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Isto é o texto recebido pela editora e
devolvida com comentários.
Posteriormente, providenciaremos a
versão escaneada do texto publicado.

Métodos de pesquisa em psicologia social
Hartmut Günther

Métodos de pesquisa em psicologia socia???????????
distante, somente parece como se fosse.”
(Berra, 1998, p. 100)1

A psicologia social estuda a relação recípro‑
ca entre o indivíduo e seu meio social: de
um lado, trata do impacto que as pessoas
exercem em seus amigos, familiares, colegas
e até em desconhecidos. Por outro, estuda a
maneira como cada um de nos é influencia‑
do pelos outros no que diz respeito a nossos
sentimentos, experiências e comportamen‑
tos. Essa relação recíproca entre o indivíduo
e um dado meio social sempre diz respei‑
to a algum objeto, espaço, ideia, pessoa (a
si próprio, ao meio social ou a terceiros) a
respeito dos quais se tem atitudes, experiên‑
cias ou disposições comportamentais. Este
capítulo trata de algumas das maneiras de
se estudar esse triângulo e de se chegar a
explicações e compreensões dos fenômenos
da interação social.
Como o conteúdo deste livro sugere,
a psicologia social estuda um grande nú‑
mero de assuntos e envolve um número di‑
versificado de abordagens metodológicas.
Entretanto, podemos afirmar que são três
os caminhos principais para se estudar e se
compreender o comportamento humano2
no contexto da psicologia social empírica:
1. observar o comportamento que ocorre
naturalmente no âmbito da vida real;
2. criar situações artificiais e registrar o com‑
portamento diante de tarefas definidas
para estas situações;
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3. perguntar às pessoas sobre o que fazem,
pensam ou experienciam acerca de algo
no passado, no presente ou no futuro.
Cada uma dessas três famílias de téc‑
nicas para conduzir estudos empíricos – ob‑
servação, experimento e levantamento de
dados – apresenta vantagens e desvantagens
distintas (Kish, 1987). Tais vantagens estão
ligadas à qualidade e à utilização dos dados
obtidos e devem ser consideradas pelo pes‑
quisador quando este for escolher o método
mais apropriado para um determinado obje‑
tivo de pesquisa. Não obstante as variações
dentro de cada uma dessas três grandes
áreas, podemos afirmar que o ponto forte
da observação é o realismo da situação estu‑
dada; que o experimento possibilita tanto a
randomização de características das pessoas
estudadas quanto inferências causais; e que
o levantamento de dados, especialmente por
amostragem, isto é survey, assegura melhor
representatividade e permite generalização
para uma população além da estudada.
No presente capítulo, apresentamos
um tour d’horizon dessas principais manei‑
ras de estudar a relação recíproca entre o in‑
divíduo e o meio social. Como fio condutor,
consideramos uma série de pesquisas sobre
um mesmo tema – comportamento pró‑social
– para demonstrar o uso de diferentes mé‑
todos dentro da psicologia social, bem como
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seus pontos fortes e fracos. Após delimitar o
fio‑condutor, comportamento pró‑social, ini‑
ciamos com observações gerais sobre pesqui‑
sa social e tecemos algumas considerações
sobre procedimentos qualitativos e quanti‑
tativos. A seguir, trataremos de análise de
conteúdo, de observações, de experimentos
e de levantamento de dados. Concluímos o
capítulo com algumas considerações sobre a
divulgação dos resultados de pesquisa.

O fio condutor:
comportamento pró‑social
enquanto objeto de estudo
– “O que faria se encontrasse um milhão
de dólares?”
– “Procurava encontrar a pessoa que
perdeu o dinheiro e, caso fosse pobre,
devolveria.”
(Berra, 1998, p. 59)

O comportamento pró‑social assume
muitas variantes. Pode ser material ou espi‑
ritual, pode basear‑se em altruísmo, egoís‑
mo, reciprocidade ou aprendizagem de nor‑
mas sociais (Aronson; Wilson; Akert, 2002).
É fácil verificar que as pessoas variam quan‑
to a sua disposição para ajudar o outro. A
variação está no ato em si: passar o sal na
mesa fora do alcance do outro, entregar um
objeto que caiu despercebido, oferecer o as‑
sento no ônibus lotado, deixar um pedestre
passar, desviar o caminho para dar carona a
alguém, doar sangue, dar conforto ao próxi‑
mo, interferir em uma briga para proteger
aquele que parece ser o mais fraco, para ci‑
tar apenas alguns atos de ajuda. Mas a va‑
riabilidade também está na rapidez da res‑
posta, na disposição de ajudar a ‘qualquer’
pessoa, ou somente determinados indivídu‑
os, na disposição de ajudar sob ‘qualquer’
circunstância, ou somente em determinadas
situações. Além do mais, a decisão de ajudar
dependerá
1. de fatores individuais: gênero, idade,
educação;
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2. de fatores circunstanciais: hora, local,
tempo disponível;
3. de fatores sociais: a presença de outras
pessoas, isto é, alternativas de ajuda;
4. da avaliação do custo pessoal, por exem‑
plo, no caso da interferência em uma
briga, qual a chance de ser bem‑sucedido
ou de apanhar por sua vez, ou, até a ex‑
pectativa de retribuição futura?
Até este ponto, fizemos uma reflexão
em nível de senso comum a respeito do tópi‑
co discutido. Podemos prosseguir discutindo
o assunto com amigos ou colegas sem che‑
garmos a conclusões que possam nos permi‑
tir entender, predizer e controlar o compor‑
tamento em questão. Para realizar pesquisa
de maneira sistemática na psicologia social,
devemos delimitar nosso assunto e chegar
a perguntas mais específicas. O processo de
delimitação implica que escolhemos entre
as possíveis razões mencionadas anterior‑
mente para realizar uma pesquisa sistemáti‑
ca. Por exemplo, qual a relação entre gênero
e ajuda, levando em conta o esforço neces‑
sário, as circunstâncias e o esforço exigido?
Importante, como primeiro passo, será uma
revisão da literatura sobre o tema.
Uma busca realizada em janeiro de
2008, usando somente a palavra‑chave
helping behavior, produziu 2.286 referên‑
cias a artigos em revistas científicas no site
www.scirus.com; aproximadamente 11 mil
referências diversas no site Google scholar;
934 referências a artigos no PsychInfo da
American Psychological Association e 16 no
site www.scielo.org, neste caso, com o ter‑
mo equivalente em Português. Esse exemplo
aponta que o uso do termo‑chave relacio‑
nado ao conceito global de comportamento
pró‑social já nos rende muitas indicações.
Repetir a busca com outros termos, tais
como pro‑social behavior ou altruism, deverá
resultar em mais referências, além de dupli‑
catas. Antes e além de delimitar as referên‑
cias assim obtidas, seja em termos do tipo de
ajuda, do contexto, das pessoas envolvidas,
entre outros aspectos, é importante escolher
os termos‑chave com cuidado: embora, nes‑
te exemplo, ajuda, caridade, cortesia, apoio
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e seus correspondentes em outras línguas
façam parte do conceito mais amplo chama‑
do comportamento pró‑social, começar com
um termo em vez de outro pode nos enca‑
minhar em direções bastante distintas. Cabe
salientar que não é aconselhável limitar a
busca a estudos em um determinado inter‑
valo de tempo (por exemplo, os últimos 10
anos) e rotular o que foi publicado antes de
uma determinada data de ‘velho’ ou supera‑
do. No caso concreto, ao usar o limite de 10
anos estar‑se‑ia ignorando estudos impor‑
tantes realizados na década de 1960, como,
por exemplo, os estudos de Berkowitz e
Daniels (1964), Bryan e Test (1967), Darley
e Latané (1968), Epstein e Hornstein (1969)
ou Latané e Darley (1968).

Algumas observações gerais
sobre pesquisa social
“Você deve ter cuidado quando não sabe
para onde vai, porque pode ser que não
chegue lá.”
(Berra, 1998, p. 102)

Fenômenos sociais podem ser estuda‑
dos a partir do referencial teórico e com mé‑
todos de diferentes áreas do conhecimento.
A pesquisa social baseada em múltiplos mé‑
todos tem uma longa tradição nas ciências
sociais. Em 1933, Lazarsfeld, Jahoda e Zeisel
publicaram um estudo sobre os desempre‑
gados de Marienthal, um vilarejo perto de
Viena, Áustria. Os autores, respectivamente,
sociólogo com doutorado em matemática
aplicada, psicóloga social com doutorado
em psicologia geral e cientista social com
um doutorado em ciências sociais e outro
em direito, faziam parte do centro de pes‑
quisa em psicologia econômica. Neurath
(1983) observa que o que tornou esse tra‑
balho um clássico “foi a então relativamente
nova combinação entre observação quali‑
tativa e análise de dados quantitativa” (p.
124). Enquanto Mayring (2002) cita partes
do estudo de Lazarsfeld e colaboradores
como exemplos de diferentes vertentes da
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abordagem qualitativa, o próprio Lazarsfeld
insistiu na combinação de vários métodos
(vide Lazarsfeld, 1944, p. 60).
O conceito exemplar deste capítulo,
comportamento pró‑social, interessa tanto
à psicologia, pelo viés do comportamento
em nível individual, quanto, por exemplo,
à sociologia, no que se refere ao comporta‑
mento cooperativo entre grupos, ou, ainda,
à ciência política no contexto de assistência
internacional. Entretanto, não apenas resul‑
tados encontrados em áreas de conhecimen‑
tos correlatos acerca de um mesmo tema
contribuem para uma compreensão mais
aprofundada. Igualmente importante é es‑
tar aberto para abordagens teóricas e meto‑
dológicas diversas de uma mesma área.
Duas palavras‑chave caracterizam a
abordagem metodológica implícita no es‑
tudo de Lazarsfeld e colaboradores: multi‑
método e triangulação. O primeiro termo
dispensa definição, e o segundo é definido
por Vogt como “usando mais do que um mé‑
todo para estudar a mesma coisa” (1993, p.
234). Podemos acrescentar, com Sommer e
Sommer (2002, p. 6), que usar procedimen‑
tos múltiplos é melhor do que usar apenas
um, que múltiplos olhares dentro de uma
área como a psicologia social não somente
são desejáveis, mas se fazem necessários,
vez que constituem operações convergen‑
tes (Webb; Campbell; Schwartz; Sechrest,
2000).
Começamos o capítulo com uma refe‑
rência a Kish (1987) e a seu alerta de que,
ao escolher um ou outro método de pesqui‑
sa, o pesquisador estará, necessariamente,
fazendo um compromisso em relação ao re‑
sultado final de seu trabalho: aceita as van‑
tagens e as desvantagens de um método em
vez destas de outro método. Implícito nessa
constatação é a recomendação de se utili‑
zar mais de um método ao estudar um tema
qualquer, visto que, por si só, cada uma das
abordagens se mostra incompleta. Brewer
e Hunter (1989) afirmam que pesquisa de
campo, levantamento de dados, experimen‑
tação e pesquisa não reativa constituem
os principais métodos das ciências sociais.
Indicando a possibilidade de, sempre que
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possível, adotar‑se uma estratégia de pes‑
quisa multimétodos, estes autores – como
Kish – apontam que:
interpretar os resultados de qualquer um
desses métodos é tarefa incerta na melhor
das hipóteses. A maior fonte de incerteza
é que qualquer estudo que utiliza apenas
um único tipo de método de pesquisa [...]
deixa de lado hipóteses rivais não testadas
[...] que colocam em questão a validade
dos achados do estudo. (p. 14)

Sommer e Sommer resumem diferen‑
tes abordagens (veja Quadro 3.1) e apon‑
tam, ainda, as seguintes vantagens de se
utilizar de mais de um método como pesqui‑
sador: quando um procedimento não pode
ser utilizado por razões fora do controle do
pesquisador, ou por falta de recursos, em
termos de tempo, dinheiro ou número de
pessoas para realizar um determinado estu‑
do, a utilização de mais de um método ofe‑
rece flexibilidade ao lidar com dificuldades.
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Mesmo havendo diferentes maneiras
de se usar os métodos para pesquisar fenô‑
menos sociais, há alguns pontos em comum
que precisam ser levados em conta para se
aumentar a probabilidade de se chegar a re‑
sultados úteis. Agregando as considerações
de Grunenberg (2001), de Mayring (2002),
de Miles e Huberman (1994), bem como
as de Steinke (2000) acerca de critérios de
qualidade de pesquisa social, seguem algu‑
mas exigências – formuladas em termos de
perguntas – para uma análise sobre até que
ponto uma pesquisa pode ser considerada
de boa qualidade (Günther, 2006).

As perguntas da pesquisa
são claramente formuladas?
O primeiro passo para conduzir uma pes‑
quisa é definir e delimitar a pergunta de
pesquisa. Quanto maior a clareza sobre o
que se quer saber, maior a chance de se

Quadro 3.1
Opções de pesquisa social

Problema	Abordagem	Técnica de pesquisa
Obter informação confiável sob condições	Estudar pessoas em	Experimento laboratorial,
controladas
um laboratório
simulação
Descobrir como as pessoas se comportam	Observá‑las	Observação sistemática
em público
Descobrir como as pessoas se comportam	Solicitar que	Documentos pessoas
na sua vida privada
mantenham um diário
Descobrir o que as pessoas pensam
Perguntar às pessoas	Entrevista, questionário,
		
escalas de atitudes
Identificar traços de personalidade ou
Administrar um teste	Testes psicológicos
habilidades mentais
estandardizado
Identificar padrões em material escrito	Tabulação sistemática
Análise de conteúdo
ou visual
Compreender um evento não usual	Investigação detalhada	Estudo de caso
e demorada
Descobrir o que as pessoas fizeram
Avaliar documentos
Pesquisa de arquivos
no passado
públicos
Referência: Sommer e Sommer (2002, p. 6)
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obter êxito em uma pesquisa. Uma revi‑
são de literatura sobre o assunto em ques‑
tão ajuda no início de qualquer pesquisa.
Considerando‑se nosso exemplo de com‑
portamento pró‑social, uma pergunta ge‑
ral poderia ser: quem ajuda quem, como
e sob quais circunstâncias? Para chegar a
perguntas mais específicas, pesquisáveis, é
necessário operacionalizar as quatro partes
dessa pergunta geral: o quem ajuda pode
se referir a pessoas de determinado gênero,
idade, educação ou nível sócio‑econômico.
O quem recebe ajuda, idem. O como pode
variar em termos de prontidão, isto é, aju‑
dar de maneira espontânea versus solicita‑
do, generosa versus de forma avarenta. Já
as circunstâncias podem variar em termos
de ambiente ou do tipo de ajuda necessá‑
ria. Desta maneira, podemos chegar a per‑
guntas do tipo: “Os jovens ajudam mais aos
jovens do que aos idosos em situações de
emergência de rua?”, “Sob quais condições,
desconhecidos intervêm em um assalto?”,
“Os motoristas com carros com adesivos re‑
ligiosos se mostram mais cordiais no trân‑
sito?”

te, desorientação, agressão verbal? No caso
de adesivos religiosos, que forma de cordia‑
lidade seria esperada?

Operacionalizar variáveis

O delineamento da pesquisa
é consistente com o objetivo
e as perguntas?

Após ter‑se delimitado a pergunta, será ne‑
cessário operacionalizar as variáveis por
meio das quais os conceitos serão pesquisa‑
dos. No exemplo anterior, os termos jovens
e idosos se referem a faixas etárias, e podem
ser operacionalizadas em termos de idade
em anos. O conceito ajudar é que precisa de
uma definição e operacionalização mais de‑
talhada. O nível de ajuda, no caso de um as‑
salto, pode variar, por exemplo, entre: gritar
para chamar atenção de qualquer um por
perto, chamar alguém competente, como a
polícia, intervir pessoalmente. Outra variá‑
vel a definir seria a rapidez, isto é, tempo
em segundos após verificação a existência
de uma emergência. Outras variáveis que
precisam ser operacionalizadas são ‘situ‑
ação de emergência’: estamos falando de
quais emergências – agressão física, aciden‑
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Explicitou‑se a teoria que pode
ser derivada dos dados e utilizada
em outros contextos?
Uma distinção importante entre pesquisa
de natureza qualitativa e exploratória ver‑
sus pesquisa quantitativa e inferencial é que
um objetivo central da primeira consiste na
tentativa de se chegar a uma teoria por meio
de um processo indutivo. Uma pesquisa de
cunho quantitativo e inferencial visa confir‑
mar uma teoria já existente, representando,
assim, um processo dedutivo. Seja qual for
a natureza da pesquisa, é importante espe‑
cificar qual a teoria que orienta nossa pes‑
quisa, no caso de investigação quantitativa.
No caso de pesquisa qualitativa, é mais im‑
portante, ainda, deixar explícito para o lei‑
tor onde esperamos chegar ao realizar uma
pesquisa exploratória.

Como apontado acima, a escolha do deline‑
amento de pesquisa, isto é, a opção por uma
abordagem observacional, experimental, de
levantamento de dados ou uma análise de
conteúdo deve ser consequência da pergun‑
ta de pesquisa a ser respondida. Não cabe
modificar uma pergunta para que esta se
adapte a um método preferido.

Os construtos analíticos
foram bem explicitados?
Conceitos como altruísmo ou disposição para
ajudar são chamados construtos hipotéticos,
isto é, algo que existe teoricamente, mas não
é observável diretamente. Que alguém pode
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ser considerado altruísta ou ter disposição
para ajudar é inferido a partir de observa‑
ções de comportamento diretos – no caso,
vendo este alguém concretamente ajudando
alguém, ou indiretos – analisando as respos‑
tas numa escala de atitudes, por exemplo.
Assim, a questão que se coloca é: o compor‑
tamento observado ou as atitudes expressas
permitam inferências acerca do altruísmo
ou da disposição de ajudar?

Os procedimentos metodológicos
são bem documentados?
Todos os passos de uma pesquisa precisam
ser descritos e explicitados. Quem foram as
pessoas observadas, entrevistadas, partici‑
pantes dos experimentos? Quais foram os
instrumentos e equipamentos utilizados?
Quais foram os procedimentos para a cole‑
ta de dados? A descrição dos participantes
precisa ser suficientemente completa para
que se possa saber como foram recrutadas
e quais suas características. O detalhamento
dos instrumentos e dos procedimentos deve
permitir que outros pesquisadores possam
replicar o estudo. Há de se observar, en‑
tretanto, que estudos fora do laboratório
sempre sofrerão do fator “circunstâncias
sócio‑históricas”, razão pela qual não são to‑
talmente replicáveis (Gergen, 1973). Ainda
assim, descrever o método usado em uma
pesquisa permite ao leitor avaliar as inter‑
pretações dos dados oferecidas pelo autor e
considerar possíveis explicações alternativas
– veja “A discussão dos resultados” a seguir.

Os instrumentos
são fidedignos e válidos?
Há várias maneiras de registrar comporta‑
mento: ficha de observação, check‑list, esca‑
la de atitudes, testes de competência, para
mencionar as mais importantes. Esses ins‑
trumentos têm em comum o objetivo de re‑
gistrar e, assim, refletir de maneira mais fiel
o comportamento sob investigação. Nesse
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sentido, precisam satisfazer dois critérios de
qualidade: fidedignidade e validade, sendo
que o segundo não existe sem o primeiro.

Fidedignidade
Fidedignidade diz respeito à consistência
da medição repetida de um mesmo objeto
sob circunstâncias semelhantes (Vogt, 1993;
Yarenko; Harari; Harrison; Lynn, 1986).
Uma balança poderia ser considerada fide‑
digna se, pesando um mesmo objeto várias
vezes, indicasse o mesmo peso. Medidas
psicológicas, que, por parte do medidor, exi‑
gem interpretação de eventos, como seria o
caso de uma observação, ou que, por parte
da pessoa avaliada, permitem um processo
de aprendizagem, como seria o caso de um
teste de conhecimento, correm o risco de ser
menos fidedignas. Medidas psicológicas cuja
aplicação e interpretação não dependem da
competência do aplicador e que contêm re‑
gistros (perguntas, itens, observações) es‑
tandardizados tendem a ser mais fidedignas
– veja Pasquali (1999) para maiores deta‑
lhes, inclusive maneiras de como calcular o
índex de fidedignidade que varia entre zero
e um.

Validade
Mesmo sendo fidedigno, um instrumento
não é, necessariamente, válido. Validade
trata da correspondência entre o que um
instrumento pretende medir e do constru‑
to hipotético que está sendo investigado.
Mesmo se o balanço mencionado registre
de maneira fidedigna o peso em libra, não
seria um instrumento válido se o objetivo
fosse verificar o peso em quilogramas. Um
teste de conhecimento não seria válido
como instrumento para averiguar inteligên‑
cia – (Campbell; Stanley, 1963). Há de se
salientar que, enquanto existem medidas
quantitativas e genéricas do grau de fide‑
dignidade de um instrumento, a validade de
um instrumento representa um julgamento
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essencialmente qualitativo e específico para
cada situação estudada.

essa pergunta, a utilidade de nossos resulta‑
dos de pesquisa estará comprometida.

Adotaram‑se regras explícitas
nos procedimentos analíticos?
Os procedimentos analíticos
são bem documentados?

Randomização

Os procedimentos de análise de dados preci‑
sam ser, igualmente, explícitos e explicitados.
No caso de procedimentos quantitativos, tal
detalhamento frequentemente está implí‑
cito no procedimento estatístico escolhido.
Entretanto, especialmente no caso de proce‑
dimentos qualitativos, como, por exemplo,
uma análise de conteúdo, a explicitação e a
documentação de procedimentos analíticos
são indispensáveis. Novamente, tais explica‑
ções fazem‑se necessárias para que o leitor
possa acompanhar, compreender e, se for o
caso, replicar os passos analíticos.

Os dados foram coletados em todos
os contextos e tempos e com todas as
pessoas sugeridas pelo delineamento?
A preocupação subjacente é a randomiza‑
ção de contextos, tempos e pessoas. Espe
cialmente no caso de pesquisa ‘exemplar’,
a partir da qual queremos realizar inferên‑
cias acerca de outros ou ‘todos’ os demais
contextos ou pessoas, devemos selecionar
alguns eventos ou pessoas que podem ser
considerados representativos. Como foi fei‑
ta tal seleção – randomicamente, sistemati‑
camente, aleatoriamente, ‘a dedo’? Somente
quando tal seleção é feita randomicamente
podemos argumentar que nossos resultados
podem permitir inferências para outros con‑
textos, tempos, pessoas além dos estudados.
Caso contrário, sempre fica a pergunta, “será
que o que foi encontrado não é um simples
reflexo daquela situação, daquele tempo,
daqueles participantes?” Se o procedimen‑
to que tivermos selecionado der margem a
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Assim sendo, uma questão fundamental de
qualquer pesquisa empírica é se os resulta‑
dos poderiam ter sido alcançados por acaso
ou se são consequência de algum artefato
de seleção. O livro clássico de Campbell e
Stanley (1963) continua sendo a referência
para verificar até que ponto um determina‑
do delineamento, especialmente experimen‑
tal, pode ser considerado verdadeiramente
randômico ou não, e quais as implicações de
violar as pressuposições da randomização.
No caso de levantamento de dados, diferen‑
tes planos de amostragem (Kish, 1965) po‑
dem ajudar a tratar o problema da rando‑
mização. No caso de estudos de observação,
bem como que utilizar técnicas de análise de
conteúdo, existem possibilidades de rando‑
mizar situações, segmentos de observações
ou de textos.

O detalhamento da análise leva
em conta resultados não esperados
e contrários ao esperado?
A vantagem da abordagem experimental é
a de permitir maior controle sobre os pro‑
cedimentos e as circunstâncias da pesquisa,
excluindo, assim, variáveis estranhas e in‑
desejáveis. Uma vez que tal delimitação fre‑
quentemente resulta em pesquisa ‘artificial’,
faz‑se um contraste com a abordagem ob‑
servacional, que inclui explicitamente “to‑
das” as variáveis de uma pesquisa (Günther,
2006). Mas, mesmo no caso de experimen‑
tos, é necessário mostrar flexibilidade e re‑
gistrar eventos inesperados. O exemplo pri‑
mordial para tal flexibilidade é a pesquisa
de Pavlov, pesquisador de fisiologia que es‑
tudou a salivação em cachorros. Quando se
deparou com reações inesperadas nos ani‑
mais, mudou o rumo de suas investigações
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e chegou a estudar o condicionamento con‑
dicional, que seria chamado, posteriormen‑
te, de condicionamento clássico (Boring,
1957).

A discussão dos resultados considera
possíveis alternativas de interpretação?
Foi afirmado anteriormente que, quanto
mais específica a pergunta, quanto mais
detalhada a hipótese sob estudo, mais ex‑
pectativas para uma determinada classe de
resultados. Mesmo assim, é importante não
fechar os olhos para explicações alternati‑
vas, especialmente quando os resultados
encontrados não correspondem ao espera‑
do. Por outro lado, é importante precaver‑se
contra resultados incongruentes em termos
das teorias conhecidas. Não vale argumen‑
tar que a ciência ‘tradicional’ ou os métodos
positivistas não conseguem dar conta dos
resultados não usuais encontrados.

Os resultados estimulam ações –
básicas e aplicadas – futuras?
Existe uma longa discussão acadêmica sobre
a importância relativa da pesquisa dita apli‑
cada versus a pesquisa básica. Sem querer
alongar essa temática neste momento, cabe
citar a observação de Lewin acerca do as‑
sunto:
O maior calcanhar‑de‑aquiles da psico‑
logia aplicada tem sido o fato de que,
sem ajuda teórica apropriada, ela teve
de seguir o método dispendioso, inefi‑
ciente e limitado de ensaio e erro. Muitos
psicólogos que trabalham hoje em dia
em um campo aplicado têm consciência
aguçada de uma cooperação estreita entre
a psicologia teórica e a aplicada. Isto pode
ser conseguido na psicologia, como acon‑
teceu na física, se o teórico não trata dos
problemas aplicados com pretensiosa an‑
tipatia ou com medo de problemas sociais;
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e se o psicólogo aplicado se der conta de
que não existe nada mais prático do que
uma boa teoria. (1997, p. 288).

Participantes da pesquisa
Definida a pergunta da pesquisa e especi‑
ficadas as características dos participantes,
precisa‑se refletir sobre o acesso à amostra
de pessoas. Onde e como serão recrutados?
No caso de observação do comportamento,
em que locais serão feitas as observações?
As pessoas vão saber que estão sendo obser‑
vadas? No caso de um experimento, onde
serão recrutados os participantes? No caso
de entrevistas, questionários ou aplicação
de escalas e testes, onde e como as pessoas
serão abordadas ou recrutadas: na rua, em
locais como shoppings, escolas, rodoviárias,
em seus locais de trabalho ou em suas ca‑
sas? Caso as características pessoais – como
gênero, idade, educação, natureza do traba‑
lho – sejam parte da pergunta de pesquisa,
é necessário ter acesso a participantes com
determinadas características.

Procedimentos, instrumentos
e análise de dados
Mais do que simplesmente os participantes,
são os procedimentos e os instrumentos que
diferenciam as técnicas de pesquisa que se‑
rão apresentadas a seguir. Não somente pre‑
cisam ser escolhidas em função da pergunta
específica de uma pesquisa, mas também do
que é factível, e do tipo de inferência que
almejamos. O tipo de análise de dados, por
sua vez, é consequência direta da pergunta,
dos participantes e dos procedimentos.

Análise dos resultados
O escopo deste capítulo não permite abor‑
dar, em qualquer nível de profundidade, a
análise dos dados coletados durante a pes‑
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quisa. Cabe fazer, inicialmente, uma distin‑
ção entre estatística descritiva e inferencial.
A estatística descritiva relata a distribuição
dos dados por meio de tabelas e gráficos.
Tabelas apresentam frequências e percen‑
tagens em termos numéricos, enquanto
gráficos permitem visualizar a distribuição
dos dados (Nicol; Pexman, 1999, 2003).
Entretanto, a distribuição de frequências, as
aparentes diferenças entre grupos ou even‑
tuais relações estabelecidas por meio de ta‑
belas e gráficos necessitam de uma resposta
à seguinte pergunta: aqueles resultados são
sistemáticos ou se chegou a eles por acaso?
Realizando poucas observações em um úni‑
co local, dificilmente será possível fazer afir‑
mações sobre o comportamento das pessoas
em geral. O mesmo Ocorre se entrevistamos
apenas nossos amigos ou pessoas que estão
convenientemente disponíveis. É por meio
de estatísticas inferenciais que podemos sa‑
ber até que ponto os resultados são sistemá‑
ticos ou foram obtidos por acaso (Bisquerra;
Sarriera; Martínez, 2004; Dancy; Reidy,
2006; Siegel; Castellan, 2006).

Abordagem quantitativa
versus qualitativa
“Noventa por cento do jogo é 50% men‑
tal” (Berra, 1998, p. 69).

Apontamos acima três caminhos prin‑
cipais para realizar pesquisa no contexto
das ciências sociais: observação, experimen‑
tos e levantamento de dados. Antes de tra‑
tar cada um deles individualmente, convém
ressaltar o que eles têm em comum. O que
une os mais diversos métodos e técnicas de
pesquisa incluídos nessas três grandes famí‑
lias de abordagem é o fato de todos partirem
de perguntas essencialmente qualitativas
(Günther, 2006). Qualquer pesquisa parte
da constatação de que as pessoas variam, se
comportam de maneira diferente. Isso traz
à tona a pergunta a respeito do motivo pelo
qual existe esta variabilidade. Como lidar
com ela? Quais as suas implicações? Estas
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perguntas exigem, por sua vez, respostas
qualitativas. A variabilidade existe por essa
ou aquela razão. Tem essas ou aquelas im‑
plicações. Na tentativa de se partir de uma
pergunta qualitativa e de se chegar a uma
resposta qualitativa, há dois caminhos, não
necessários e mutuamente excludentes: o
de procedimentos qualitativos e o de proce‑
dimentos quantitativos.

Procedimentos qualitativos
Procedimentos qualitativos tendem a ser
indutivos e exploratórios: sem partir de hi‑
póteses formais e explícitas, tenta‑se cons‑
truir um referencial teórico a partir de da‑
dos coletados essencialmente por meio de
observações, incluindo, aqui, registros de
comportamento, tais como documentos,
diários, filmes e gravações que registrem
manifestações humanas observáveis. Em
segundo lugar, a análise desses dados costu‑
ma ser interpretativa, usando‑se técnicas de
análise de discurso e de análise de conteúdo
(Bauer; Gaskell, 2002).
Os pesquisadores que usam métodos
qualitativos recorrem, frequentemente, à
clássica afirmação de Dilthey (1894) “expli‑
camos a natureza, compreendemos a vida
mental” (Hofstätter, 1957, p. 315). Querem
salientar que visam compreender a vida
mental e, portanto, utilizam métodos – qua‑
litativos – apropriados para a psicologia. Já
os pesquisadores que usam métodos quan‑
titativos, argumentam que explicar e com‑
preender não são processos antagônicos, e
que a vida mental faz parte dos fenômenos
naturais.

Procedimentos quantitativos
Para explicar o comportamento humano no
contexto da psicologia social, a abordagem
quantitativa tende a ser dedutiva e confir‑
matória, partindo de uma teoria. Parte de
expectativas explícitas ou hipóteses formais
para verificar a existência de diferenças ou
relações nos fenômenos sociais, para testá
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‑las desta maneira. Em segundo lugar, não
se restringe a métodos observacionais, mas
tenta, sempre que possível, realizar a coleta
de dados, em qualquer dado contexto, de
maneira sistemática, e de tal forma que seja
possível recorrer a técnicas da estatística in‑
ferencial para questionar se os dados cole‑
tados e analisados, bem como os resultados
aos quais se chegou dessa maneira são, de
fato, sistemáticos ou se poderiam ter sido
encontrados por acaso. Para chegarmos a
conclusões científicas, é desejável, se não
necessário, que possamos apontar a contri‑
buição dos diferentes antecedentes ao com‑
portamento de nosso interesse e eliminar os
acontecimentos randômicos e os obtidos por
acaso como possíveis explicações.
A seguir, apresentam‑se quatro abor‑
dagens de pesquisa, sendo duas de nature‑
za mais descritiva – a análise de conteúdo
e a observação – e duas de natureza mais
inferencial – experimento e levantamento
de dados.

Análise de conteúdo
“Na realidade, não falei tudo aquilo que
eu disse.” (Berra, 1998, p. 9)

A análise de conteúdo é uma entre vá‑
rias técnicas de pesquisa usadas para des‑
crever e sistematizar o conteúdo de comuni‑
cações pictóricas, escritas ou verbais (Vogt,
1993). A técnica pode ser utilizada com
material visual (filme, vídeo, desenhos, ilus‑
trações, obras de artes plásticas), com ma‑
terial impresso (jornais, revistas, livros, do‑
cumentos pessoais) e com registros verbais
(entrevistas e questionários). Idealmente,
nos dois primeiros casos, a seleção do ma‑
terial é randômica, embora frequentemente
sejam usadas amostras de conveniência, isto
é, material ao alcance do pesquisador.
No caso de nosso projeto hipotético/
ilustrativo sobre comportamento de aju‑
da, imagine que colecionamos relatos de
ocorrências de ajuda nos jornais desde que
começamos a pensar em um estudo sobre
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esse assunto, mesmo antes de efetuar uma
revisão sistemática da literatura especia‑
lizada. Recortamos artigos sobre pessoas
que prestaram ajuda, avisamos a nossos
amigos que estávamos interessados no as‑
sunto. Pedimos a eles que, sempre que en‑
contrassem algo interessante, recortassem
tal notícia. Colecionamos não somente ar‑
tigos sobre ajuda prestada, mas também
sobre ajuda negada. Quando chegamos a
um número razoável de artigos, decidimos
começar com a análise do conteúdo desses
artigos. Ressaltamos anteriormente que,
quanto maior clareza sobre o que queremos
saber, mais chance de êxito obteremos em
uma pesquisa. Entretanto, em um primeiro
momento de coleta de material documen‑
tal, podemos coletar “qualquer” material
que encontramos, o que nos encaminharia
para procedimentos mais qualitativos, ou,
pelo menos, sem formular hipóteses especí‑
ficas. Já em um segundo momento, quando
sabemos de fontes confiáveis para material
documental, é possível formular hipóteses e
buscar trechos de textos, desenhos ou ima‑
gens de maneira sistemática.

Procedimentos
Os sujeitos nesta modalidade de pesquisa
não são pessoas propriamente ditas, mas
material produzido por ou sobre elas. Por
exemplo, no caso de relatos na imprensa es‑
crita sobre eventos de ajuda prestada ou ne‑
gada, os recortes constituem as unidades de
análise. Cada recorte descreve uma situação
e fala das pessoas envolvidas, do local, das
circunstâncias do evento. Assim, cada relato
pode ser classificado em termos de atribu‑
tos, tais como fonte (nome do jornal), data,
confiabilidade da fonte e detalhamentos do
conteúdo.
O procedimento em si consiste na análi‑
se do conteúdo dos artigos. Günther (2006)
apresenta uma sistematização dos procedi‑
mentos de uma pesquisa qualitativa.
O instrumento para uma análise de
conteúdo pode ser um programa de com‑
putação por meio do qual se sistematize e
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analise o material coletado (p. ex., AtlasTI
ou MAXqda).

Vantagens desse método
Observamos anteriormente que, ‘quanto
maior clareza sobre o que queremos saber,
mais chance de êxito em uma pesquisa’.
Entretanto, e especialmente no início de um
conjunto de pesquisas, existe menos clareza
sobre o que pode ser investigado no decor‑
rer do projeto. Assim, nesse momento ini‑
cial, uma abordagem mais aberta, especu‑
lativa, pode ser mais útil para se começar a
entender um dado assunto. Cabe aqui uma
distinção feita por Kidder e Fine (1987) en‑
tre a pesquisa qualitativa com a letra Q mai‑
úscula, que envolve observação participante
e pesquisa de campo etnográfica. Pesquisa
qualitativa com a letra q minúscula, por ou‑
tro lado, refere‑se à coleta de dados aberta,
mas que faz parte de uma pesquisa estrutu‑
rada em termos de objetivo e procedimento.
Em outras palavras, a vantagem da pesqui‑
sa inicial, aberta, é a de dar apoio inicial a
ideias para pesquisas subsequentes.

Desvantagens
Como frisamos anteriormente, ao tentar
chegar a explicações sobre fenômenos so‑
ciais, deve‑se atentar à pergunta “mas será
que os resultados foram obtidos na base de
eventos não randômicos?” Quanto maior o
número de eventos arquivais usados para a
análise de conteúdo, maior será a dificulda‑
de de responder a essa pergunta de maneira
convincente.

Observação
“Você pode observar muito coisa só olhan‑
do” (Berra, 1998, p. 95)

A vantagem da observação é estar
diante do comportamento que interessa, não

Neiva.indd 64

precisando falar com as pessoas sobre seus
pensamentos ou intenções. Além do mais,
não sendo um intruso, você não interfere
no comportamento, nem provoca reatância
nas pessoas observadas (Webb; Campbell;
Schwartz; Sechrest; Grove, 1981). Em geral,
os estudos de observação não exigem muito
equipamento, mas sim tempo, já que pode
demorar até que surja o comportamento de
interesse. A seguir, comentaremos três tipos
de observação: informal, sistemática e par‑
ticipante.
É por meio de observações informais
que registramos o que acontece em torno de
nosso meio social e ambiental. Sem catego‑
rias preestabelecidas nem hipóteses formais,
esse tipo de observação se aproxima mais
dos estudos qualitativos. Tais observações
são importantes na fase inicial de qualquer
pesquisa e constituem a base para formular
perguntas sistemáticas acerca de determina‑
do comportamento.
Em estudos de observação sistemática,
utiliza‑se algum esquema de categorias para
classificar os comportamentos de interesse.
Os comportamentos podem ser enumerados
em termos de frequência, de intensidade, de
pessoas envolvidas (só, em díade ou grupo),
das características das pessoas, etc. Os re‑
gistros podem ser realizados em planilhas,
check‑lists, gravados ou filmados. Havendo
dois observadores, é possível verificar até
que ponto há concordância entre ambos.
Enquanto que em estudos de obser‑
vações informais e sistemáticas as pessoas
observadas podem nem saber que são ob‑
jetos de estudo, a observação participante
explicita que os sujeitos fazem parte de um
estudo e que estão sendo observados. O pes‑
quisador torna‑se parte da vida dos obser‑
vados. Quando tal delineamento é factível,
o estudo se torna mais ético, à medida que
as pessoas do estudo sabem que estão sendo
observadas e por quem estão sendo observa‑
das. Entretanto, a presença explícita de um
observador pode provocar reatância entre
os sujeitos da pesquisa, ficando a dúvida de
até que ponto as pessoas observadas estão
se comportando de maneira autêntica e não
encenando algum comportamento que acre‑
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ditam ser o esperado por parte do pesquisa‑
dor. Especialmente no caso de uma observa‑
ção de duração mais longa, recomenda‑se a
observação participante, já que a presença
demorada de um estranho desconhecido
pode provocar desconfiança e reatância,
pois os observados tendem a se acostumar
com o a presença do pesquisador conhecido
e o ignorarem mais facilmente.

Exemplos de estudos observacionais
Conforme comentado anteriormente, os
estudos observacionais são custosos em
termos de tempo, já que podem demorar
até que o comportamento de interesse pos‑
sa surgir. Diante desse problema, Silva e
Günther (2001) criaram “oportunidades de
ajudar” em um ônibus lotado, no sentido
de verificar quem entre os passageiros sen‑
tados se ofereceria para segurar um pacote
de um passageiro em pé. Outros estudos
que criaram “oportunidades de ajudar”
para poder observar mais sistematicamen‑
te eventuais comportamentos pró‑sociais
são os de Levine e colaboradores (Levine;
Norenzayan, 1999; Levine; Norenzayan;
Philbrick, 2001).

Um estudo hipotético
No caso de um estudo hipotético sobre com‑
portamento pró‑social, podemos pensar em
observar o comportamento dos pedestres
em um determinado trecho que apresenta
irregularidades, talvez buracos, impedi‑
mentos por causa de uma construção ou
de carros mal estacionados. Qual seria o
comportamento de ajuda no sentido de dar
preferência a pessoas com problemas de lo‑
comoção, ajudar mães com carinho de bebê
e situações semelhantes? Será que existem
alguns padrões de cortesia ou ajuda?
Procedimentos. Os sujeitos desta pesqui‑
sa seriam as situações de encontro e de inte‑
ração de pessoas estranhas entre si no ponto
problemático. O registro consiste em anotar
o número de pessoas, suas características
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(sexo, idade aproximada) e seu comporta‑
mento na situação. Para tanto, uma ficha
de observação que permita anotar os dados
relevantes de uma maneira que não chame
atenção será preparada. Preferencialmente,
haverá dois observadores independentes, o
que permitirá estabelecer a fidedignidade
das observações pelo estabelecimento do
grau de concordância entre as observações
dos dois pesquisadores.

Vantagens e desvantagens
Como apontado acima, a vantagem de estu‑
dos observacionais é o realismo da situação
estudada, algo não alcançável em estudos
experimentais, de levantamento de dados
ou aqueles que utilizam material arquival.
Há de se destacar, ainda, que comporta‑
mento não acontece em um vazio, isto é,
depende não somente de fatores internos,
subjetivos, mas do contexto social e físico,
o que Barker e colaboradores (Barker, 1968;
Schoggen, 1989; Sommer; Wicker, 1991)
chamaram de behavior setting. Entre as des‑
vantagens, deve‑se mencionar o alto custo
de tempo, especialmente, em se tratando de
comportamentos de pouca frequência. Em
segundo lugar, a falta de controle sobre o
surgimento da situação de interesse signifi‑
ca ausência de randomização e generaliza‑
ção. Além do mais, quanto mais complexo
o comportamento e/ou a situação dentro
da qual o comportamento acontece, mais
trabalhoso serão o registro e a análise dos
dados (Scott, 2005).
Cabe ainda mencionar alguns livros
que tratam especificamente de técnicas ob‑
servacionais. Fagundes (1993) apresenta um
texto didático de observação sistemática, en‑
quanto Danna e Matos (1996) se propõem a
ensinar, de maneira básica, como observar
o comportamento humano. Esses dois livros
concentram sua atenção no comportamento
imediato das pessoas sendo observadas, já o
artigo de Pinheiro, Elali e Fernandes (2008),
considera a interação entre as pessoas e o
ambiente, inclusive os resquícios do com‑
portamento das pessoas no ambiente.
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Experimento
“Não sei qual o melhor jeito, mas nenhum
é ruiml” (Berra, 1998, p. 84)

O experimento, especialmente em sua
modalidade laboratorial, é um delineamen‑
to no qual o pesquisador tem controle so‑
bre algumas das condições sob as quais a
pesquisa está sendo realizada, bem como
controle sobre algumas das variáveis que
acredita que possam causar o fenômeno
estudado. As variáveis sob controle do ex‑
perimentador são chamadas variáveis inde‑
pendentes (VI). O fenômeno sob estudo é
definido como variável dependente (VD).3
Uma distribuição randômica dos sujeitos da
pesquisa entre as condições experimentais e
de controle de uma pesquisa é o requisito
mínimo para uma pesquisa ser considera‑
da um experimento verdadeiro (Campbell;
Stanley, 1963). Uma importante variante
é o experimento natural, situação na qual
as condições experimentais e de controle
não foram preparadas pelo experimentador,
mas por condições alheias e, desta manei‑
ra, não estão sob o controle do pesquisador.
Silbereisen (2005) relata uma série de ex‑
perimentos naturais sobre mudanças sociais
e desenvolvimento humano em decorrência
da reunificação alemã. Este acontecimento
permitiu aos psicólogos comparar, em for‑
ma de experimento natural, comportamen‑
tos e expectativas de vida entre os cidadãos
de um mesmo país após ter vivido sob dois
regimes políticos distintos durante 40 anos.
Campbell e Stanley apontam uma série de
aspectos que afetam a qualidade de um ex‑
perimento. Entre eles, cabe mencionar aqui
os seguintes.
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aleatória, não há como assegurar que foi a
exposição à situação do experimento que
causou determinado comportamento, e não
alguma circunstância alheia a ele.

Reduzir variabilidade externa
À medida que o experimentador tem con‑
trole sobre as condições experimentais, cabe
tentar reduzir a variabilidade externa e in
desejada. Em outras palavras, se o objetivo
de uma pesquisa for verificar a diferença
entre jovens de sexo masculino e feminino
no que diz respeito a determinado compor‑
tamento, convém manter outras variáveis,
como, por exemplo, classe social, nível edu‑
cacional ou idade, o mais homogêneo possí‑
vel. Isto quer dizer, dever‑se‑ia chamar para
participar do experimento apenas jovens de
uma mesma classe social, de um mesmo nível
educacional e de uma mesma idade, já que
uma variabilidade não controlada em tais
fatores poderia influenciar o comportamento
em questão.

Especificar/limitar o comportamento
Da mesma maneira como a variabilidade
entre os fatores antecedentes deve ser con‑
trolada, é importante especificar e delimi‑
tar bem o comportamento sob estudo. Por
exemplo, em vez de falar simplesmente em
‘comportamento de ajuda’, convém opera‑
cionalizar tal comportamento: comporta‑
mento de abrir a porta para uma senhora
(Moser; Corroyer, 2001), levantar‑se e ofe‑
recer um assento em um ônibus, etc.

Randomizar sujeitos

Reatância à situação
experimental e ética de pesquisa

O controle sobre a distribuição aleatória de
participantes da pesquisa entre as diferentes
condições experimentais é crucial para que
se possa atribuir a essas eventuais causas o
fenômeno sob estudo. Sem essa distribuição

Uma diferença importante entre observação
e levantamento de dados por questionário
ou entrevista é que a observação garante
maior validade ecológica do comportamen‑
to, enquanto entrevistas e questionários
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permitem explorar melhor as razões para
determinadas ações. Qual a situação do
experimento nessa distinção? Muitos ex‑
perimentos constituem uma oportunidade
para se observar comportamento, mesmo
que a situação não tenha validade ecoló‑
gica. Por outro lado, sendo uma situação
artificial, os experimentos provocam re‑
atância semelhante a dos levantamentos
de dados nos participantes, que se per‑
guntam: “o que é que o experimentador
quer de mim, realmente?” Dependendo da
questão de pesquisa, o experimento pode
incluir o engano do participante. Embora
o exemplo mais famoso para iludir os par‑
ticipantes seja o experimento de Milgram
(1963), muitos estudos experimentais im‑
plicam em alguma forma de encenação para
esconder o verdadeiro objetivo do estudo.
Adair, Dushenko e Lindsay (1985) relatam
que 81% dos autores de estudos publicados
em 1979 na mais prestigiosa revista da psi‑
cologia social, o Journal of Personality and
Social Psychology, relataram alguma forma
de esclarecimento pós‑experimental para
os participantes de um estudo envolvendo
alguma forma de encenação e engano. O
argumento principal em favor de tal proce‑
dimento é que os experimentos tratam de
comportamentos socialmente normatizados
(seja positivamente, por exemplo, de ajuda,
ou negativamente, por exemplo, de agres‑
são). Assim, não seriam viáveis se o parti‑
cipante soubesse o verdadeiro objetivo da
pesquisa. Neste sentido, os estudos experi‑
mentais de ajuda de Darley e Latané (1968;
Latané; Darley, 1968) ou de Silva e Günther
(1999) somente puderam ser realizados por
meio de encenação. Por outro lado, há de
se tomar cuidado em respeitar a dignidade
e a integridade física e psicológica dos par‑
ticipantes de qualquer pesquisa: na medida
do possível, deve‑se fornecer explicações
aos participantes sobre a pesquisa, se não
antes do início, sem dúvida, após sua con‑
clusão, além de não expor os participantes a
qualquer desconforto desnecessário – o fim
científico não justiça os meios – veja Artigo
16 do Código de Ética do Conselho Federal
de Psicologia (2005).
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Um estudo hipotético
No caso de nosso estudo imaginário de
ajuda, idealizamos uma réplica de experi‑
mentos clássicos de Darley e Latané (1968;
Latané; Darley, 1968). A questão em ambos
os estudos foi a potencial interferência da
presença de outras pessoas na decisão indi‑
vidual de prestar ajuda, sendo a hipótese de
que, quanto maior o número de transeun‑
tes, menor a probabilidade de ajuda por
parte de qualquer pessoa. A variável inde‑
pendente em ambos os estudos foi o número
de pessoas presentes além do sujeito da pes‑
quisa. No caso do estudo de Darley e Latané,
uma pessoa invisível precisava de ajuda, e o
sujeito fez parte de um grupo formado entre
1 e 4 outras pessoas. Já no experimento de
Latané e Darley, a emergência estava visível,
e o sujeito estava ou sozinho ou na presença
de 2 outras pessoas.

Pergunta/hipótese da pesquisa
O número e as características de outras pes‑
soas influenciam a probabilidade de prestar
ajuda por parte de uma pessoa do sexo femi‑
nino versus do sexo masculino?

Procedimentos
Os sujeitos dessa pesquisa imaginária serão
convidados para uma entrevista sobre a vida
no campus da universidade. A entrevista
será realizada ou de forma individual ou em
forma de grupo focal, isto é, na presença de
mais 2 ou 4 confederados. Os sujeitos va‑
riam de gênero. No caso de grupo focal, os
membros variam igualmente, de tal maneira
a ter grupos do mesmo sexo e grupos nos
quais o sujeito é homem (ou mulher) e os
confederados são mulheres (ou homens).
Quanto ao procedimento. A entrevista
será realizada ao ar livre e a certa distância
dos prédios da universidade para se asse‑
gurar um ambiente tranquilo. No decorrer
da entrevista, acontecerá uma emergência a
poucos metros dali.
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O registro da variável dependente será
feito por um observador alheio e aparen
temente desassociado da entrevista, ano
tando o tempo que levou para o sujeito
notar a emergência, bem como seu compor‑
tamento.

Vantagens desse método
O procedimento nesta pesquisa supõe cin‑
co condições randômicas: sujeito sozinho,
sujeito com dois confederados do mesmo
sexo, com dois confederados do sexo opos‑
to, com quatro confederados do mesmo sexo
e com quatro confederados do sexo aposto.
À medida que os sujeitos são distribuídos
randomicamente entre as cinco condições,
será possível estabelecer uma relação causal
entre a condição da entrevista e a proporção
de sujeitos em cada condição de ter presta‑
do ajuda.

Desvantagens
Bons experimentos em psicologia social de‑
pendem do grau em que os cenários experi‑
mentais controlados são plausíveis para os
sujeitos, especialmente a medida que preci‑
sam de certo grau de engano. No caso desse
exemplo, o engano consistirá de fazer o su‑
jeito acreditar que faz parte de uma entre‑
vista e que a emergência foi suficientemente
crítica para merecer uma possível interven‑
ção de sua parte.

Levantamento de dados
“Nunca responda a uma carta anônima”
(Berra, 1998, p. 93)

Entrevistas (Günther, I., 2008) e ques‑
tionários (Günther, H., 2008) constituem
maneiras de perguntar às pessoas sobre o
que elas fazem, pensam, sentem, tanto no
momento, quanto no passado e no futuro.
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A entrevista foi caracterizada por Bingham
e Moore (1959) como uma conversa com
objetivo. Essa consideração aplica‑se,
igualmente, ao questionário, definido com
“um conjunto de perguntas sobre um de‑
terminado tópico que não testa a habilida‑
de do respondente, mas mede sua opinião,
seus interesses, aspectos de personalidade
e informação biográfica” (Yaremko; Harari;
Harrison; Lynn, 1986, p. 186). A definição
do questionário deixa aberta a forma da
interação entre pesquisador e participante
– pode ser individual ou em grupo, face a
face, via correio ou via internet, sendo que
a aplicação individual e face a face de um
questionário pode se tornar uma entrevis‑
ta estruturada. Entretanto, a observação
de Bingham e Moore é fundamental – seja
qual for a forma da interação, o pesquisa‑
dor deve lembrar que está conversando com
outro ser humano, ele não está ‘extraindo’
informação de maneira impessoal. Uma vez
que não há muito controle sobre os par‑
ticipantes de um experimento ou de uma
situação de observação, técnicas de amos‑
tragem podem ser utilizadas de tal manei‑
ra a se obter amostras de participantes de
uma população determinada. Por exemplo,
em um estudo observacional, a pesquisa
se limita às pessoas que circulam em um
determinado local; em um estudo experi‑
mental, a pesquisa se limita às pessoas que
concordam em participar do experimento.
Tendo informação sobre as características
de uma população (por exemplo, todas as
matrículas de alunos ou todos os endereços
de um bairro), é possível obter uma amos‑
tra randômica de participantes a serem en‑
trevistados ou para os quais se envia um
questionário. Além do mais, por meio de
questionários e entrevistas, é possível saber
dos estados subjetivos, das atitudes, das
opiniões, das justificativas das ações toma‑
das por parte dos participantes de uma pes‑
quisa. Entretanto, da mesma maneira que
a reatância ao processo de pesquisa cons‑
titui um problema no caso do experimen‑
to, perguntas, especialmente a respeito de
assuntos sensíveis, nem sempre produzem
respostas autênticas.
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Um estudo hipotético
Pergunta/hipótese da pesquisa. No caso
de nosso estudo imaginário de ajuda, con‑
sideramos um estudo sobre a participação
em organizações voluntárias. Quais são as
características, quais são as motivações para
que uma pessoa se engaje em uma ação de
solidariedade? Além do mais, será que a
oportunidade de ajudar aumenta a atitude
favorável de se engajar em uma ação de aju‑
da voluntária?
Procedimentos. Os sujeitos dessa pes‑
quisa, alunos universitários de ambos os
sexos e de cursos humanistas (psicologia e
serviço social), técnico (engenharia mecâ‑
nica e matemática) e da saúde (médicos,
enfermeiras) serão convidados para uma
entrevista sobre a vida no campus da uni‑
versidade.

Procedimentos
A entrevista será realizada de forma indivi‑
dual, em um espaço reservado para tal ati‑
vidade. No caminho para sala de entrevista,
parte dos alunos passa por uma situação que
implica em ajuda, por exemplo, uma pessoa
deixa cair um objeto. Desta maneira, criam
‑se três grupos de sujeitos:

Vantagens e desvantagens
do levantamento de dados
A principal vantagem do uso de questioná‑
rios e entrevistas consiste na possibilidade
de explorar atitudes, opiniões, razões para
fazer ou não fazer determinadas coisas, algo
impossível no caso de observação ou méto‑
dos não intrusivos, já que estes, por defini‑
ção, excluem o contato com os participantes
da pesquisa.

Considerações finais
“O jogo não terminou até que tanha ter‑
minado” (Berra, 1998, p. 121).

Há de se enfatizar que pesquisar e pu‑
blicar na ciência são as duas faces da mes‑
ma moeda; uma não vale sem a outra. Cabe
lembrar que publicar uma pesquisa quer
dizer “torná‑la pública”. Uma pesquisa que
não for publicada, não contribuirá para a
ciência, sequer existirá. A pesquisa e a pu‑
blicação são interdependentes da concep‑
ção da pesquisa como processo cíclico, que
passa pelas seguintes fases (Tavares; Diniz,
1993):
1. Selecionar um objeto de pesquisa e definir

a) encontrar uma oportunidade para ajudar,

sendo que o participante da pesquisa, de
fato, ajuda;
b) encontrar uma oportunidade para ajudar,
sendo que o participante da pesquisa, de
fato, não ajuda;
c) não encontrar uma situação de ajuda.
Os grupos (a) e (b) constituem uma mani‑
pulação experimental, o grupo (c) constitui
um grupo de controle.
O instrumento de pesquisa consiste em
um questionário com perguntas sobre a qua‑
lidade de vida em geral, a qualidade de vida
no campus da universidade e a disposição da
pessoa de se engajar em uma atividade vo‑
luntária na universidade, por exemplo, doar
sangue durante a semana universitária.
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

a problemática, considerando‑se resulta‑
dos de pesquisas anteriores;
Relacionar a problemática a teorias e a
pesquisas anteriores;
Formular hipóteses;
Identificar os elementos do método (vari‑
áveis, relações, medidas, procedimentos,
população, critérios, estatística a utili‑
zar);
Implementar o estudo e coletar os da‑
dos;
Analisar os dados;
Interpretar e relacionar os resultados
à problemática original, às teorias e às
pesquisas referidas;
Apresentar resultados, sugerir estudos,
receber retroalimentação da comunidade
científica;
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9. Selecionar um objeto de pesquisa e definir

a problemática, levando em consideração
resultados de pesquisas anteriores (fecha‑
mento do ciclo).

Sendo a publicação o outro lado da
pesquisa, em um relato, explicitam‑se os
passos desse processo cíclico da pesquisa, e
o próprio relato tem caráter cíclico. O ter‑
mo relato de pesquisa está sendo utilizado
genericamente para incluir desde trabalhos
em nível de graduação até teses de doutora‑
do e publicações em revistas especializadas;
aplica‑se a trabalhos baseados em dados em‑
píricos, em dados secundários, bem como a
resenhas de literatura. Não cabe entrar em
detalhes sobre como preparar um relato de
pesquisa, entre as muitas publicações sobre
o assunto, apontamos apenas duas: algu‑
mas dicas preparadas por Günther (no pre‑
lo) e o Manual de Publicação preparado pela
American Psychological Association (2001a;
2001b).

Nota do Autor
Hartmut Günther é professor titu‑
lar no Departamento de Psicologia Social
e do Trabalho, onde leciona Psicologia
Social, Psicologia Ambiental, Planejamento
de Pesquisa, coordena o Laboratório de
Psicologia Ambiental e realiza pesquisa so‑
bre qualidade de vida urbana.
A elaboração deste trabalho teve apoio
do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).
Endereço para contato: hartmut.gun‑
ther@gmail.com ou hartmut@unb.br

Notas
1. As citações ilustrativas no início das seções
deste capítulo são oriundas de um livro de
Yogi Berra, jogador de beisebol conhecido por
suas observações pouco convencionais.
2. Usamos o termo comportamento de maneira
genérica para nos referir tanto a comporta‑
mentos quanto a experiências subjetivas, tais
como atitudes, sentimentos e emoções.
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3. Esta nomenclatura – VI e VD – persiste mesmo
no contexto de experimentos naturais e de
levantamento de dados, mesmo considerando
‑se que estas são situações em que o pesqui‑
sador não tem controle sobre as variáveis.
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