAO-
ESTRUTURADA
Entrevista na qual o
entrevistador apoia-se
em um ou varios temas
e talvez em algumas
perguntas iniciais,
previstas
antecipadamente, para
improvisar em seguida
suas outras perguntas
em funcao de suas
inten?6es e das
respostas obtidas de seu
interlocutor.

ver. O pesquisador deve demonstrar uma grande habilidade se quer le-
var seu interlocutor ao essencial, preservando a espontaneidade e o carater
pessoal de suas respostas. Mas se ele chega la, pode obter uma qualida-
de unica de observa?ao sobre uma faceta da realidade dos seres huma-
nos. Essa informacao nem sempre sera generalizavel, senao prudentemen-
te, quando o participante houver sido escolhido em virtude de seu carater
tfpico, como ja se viu ao falar do estudo de caso no capftulo 6. Mas ela
podera sempre abrir o caminho a novos domfnios de pesquisa, permitin-
do descobrir as perguntas fundamentals, os termos que as pessoas impli-
cadas usam para falar do assunto, etc. Este e o papel exploratorio fre-
quentemente reconhecido as pesquisas que usam instrumentos pouco ou
nao-estruturados.

Acrescentemos que nao ha modelo unico para esse tipo de entrevis-
tas nao-estruturadas. Assim, em alguns cases, o pesquisador mantem o
controle das diregoes tomadas nas interagoes: as vezes, ele partilha esse
controle, ao passo que, nos casos extremes, ele o abandona ao entrevista-
do, somente incentivando-o a se expressar livremente, contentando-se
em retomar as ultimas frases deste a fim de permitir-lhe prosseguir: esta
ultima maneira de agir e pratica corrente no recurso as historias de vida.

Em todos os casos, o tratamento dos dados sera exigente: e precise
com freqiiencia transcrever cuidadosamente as frases coletadas, habitual-
mente registradas em gravador, para logo proceder as analises de conteii-
do, que sao, em geral, mais delicadas do que as analises estatisticas.

Resumindo-se o que acaba de ser visto, pouco importa a tecnica ou
o instrumento utilizado, a coleta de testemunhos, abordagem propria
das ciencias humanas, exige que o pesquisador dirija-se a pessoas que
querem responder as perguntas, que tern a competencia para faze-lo e
que o fazem com honestidade. O recurso ao testemunho permite a explo-
ragao dos conhecimentos das pessoas, mas tambem de suas representa-
goes, crencas, valores, sentimentos, opinioes...

Os instrumentos usados, questionario ou entrevista, serao amiude
fortemente estruturados, encerrando o participante em opgoes de respos-
tas previstas antecipadamente. Essa informagao permite interrogar rapida-
mente, e com menor custo, um grande numero de pessoas, e tratar os
dados estatisticamente para deles tirar conclusoes gerais. Outros instru-
mentos serao menos ou nada estruturados: com o desaparecimento das
exigencias da estrutura, a uniformiza?ao que possibilita o grande nume-
ro de participates e facilita as comparagoes apaga-se, acarretando o
desaparecimento do recurso as medidas e as estatisticas. A flexibilidade
adquirida permite obter dos entrevistados informagoes muitas vezes mais
ricas e fecundas, uma imagem mais proxima da complexidade das situa-
goes, fenomenos ou acontecimentos, imagem cuja generalizagao sera
todavia delicada e exigira cuidado e prudencia por parte do pesquisador.

Espa^o a imaginagao

A pesquisa permanece um dominio em que a imaginagao deve desempe-
nhar um papel importante: nao com o fim de "inventar a realidade", mas
para melhor aborda-la, pois a partir das grandes categorias de instrumen-
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tos descritos naquilo que precedeu, tudo se tornapossivel. Cabe ao pesqui-
sador imaginar e ajustar a tecnica, os instrumentos que Ihe permitirao
delimitar o objeto de sua pesquisa, extrair deles a informagao necessaria
a compreensao que ele quer ter para logo partilha-la e contribuir assim
para a construgao dos saberes.

Nenhum instrumento e perfeito: alias, temos insistido nas qualidades
como nas falhas e limites daqueles que consideramos. Mas um pesquisa-
dor decide sempre usar mais de um instrumento e aproveitar assim as
vantagens de cada um, minimizando alguns de seus inconvenientes.

Podem ser dois instrumentos dependentes de uma so tecnica: um
pesquisador podera, por exemplo, aprofundar as informagoes colhidas
com o auxilio de entrevistas estruturadas, prolongando sua entrevista
com alguns assuntos, atraves de uma entrevista semi ou nao-estruturada.
Isso Ihe permitira verificar a competencia desses participates, verificar
tambem se as respostas dadas a parte estruturada correspondent exatamen-
te ao fundo do pensamento dessas pessoas, ou se sao apenas grosseiras
aproximagoes dele. E podera ademais explorar os diversos fatores que
puderam conduzir seus interrogados as opinioes emitidas: fatores
afetivos, representagoes sociais, valores pessoais... O quadro assim ex-
traido podera ser ao mesmo tempo geral, caso se pense no que emergira
da parte mais estruturada, e aprofundado, pois fornecera uma visao de
certos elementos sobre os quais se baseiam as conclusoes gerais.

Pode-se tambem imaginar casamentos entre instrumentos que de-
pendem de tecnicas diferentes. Assim, Piaget, um dos destaques da psi-
cologia cognitiva, coordenou brilhantemente a observagao e a entrevis-
ta, interrogando criangas pequenas e dando-lhes tarefas, para chegar a
extrair de suas respostas e reagoes as informagoes que o levaram a sua
teoria dos estagios no desenvolvimento da inteligencia. Fato notavel,
seus instrumentos eram freqiientemente pouco estruturados e ele os usou
com muito poucas criangas, o que nao o impediu de chegar a conclusoes
cujo valor e ainda altamente reconhecido mesmo que, as vezes, tenham
sido, desde entao, aperfeigoadas e nuangadas.

Testes

Dentre os instrumentos desenvolvidos para a exploragao do humano, ha
uma categoria que merece ser distinguida das outras: os testes.

Existe uma espantosa variedade de testes, variedade que permite
atingir uma enorme quantidade de caracteres que marcam a natureza
humana. As vezes muito estruturados, como os testes nos quais o interro-
gado deve indicar seu grau de concordancia com enunciados, outros
testes o sao menos, quando, por exemplo, Ihe e solicitado a contar uma
historia a partir de uma imagem.

Alguns testes sao mais caricaturais, como os que se assemelham a
jogos nas revistas: pede-se a voce, por exemplo, para especificar quais
seriam suas reagoes dentre algumas descritas em relagao a situagoes
ficticias, atribuindo-lhe pontos por cada opgao; depois, em fungao de
seu escore total, voce e declarado emotivo ou racional, aventureiro ou
caseiro...
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Sendo ora instrumento de observa9ao, quando, por exemplo, pede-
se a alguem que desenhe um ser humano, ora questionario ou entrevista,
ou ainda mistura dos dois, os testes tern como caracteristicapropor stimuli
que podem acarretar diversas reaches ou respostas. Essas respostas ou
reacoes nao sao consideradas diretamente como se apresentam, mas inter-
pretadas em fungao de um quadro preestabelecido. Essa interpretagao e
padronizada e e, em geral, baseada no conjunto de rea?oes e nao em
funcao de cada uma das respostas, passando por uma medida, como no
exemplo caricatural do paragrafo anterior.

Pouco importa o instrumento e o alvo visado, a interpreta?ao toma
a forma de inferencias sobre, dentre outras coisas, os valores veiculados
pela pessoa sobre suas atitudes. Apoiando-se em uma comparagao com
um grupo designado como "tipico" ou "normal", que serviu por ocasiao
da elaboragao do instrumento, poder-se-a tragar um perfil psicologico
do testado, julgar sua auto-imagem, seu sentimento de pertencimento ou
seu sentimento de solidao. Os psicologos sao amiude avidos desses instru-
mentos, que, em muitos casos, tern o merito de serem fdceis de adminis-
trar e tratar, uma chave que fornece o "diagnostico" muito rapidamente.

Nao se deve crer que os testes sao todos caricaturais; alguns foram
elaborados com bastante cuidado e postos a prova para assegurar ao
maximo sua validade, quer dizer que foi verificado se o teste mede bem
o que pretende medir, e sua fidedignidade: o teste e considerado fidedig-
no se apresenta os mesmos resultados quando se mede varias vezes um
carater que nao deveria ter mudado no intervalo. Mas varias pessoas
continuam a ter duvidas sobre o valor de tais instrumentos, sobretudo
por causa das inferencias sobre as quais se apoia seu uso, da distancia
que separa as respostas e rea?6es das pessoas, do carater que essas respos-
tas e rea?6es se presume manifestar. Deve-se, portanto, permanecer criti-
co.

Uma visao critica sobre os testes

Em sua obra La bombe et I'orchideeo renomado vulgarizadorcientfficocanadense Fernand Seguin mostra-
se severo em sua critica aos testes psicologicos.

Explica principalmente que esses se apoiam em um postulado, oriundo das cigncias naturais que
prescreve que so se conhece bem o que se mediu. Daf a predilecao dos psicologos da Escola Quantitativa
pelos testes que visam a numerar os caracteres humanos. "Foi assim que surgiram os testes de inteligencia
expresses por um quociente; sua simplicidade aparente fez com que sobrevivessem a compreensao, entre-
tanto evidente, de que as faculdades intelectuais constituem uma rede demasiado complexa para ser redu-
zida a um so numero". Os testes de aptidoes e de orientacao profissional e muitos outros se seguiram
rapidamente, informa ele. Depois, descreve um desses testes, dentre os mais difundidos, que visa a determi-
nar as fraquezas da personalidade, a partir de respostas fornecidas a mais de quinhentas perguntas. A
medida da normalidade de uma pessoa e obtida, comparando-se o resultado dessa pessoa com o dos
membros de um grupo, julgados normais. O problema e que esse grupo e formado "por cidadas e cidadaos
americanos, brancos, com idade media de 35 anos e com seis anos de instrucao, escolhidos nos confinsdo
Minnesota rural, no apice da crise economica dos anos 30". Eis o que pode desequilibrar qualquer um!
sobretudo se fica sabendo que as corre?6es recentemente feitas a esse teste chocaram-se contra vivas
resistencias.
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"Apos 20 anos de instrucao, seu teste de aptidoes demonstra que sua unica habilidade e... fazer testes.'

Tecnicas e instrumentos originals

A pesquisa, ja o dissemos, e um lugar de imaginagao: muitos pesquisa-
dores fazem prova disso elaborando maneiras originals e eficazes de
abordar o ser humano, seus caracteres, atitudes e comportamentos. Pen-
semos naquele que pediu aos frentistas dos postos de sua cidade para
tomarem nota da estagao de radio sintonizada no painel dos carros de
seus clientes: ele usou uma maneira original de obter as informa9oes de
que necessitava.

Da mesma forma, um pesquisador em educa?ao queria melhor cir-
cunscrever as diversas estrategias produzidas por alunos ocupados em
resolver um problema de geometria. A observa?ao direta nao e muito
eficaz em tal situasao, pois as estrategias nem sempre sao explicitamen-
te visiveis, uma vez que os vestigios que delas deixam os alunos algu-
mas vezes traduzem apenas parcialmente seu pensamento. Sem contar
que nao e facil para alguem trabalhar sob o olhar de outrem. Uma entre-
vista que tivesse seguido o trabalho de resolu^ao tambem nao teria sido
satisfatoria: o aluno pode contentar-se em contar sua ultima tentativa,
sobretudo se ela mostrou-se frutifera; mas o pesquisador queria muito
mais: conhecer os primeiros ensaios, as tentativas, as pistas que resulta-
ram em nada, ver como o aluno retificou sua dire9ao... Ele tambem teve
a ideia de agrupar os alunos aos pares e registrar suas frases no grava-
dor. Contudo, isso nao era suficiente, pois tudo o que se passava entre os
dois alunos nao era necessariamente expresso em palavras. Foi por isso
que ele escolheu dois pares de alunos, isolando cada par em uma sala
diferente; depois, submeteu a eles o mesmo problema e Ihes deu como
instru9ao suplementar trocarem mensagens a cada quarto de hora para
se explicarem o que tinham tentado fazer durante esses 15 minutos. Tais
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mensagens e as gravagoes trouxeram-lhe uma massa de informagoes
esclarecedoras sobre os modos de raciocinar dos alunos.

Os especialistas de marketing freqiientemente precisam conhecer
as expectativas e necessidades dos consumidores, ora para orientar a
concepgao de um produto ou, mais simplesmente, a fim de organizar
uma campanha de publicidade. Para algumas dessas enquetes, usam uma
abordagem por grupos-alvo (focus groups, em ingles): reunem um gru-
po de pessoas que representam os consumidores tipicos do produto e os
interrogam juntos ou em subgrupos, aproveitando suas respostas, mas
tambem as interacoes entre as pessoas, as discussoes que estabelecem,
as reagoes que suscitam, tantas indicagoes que podem ser significativas
e traduzir, pela espontaneidade que ai se manifesta, os sentimentos e
opinioes das pessoas, os elementos aos quais poderao mostrar-se sensf-
veis. Ve-se de imediato que partido pode tirar de tais indicagoes aquele
que elabora um novo produto ou que quer atrair a atengao dos clientes
potenciais sobre sua existencia.

Essa abordagem por grupo e na realidade uma tecnica especial de
entrevista dirigida a mais de uma pessoa ao mesmo tempo. O principal
interesse e que seja recriada desse modo uma forma de contexto ou de
ambiente social onde o indivfduo pode interagir com vizinhos, deve as
vezes defender suas opinioes, pode contestar as dos outros. Essa abor-
dagem possibilita tambem ao pesquisador aprofundar sua compreensao
das respostas obtidas.

Para ser eficaz, a discussao nao deve, todavia, reunir um numero
excessive de participantes e deve ser centrada em um tema ou assunto
claramente delimitado, sob pena de se perder. O animador deve preparar
um certo numero de perguntas para langar e manter os dialogos entre os
participantes. Essas perguntas devem ser abertas, pois se trata, antes de
tudo, de permitir que as pessoas se expressem.

Cumpre, por outro lado, permanecer consciente do carater artificial
de tal contexto e das diversas influencias as quais as pessoas que com-
poem o ambiente estao sujeitas e que vem tingir suas reagoes. Um Ifder
muito forte orientara as respostas de todos os outros: alguns poderao
querer brilhar mais do que realmente exprimir suas convicgoes; outros
as calarao por temor de serem julgados. E o animador pode tambem,
indevidamente, influenciar as respostas se nao se mostrar habil e mani-
festar explicita e demasiadamente suas opinioes ou expectativas atraves
de suas perguntas ou comentarios. Em compensagao, tambem se podem
encontrar participantes que, encorajados pelo depoimento dos outros,
acharao mais facil emitir suas ideias.

Os grupos de discussao na televisao

A maioria das grandes redes de televisao apresenta agora programas em que se usa a tecnica do grupo de
discussao para abordar diversos assuntos. A natureza destes e muito variavel: as vezes sao simplesmente
comicos — pessoas sao convidadas para contar uma violenta paixao — enquanto outros sao mais series e
se prestam a verdadeiros intercambios que trazem um esclarecimento significative sobre fenomenos indivi-
duals ou socials. Assim, por ocasiao de um programa, tratou-se de reacoes de pais que veem seus filhos
voltar para casa, sempre sem emprego, apos o fim de seus estudos.
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Alem dos problemas ligados de perto ou de longe ao marketing —
experiencias de campanhas publicitarias, avaliafao de produtos... —, o
grupo de discussao permite o estudo de comportamentos individuals,
familiares e sociais. Urn Ministerio podera fazer-se uma ideia da manei-
ra como seu papel e os sen^os que oferece sao percebidos e recebidos
pela populagao; uma empresa podera estar em melhores condi96es de
compreender as rea§6es de seus empregados a uma nova iniciativa da
diretoria.

Todas essas materias e muitas outras podem ser abordadas atraves
de diferentes angulos: a forma particular de entrevista, que e a discussao
de grupo, junta-se ao arsenal do pesquisador que, por seu lado, pode
tambem imaginar outras maneiras de fazer, que se revelarao ricas pela
qualidade das informacoes que permitirao coletar. Espa9o, pois, a ima-
ginagao!

Em resume, o pesquisador pode, para assegurar os progresses do
saber, apoiar-se em varias fontes, o vasto leque de todos os tipos de
documentos, de uma parte, e as proprias pessoas que vivem as situa-
5oes, fenomenos ou acontecimentos ou que podem simplesmente teste-
munha-los, de outra. As vezes, serapossivel atingir todas essas pessoas,
mas preferir-se-a, com muita freqiiencia, ater-se a uma amostra, consi-
deradas as dificuldades que afetam a maioria dos trabalhos de pesquisa,
a natureza do problema tratado e o objetivo pretendido ao aborda-lo.

Os modos de coleta das informagoes sao muito diversificados e nao
tern por limite senao a imagina9ao fertil dos pesquisadores. Pode-se,
todavia, reuni-los em torno dos dois grandes polos que selecionamos: a
observa^ao e o testemunho.

Colhidos os dados, nem por isso a pesquisa esta completa. Resta a
etapa em que o pesquisador vai analisar o material acumulado, interpreta-
lo e tirar conclusoes. Na ultima parte de seu procedimento, ainda uma
vez pilotada pela questao e pela hipotese, ele retornara enfim a seu proble-
ma de partida para fechar o cfrculo, expondo em que seu trabalho ofere-
ce pistas para responde-lo ou resolve-lo. E a esta parte da analise e das
conclusoes que e dedicado o proximo capftulo.



196 LAVILLE & DIONNE

P R A T I C A

SEGUNDA ETAPA DO TRABALHO DE PESQUISA (II):
ORGANIZAgAO DA COLETA DOS DADOS

Agora voce estd pronto para iniciar a segunda etapa do trabalho de pes-
quisa. Voce j a selecionou um problema de pesquisa, isto e, um problema
suficientemente interessante para que se queira dar-lhe uma solu§ao.
Essa solu?ao possivel, voce a imaginou e apresentou sob a forma de
uma hipotese que e indispensaVel verificar agora.

A fim de preparar essa verificagao, no fim do capitulo anterior, voce
ja come£ou a prever o genero de estrategia & qual voce recorreu, o tipo
de dados que sera precise colher. fi chegado o momento de prolongar e
precisar essa reflexao.

Em um primeiro momento, retome os projetos de pesquisa do fim
do capitulo 6, ou ao menos alguns dentre eles. Para cada um desses
projetos, voce devera:

• Identificar as fontes potenciais de informasoes. Seja precise: caso
se trate de pessoas, diga quais e onde voce pensa encontra-las;
caso se trate de documentos, esclarec.a sua natureza e as fontes.

• Identificar os conceitos em jogo; especificar-lhes os indicadores
ou variaveis. Isso exige que voce enuncie uma hipotese se voce
ainda nao o fez.

• Levar em conta esses elementos e a estrategia de pesquisa propos-
ta no capitulo anterior para prever os instrumentos que voce usara.
Voce pode escolher dentre os descritos ou imaginar variantes
originais.

Em todos os casos, justifique sua resposta.
Agora, trata-se de perseguir sua reflexao em torno de seu proprio

projeto.

• Quais serao suas fontes de dados? Sua pesquisa se apoiara em
fontes documentais? Voce necessitara recrutar participantes? Se
afirmativo, quantas pessoas Ihe serao necessarias? Como as
selecionara?

• Voce pode do mesmo modo construir seu quadro operacional.
Quais os conceitos em jogo na hipotese? Quais sao os indicado-
res deles e, se for o caso, as variaveis?

• Voce precisara de instrumentos especiais? De que natureza? Es-
ses instrumentos existem? Voce tera de adapta-los? Construir
novos?

Trata-se, em suma, de preparar sua coleta de dados. Na seqiiencia,
voce saira em busca das informa55es que Ihe serao necessanas, depois
voce tratara, analisara e interpretara essas informacoes para enfim con-
cluir. E este o proposito do proximo capitulo.


