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Prefácio à 5ª Edição

Desde sua primeira edição em 1990, este texto foi parcialmente expandido

(por ex., os capítulos sobre pesquisa de avaliação qualitativa e o uso de

computação), a literatura foi atualizada, mas não totalmente revista.

Embora nos últimos anos tenham sido publicadas algumas obras

importantes sobre pesquisa social qualitativa (por ex., Denzin & Lincoln,

1998; Flick, Kardoff & Steinke, 2000; Friebertshäuser & Prengel, 1997;

König & Zedler, 1995), os problemas básicos, razões deste livro,

continuam os mesmos:

! As ciências sociais se abrem somente muito relutantemente a métodos

de orientação qualitativa, especialmente na pedagogia empírica e

psicologia (vide Bortz & Döring, 1995).

! Dentro da pesquisa qualitativa persiste grande relutância ante a

sistematização e verificação do processo de pesquisa. Os modelos de

delineamento aqui propostos são concebidos como sugestões.

! Tais modelos de delineamento ainda permitem a inclusão de passos

analíticos quantitativos. Assim, pode-se contribuir para a superação da

disparatada contraposição qualitativa – quantitativa (vide Mayring, 2001).
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 [nota do tradutor: no sentido de K. Lewin]1

Prefácio à 1  Ediçãoa

É sempre problemático escrever um livro sobre as bases do método e da

metodologia do procedimento cientifico. Especialmente nas ciências

sociais insinua-se uma divisão de trabalho fatal: existem especialistas em

assuntos e especialistas em métodos. Poucos são especialistas do que e do

como das pesquisas. A conseqüência é que, de um lado, há projetos

metodologicamente muito bons, com pouca expressão de conteúdo, e, de

outro lado, trabalhos muito interessantes teoricamente, mas vacilantes no

que diz respeito à metodologia. O presente livro quer posicionar-se contra

este desenvolvimento, embora, mais uma vez, trate-se de um livro

meramente metodológico. Enfatizar-se-á, constantemente, que pesquisa

qualitativa não é uma técnica utilizável à vontade, mas é uma atitude básica,

uma maneira de pensar, baseada em outra compreensão do objeto, que

sempre se orienta rigidamente, no objeto. Além do mais, tentou-se, por

meio de exemplos, sempre que possível, estabelecer a relação com o

campo  de objetos.1

Este livro surgiu a partir de valiosas sugestões de colegas. Meus

agradecimentos especiais aos comentários críticos das primeiras versões do

manuscrito por parte de Dieter Ulich, Heiner Keupp, Toni Faltermaier e

um revisor anônimo, bem como dos trabalhos técnicos no manuscrito por

parte de Erwina Beermüller, Lydia Frankenberger e Hannelore Graf.
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  [nota do tradutor: A tradução literal de Versuchsperson é ‘pessoa do experimento’].2

1. História do Pensamento Qualitativo

O pensamento meramente quantitativo tornou-se frágil; aquele

pensamento que se aproxima do homem e das coisas por meio de testes e

medições, que experimenta e verifica a sua representatividade estatística,

sem antes ter compreendido o objeto, sem ter alcançado sua qualidade.

Defender o pensamento qualitativo na busca da compreensão científica,

sem obstruir o caminho para a quantificação pertinente, sem cair em

voluntariosidade, em algo vago, em falta de controle, é o objetivo –

concordamos alto – deste livro.

1.1 Indicações de uma virada qualitativa

A virada qualitativa (vide Mayring, 1989), a tendência para o uso de

métodos qualitativos de compreensão, representa uma modificação

profunda nas ciências sociais neste século. Assim, pode-se verificar, há

alguns anos, nas mais variadas áreas de pesquisa, que uma abordagem

meramente quantitativa não constitui mais ideal único. O pensamento

qualitativo aparece com mais força desde os anos 70 na Alemanha. Existe

uma série de indicadores para tal desenvolvimento.

! Sob a palavra chave “pesquisa social qualitativa” juntam-se,

especialmente, abordagens da sociologia (Hopf & Weingarten, 1979;

Lamnek, 1988, 1989; Spöhring, 1989), mas, também, da educação

(Heinze, 1987; Zedler & Moser, 1983), que concordam na sua crítica aos

instrumentos difundidos nas ciências sociais: escalas, testes,

questionários, instrumentos estandardizados não permitem que

“sujeitos”  se 2
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manifestem, mas os reduzem a reagir diante de categorias pré-

estabelecidas, a marcar com X. Em contraste a isto, tenta-se uma

conexão com a tradição de pesquisa de campo norte-americana (escola

de Chigaco, vide cap. 2) que se aproxime da realidade social por meio de

observações não-estruturadas e entrevistas abertas em situações naturais,

do dia a dia (vide Filstead, 1970; Gerdes, 1979; Schwarz & Jacob, 1979;

Silverman, 1985). Desde então, “pesquisa social qualitativa” se tornou

um referencial interdisciplinar para novas abordagens qualitativas (Flick,

Kardoff, Keupp, Rosenstil & Wolff, 1991).

! A análise do curso de vida individual, pesquisa biográfica, tornou-se um

campo interdisciplinar cada vez mais importante para a análise

qualitativa (Bromley, 1986; Denzin, 1989; Fuchs, 1984; Jüttermann &

Thomae, 1987; Paul, 1979; Straub, 1989). Nas áreas mais diversas (por

ex., sociologia, criminologia, história, psicologia do desenvolvimento,

psicologia social, psiquiatria) tenta-se obter conhecimentos relevantes

por meio de análise detalhada do curso de vida individual, ao invés da

pesquisa representativa de larga escala.

! Pede-se um paradigma interpretativo como modelo para pensar e guiar o

processo de pesquisa. Thomas P.Wilson (1970) formulou este

paradigma, fazendo referência, especialmente, às teorias do

interacionismo simbólico (Blum, 1973) e da etno-metodologia

(Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen, 1973; Cicourel, 1970;

Weingarten, Sack & Schenkein, 1976). A idéia fundamental é a de que o

ser humano não age rigidamente em função de papéis, normas,

símbolos, significados culturalmente estabelecidos (paradigma

normativo), mas que cada interação social deve ser concebida como

processo interpretativo: o ser humano precisa interpretar cada situação

social por si, tem que entender quais os papéis esperados para ele,

atribuídos a ele e quais as perspectivas que ele mesmo tem para si. Como

tal comportamento social, por si só, já constitui interpretação, o cientista

social é, ainda mais, um “interprete” (vide Rabinow & Sullivan, 1979).

! Nos últimos anos, especialmente, está-se formulando na pesquisa social

acadêmica uma abordagem própria 
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da pesquisa sobre mulheres, de uma ciência social feminista, que rejeita a

metodologia quantitativa das ciências naturais (masculina) (por ex.,

Becker-Schmidt & Bilden, 1991; Harding, 1987). Embora a pesquisa

feminina não pretenda (tampouco como aqui) uma rejeição completa  da

análise quantitativa (Ostner, 1987); sua abordagem específica –

experiências femininas como fonte de conhecimento, ciências para

mulheres na base daquilo que condiz com a própria vida; ciência como

auto-conhecimento – implica, que se prefere métodos compreensivos,

qualitativos, de estudo de caso (por ex., Stern, 1986).

! A psicologia crítica (Holzkamp, 1983) também, baseada no materialismo

histórico e dialético, rejeita uma metodologia unicamente quantitativa,

implicada somente com a ciência dominadora, da adaptação, da

psicologização das relações sociais. A psicologia crítica exige novos

termos básicos e novas categorias, que de um lado, deveriam ser menos

formais, mais ligados ao objeto de estudo e precisam ser e devem ser

derivados de maneira sócio-histórica (por ex., Markard, 1991). Isto se

evidenciou nos projetos de pesquisa concretos desta abordagem (sobre

crises desenvolvimentais de jovens, aspectos subjetivos do fascismo,

distúrbios psíquicos na família, por ex., Dreier, 1980).

Assim, nos últimos anos, cada vez mais áreas das pesquisas sociais

utilizaram o adjetivo “qualitativo” para expressar sua abordagem

metodológica alternativa: pesquisa didática qualitativa (Achtenhagen, 1984),

pesquisa de avaliação qualitativa (Patton, 1980), pesquisa da saúde

qualitativa (Faltermaier, 1989), pesquisa de mercado qualitativa (Kiefl &

Lamnek, 1984), pesquisa dos meios de comunicação qualitativa (Bachmair,

Mohn & Muller-Doom, 1985), para mencionar apenas alguns exemplos.

Isto também é refletido em um número cada vez maior de publicações

com ligações qualitativas: uma busca na literatura, apoiada no computador

somente na psicologia, levantou até o início de 1988, 100 trabalhos em

língua alemã e 400 em língua inglesa, utilizando a palavra chave

“qualitativo-interpretativo” (banco de dados PSYNDEX e PSYCH-INFO,

vide Mayring, 1991a ). 
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1.2 Raízes do Pensamento Qualitativo

A atual tendência para pesquisa mais qualitativa é um desenvolvimento dos

últimos 10 a 20 anos. Isto não deve esconder o fato de que as raízes do

pensamento qualitativo são muito extensas. Aristóteles (384-322 aC) é

sempre citado como pai de tal pensamento. Desta maneira, v. Wright

(1974, vide Lewin, 1933) divide a história intelectual entre duas tradições: a

aristotélica e a galiléica. Aristóteles representa uma ciência que

! Vê os objetos como submetidos a crescimento e perecimento,

enfatizando, assim, aspectos históricos e desenvolvimentais;

! Quer também compreender os objetos por suas intenções, objetivos e

finalidade, admitindo, assim, julgamentos valorativos na análise

científica;

! Aceita, além da dedução do geral para o particular, por meio de provas

lógicas, não-contraditórias (i.e., dedução), um procedimento indutivo,

estabelecendo, assim, a base para análises pertinentes de casos

individuais.

A investigação do homem – mais especificamente, da alma – para

Aristóteles constitui o coração da ciência. Para isto precisa, portanto, de

uma abordagem científica própria (vide Aristóteles, Obras, vol 13, 1959).

A tradição de pensamento galiléico (Galileu, 1564-1642) baseia-se, em

contraste, na mera explicação causal com lógica dedutiva, procura leis

naturais gerais, que são encontradas e verificadas com métodos que seriam

iguais para todas as ciências individuais. Mais explicitamente, estas idéias

reaparecem no sistema de pensamento de Descartes (1596-1650): “Porque

seu objetivo é tornar a filosofia uma espécie de matemática geral, uma

ciência na qual se chega a tudo por meio de dedução rígida a partir de

premissas simples” (Störig, 1950, p. 218). Na busca de críticos à filosofia

cartesiana encontram-se outros precursores do pensamento qualitativo

como Gianbattista Vico 
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(1668-1744). Para Vico a exclusão do pensamento histórico no sistema

cartesiano da ciência é o ponto mais criticável. Contra a compreensão

científica das ciências naturais, Descartes posiciona o que parece mais

adequado para as ciências humanas: “A conexão entre língua e ação, que

constitui o objeto, subtrai-se do princípio explicativo e evidência

cartesianos. O que o ser humano produz não pode ser deduzido de

‘primeiras verdades’. A verdade prática não é nada geral (universal), que

vale sem restrições físico-espaciais; tampouco o objetivo da prática é fixo

de uma vez por todas. Na medida em que a ação depende de condições

variáveis, cujo número é infinito” (Riedel 1978 sobre Vico). No seu

programa, formulado como alternativa para uma “nova ciência” (Vico,

1744/1924), Vico oferece as bases para um pensamento de ciências

humanas, compreensivo, histórico, orientado no caso individual, que

objetiva a diferenciação de regras específicas e práticas, ao invés de leis

naturais válidas de maneira geral.

Uma outra via da história científica precisa ser mencionada aqui como raiz

do pensamento qualitativo: a hermenêutica. Ela deve ser compreendida

como todos os esforços para desenvolver as bases para a interpretação

científica para a exegese de textos. Tais abordagens existem na teologia

(interpretação da bíblia); na jurisprudência (interpretação das leis); história

(análise de fontes escritas); filologia (interpretação de textos literários); e

filosofia (ciência geral da interpretação). As linhas desenvolvimentais da

hermenêutica se iniciaram com Mathias Flacius Illyricus (1520-1575), um

teólogo protestante, que postulou o princípio da interpretação diante do

pano de fundo do contexto global. Continuaram com Spinoza, Rambach,

Chaldenius, Moritz, Baumgartner, Herder, Thibaut, Ast para a

hermenêutica de Friedrich Schleiermacher (1768-1834) como uma “teoria

da compreensão” e com o programa das ciências humanas de Wilhelm

Dilthey (1833-1911), bem como das hermenêuticas do século 20

(Heidegger, Gedamer, Betti, Habermas, etc.; vide Gadamer & Boehm,

1976 para uma visão geral). A idéia fundamental destas abordagens

hermenêuticas poderia ser rabiscada da seguinte maneira: textos, como

tudo que é produzido pelo ser humano, têm sempre conexões com

significados subjetivos, 
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com sentidos; uma análise das características externas não vai muito longe,

quando não se consegue cristalizar o significado subjetivo de maneira

interpretativa.

“A compreensão e a interpretação são o método que preenche as ciências

humanas. Todas as suas funções se juntam nela [a compreensão]. Ela

contém todas as verdades das ciências humanas. Em cada ponto abre-se à

compreensão do mundo.”(Dilthey, Obras VII, 1958, p. 205).

Dilthey apresenta a hermenêutica e a psicologia compreensiva como pilares

da ciência humana, da mesma maneira como a matemática constitui a base

para as ciências naturais. A psicologia compreensiva parte do objeto, não

de hipóteses pré-estabelecidas, mas da experiência imediata do contexto

espiritual. Tal compreensão da ciência também enfatiza, constantemente, a

exigência de determinar os métodos, especificamente, em função do objeto

[de estudo].

Muito explicitamente, entretanto, Dilthey distinguiu-se de uma

contraposição, de uma rígida alternativa entre ciências naturais versus

ciências humanas. Embora o procedimento descritivo-hermenêutico seja a

base necessária das ciências humanas, construções explicativas podem ser

elaboradas como um segundo passo a partir desta. Estas, por sua vez,

podem ser explicitadas e controladas por meio de conexões descritivas.

O programa contrastante a este pensamento qualitativo ficou mais evidente

no positivismo do século 19 (Comte, Mill), continuando neste século no

neo-positivismo do círculo de Viena (Schlick, Carnap, Popper) (vide

Adorno et al., 1969). Isto nos aproximou do presente, que, entretanto, é

muito mais caracterizado por linhas desenvolvimentais distintas nas

ciências individuais.
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1.3 Linhas Desenvolvimentais nas Ciências Individuais 

no Século 20

! A sociologia da virada do século [19 para 20] foi inspirada de maneira

determinante pelos levantamentos de grande porte, que foram realizados

por Charles Booth (1889: “A survey of London life and labour”; vide

para o que segue, Klages, 1969; Sahner, 1982). Tais levantamentos,

geralmente com milhares de entrevistados constituiram, desde então,

sob o rótulo de “survey” um instrumento importante da sociologia. Sem

dúvida com a intenção de crítica social, queriam sair da filosofia da

poltrona para obter dados concretos sobre a situação social da

população. A técnica, entretanto, era puramente quantitativa; entrevistas

estandardizadas, questionários fechados, procedimento de amostra

randômica e análise estatística constituíam a base da pesquisa social

empírica. O movimento do survey social, especialmente por causa da sua

metodologia, era contrário à sociologia compreensiva de Max Weber

(1864-1920). O ponto de partida de Weber é o deciframento do sentido

subjetivo da ação social do ser humano. A compreensão do indivíduo

como primeiro passo metodológico, a construção de tipos de ação, de

tipos ideais como meio de compreensão sociológica que se baseiam

nestes [tipos de ação], caracterizam o seu pensamento. Na sociologia

alemã pós-guerra re-encontram-se estas tensões metodológicas. No

instituto de sociologia de Colônia construiu-se e sistematizou-se, sob a

liderança de René König, as bases quantitativas de uma sociologia

empírica. Experimento, entrevista, questionário e análise estatística eram

elementos centrais. A crítica a estes instrumentos, por sua vez, provocou

um movimento contrário na sociologia dos anos 70, especialmente na

forma da pesquisa biográfica, o que contribuiu para que abordagens

qualitativas sejam bem aceitas na sociologia de hoje.

! Não se pode falar nestes termos da psicologia de língua alemã. Aqui [i.e.,

na Alemanha], também, pouco antes da virada do século a psicologia

encaminhou-se na direção dos procedimentos quantitativos das ciências

naturais. 
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Isto aconteceu ao mesmo tempo em que a psicologia se estabeleceu

como ciência independente da filosofia e da medicina. As primeiras

cátedras de psicologia foram instituídas para cientistas que trabalharam

com psicologia da percepção (por ex., Wundt, 1879 em Leipzig) e que

estudaram as reações humanas em laboratórios psicológicos próprios,

por meio de testes exatos. Entretanto, mais do que a recepção dos

fundadores, foi o efeito de grupos influentes da segunda geração, que na

virada do século impediram o sucesso do pensamento qualitativo de

Dilthey (psicologia como ciência humana) ou de Windelband (psicologia

como ciência ideográfica, orientada no estudo de caso) (vide Hubig,

1987; Thomae, 1977). Wundt, por exemplo, não era favorável que a

psicologia se desvinculasse totalmente da filosofia e considerou os

procedimentos experimental-quantitativos apropriados somente para

parte da psicologia (vide Polkinghorne, 1983). Neste contexto, o

behaviorismo pôde se tornar muito influente, uma orientação da

psicologia que nega totalmente variáveis subjetivas e somente por meio

de observação “objetiva” do comportamento, por meio de experimentos

laboratoriais (geralmente com animais) postulou leis de comportamento

(Watson, Skinner). Este desenvolvimento americano influenciou muitos

países europeus e não-europeus (por ex., Japão) até hoje, de maneira

duradoura. Tal onda de “americanização” (Métraux, 1985) alcançou a

psicologia de língua alemã nas décadas de 50 e 60. Assim, a partir de

aproximadamente 1953 teve início uma intensa briga metodológica entre

os procedimentos quantitativos – de análise fatorial (Peter R. Hofstätter)

e da abordagem exploratória – intuitiva – holística (Albert Welleck), até

que a orientação quantitativa se impôs. Somente nos últimos anos pode-

se observar nos EUA um redescobrimento da tradição hermenêutica

fenomenológica européia (Giorgi, 1970; Polkinghorne, 1983), que levou

as abordagens qualitativas a sair da sombra (vide Banister, Burman,

Parker, Taylor & Tindall, 1994). Também na psicologia de língua alemã

verificou-se nos últimos anos alguns esforços
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no sentido de juntar abordagens qualitativas (por ex., Bergold & Flick,

1987; Jüttermann & Thomae, 1987; Witzel, 1982), abordagens estas

anteriormente adotadas isoladamente. Por isto, a pesquisa

experimental–quantitativa continua predominante até hoje na psicologia,

embora possa se observar abordagens integrativas (Groeben, 1986) e um

debate metodológico mais intenso (Schorr, 1994).

! Uma outra linha desenvolvimental pode ser observada na pedagogia. Aqui

a orientação das ciências humanas de Dilthey estava representada desde

o início. Também após a segunda guerra mundial a maioria das cátedras

de pedagogia (freqüentemente combinações de Pedagogia e Filosofia)

foram entregues a representantes das ciências humanas (por ex., Nohl,

Spranger, Litt, Flitner, Weniger; vide Klafki, 1976). Pesquisa empírica –

quantitativa desenvolveu-se aqui [i.e., na Alemanha] relativamente tarde.

Nos EUA, Inglaterra, em parte da Suécia, por volta de 1940; na

Alemanha Ocidental com Heinrich Roth, na década de 1950. Em

compensação, o desenvolvimento foi excepcionalmente intenso e

meticuloso. Já na década de 1960 uma pedagogia empírico-quantitativa

já era central nas ciências pedagógicas. A expansão das cátedras

pedagógicas, em conseqüência da reforma educacional dos anos 1960 e

1970 beneficiou esta tendência. Questionários e entrevistas,

experimentos pedagógicos, procedimentos de testes (por ex., testes de

desempenho escolar) eram os métodos preferidos. Entretanto, quando a

mudança qualitativa dos anos 1970 entrou na pedagogia, surtiu mais

efeito do que na psicologia. Em nível teórico tomaram-se posições

contra a crescente compreensão quantitativa – empírica nas ciências,

formulando-se abordagens históricas, críticas, dialéticas e hermenêuticas

(para uma visão geral, vide Buttemeier, 1979; também Burgess, 1985,

Klafki, 1979). Diretamente da reforma educacional surgiu o movimento

da pesquisa-ação (vide cap. 3.3), que enfatizou o discurso pesquisador –

afetado e não enfatizou procedimentos quantitativos (vide Haag et al.,

1972; Heinze, Muller, Stickelmann & Zinnecker, 1975; Moser, 1977). A

pesquisa de avaliação qualitativa (vide Patton, 1980)
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deve ser mencionada aqui. Heinze (1987) desenvolveu a abordagem

hermenêutica – biográfica, que enfatiza a compreensão comunicativa

entre pesquisador e pesquisado como processo de aprendizagem auto-

reflexivo de todos os participantes e, desta maneira, trabalha com

diários, cartas e entrevistas biográfico-narrativas. 

Também no âmbito da língua inglesa abordagens qualitativas nas áreas

das ciências educacionais, foram redescobertas, desenvolvidas e 

reunidas de maneira sistemática. Neste contexto, as linhas etno-

metodológica e de estudo de caso são predominantes (vide Eisner &

Peshkin, 1990; Jaeger, 1988; Schratz, 1993). 
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2. A Teoria do Pensamento Qualitativo

Antes de tratar individualmente dos procedimentos da pesquisa qualitativa

tentar-se-á esclarecer as bases teóricas. O primeiro passo para tanto será

trabalhar, em nível mais elementar, os princípios de procedimentos

qualitativos.

2.1 As Bases do Pensamento Qualitativo

Encontra-se estas bases ao tentar descobrir o que é comun entre as

abordagens qualitativas então espalhadas. Quero destacar cinco princípios:

a exigência de uma maior relação com o sujeito da pesquisa, a ênfase na descrição

e na interpretação dos sujeitos da pesquisa, a demanda de tratar os sujeitos

também no seu ambiente natural, no seu dia-a-dia (ao invés de no

laboratório) e, finalmente, a consideração da generabilidade dos resultados

como um processo de generalização. Estes postulados, por assim dizer,

constituem a estrutura básica do pensamento qualitativo. Mas, aqui, tem de

ser frisado com toda clareza: esta estrutura do pensamento qualitativo não

visa constituir nenhuma alternativa ao pensamento quantitativo. De

maneira geral, pensamento qualitativo e quantitativo existem em todos os

processos de pesquisa e de conhecimento. Entretanto, por enquanto, o

pensamento qualitativo está sendo desprezado, o que levou a resultados

distorcidos e inutilizáveis em muitas áreas. Reforçar o pensamento

qualitativo no processo de pesquisa e conhecimento é o objetivo destas

elaborações. Assim, vamos considerar cada um dos cinco postulados do

pensamento qualitativo.
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Postulado 1: O objeto da pesquisa nas ciências humanas é sempre

o ser humano, sujeitos. Os sujeitos afetados pela pergunta da

pesquisa precisam ser o ponto de partida e o destino das

Na pesquisa social, muito freqüentemente o verdadeiro ponto de pesquisa

e o verdadeiro objeto, os sujeitos, acabam em segundo plano (vide Bergold

& Flick, 1987). Determinadas metodologias acabam sendo enfatizadas de

tal maneira, que sua sofisticação se torna mais importante do que os

resultados; ou transfere-se teorias ou parte de teorias (construtos

hipotéticos, variáveis) para áreas, sem ter verificado sua aplicabilidade. O

acesso direto aos sujeitos em questão mostraria imediatamente, tais

distorções. Mencionamos alguns exemplos:

! Nas ciências da história é costumeiro traçar processos históricos por

meio de datas e feitos dos reinantes. Durante muito tempo, não se

notou quão unilateral e pouco generalizável era tal história. Um novo

movimento de pensamento qualitativo, a “história oral” (cf. Bennet,

1981; Röckelein, 1993; Vorländer, 1990) tentou basear suas análises em

pronunciamentos concretos (orais) de sujeitos de todas as classes sociais.

Assim, a crise econômica mundial [de 1929] foi descrita do ponto de

vista das famílias de trabalhadores afetados (Hareven, 1982).

! Na psicologia pedagógica surgiu uma linha de pesquisa que visa analisar

o porquê de alguns alunos estudarem com muito entusiasmo, enquanto

outros se fecham diante do material de estudo. Desenvolveu-se uma

teoria da motivação de desempenho (Heckhausen, 1974), que resultou,

entre outras coisas, na constatação de que a esperança pelo sucesso

apóia o desempenho, mais do que o medo de uma falha. Esta variável

emancipou-se de tal maneira, que se pensou que todos os alunos deviam

ser classificados e testados em termos do seu grau de orientação para

sucesso ou falhas (Schmalt, 1974). A pesquisa orientada no sujeito

mostrou, entretanto, que a motivação 
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Postulado 2: No início de uma análise deve haver uma descrição

exata e completa do contexto do objeto.

de alunos depende muito mais dos seus interesses específicos (Krapp &

Prenzel, 1992; Schiefele et al., 1979) e sua representações sobre estudar

(Säljo, 1993).

! A medicina holística também pode ser utilizada como exemplo de um

pensamento centrado no sujeito, uma vez que coloca o homem como

um todo na sua singularidade e na sua ligação ao contexto  no centro do

tratamento médico (Milz, 1985). A psicologia crítica, como formulada

por Klaus Holzkamp (1983) igualmente enfatiza esta orientação no

sujeito. Ela contrapõe o procedimento centrado no sujeito à abordagem

experimental-quantitativa do conhecimento de controle. Entretanto,

com toda razão, se alerta aqui para não ficar na perspectiva do sujeito,

na fixação à subjetividade (vide Bergold & Flick, 1987; Maiers &

Markard, 1987). Entretanto, a orientação no sujeito, apesar do perigo

inerente, continua uma exigência central do pensamento qualitativo.

Dilthey (1894) já enfatizou na sua fundamentação psicológica das ciências

humanas que uma exata descrição do objeto deve ser sempre o ponto de

partida, antes que, num segundo passo, se possa utilizar construções

explicativas. Para Dilthey a descrição é a base das ciências humanas. Desta

maneira, na fenomenologia, atribui-se à descrição do objeto uma posição

prioritária. “Ao objeto em si!” foi o lema de Husserl, que queria agir contra

uma percepção de fatos preestabelecidos de tradições, ideologias, teorias. A

pesquisa fenomenológica moderna também coloca em primeiro lugar uma

descrição exata e detalhada (por ex., Davis, 1981; Giorgi, 1985).

A importância deste postulado também pode ser explicitada no exemplo

acima: Uma descrição completa de desenvolvimentos históricos precisa

considerar dados de todas as fontes
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Postulado 3: O objeto de estudo das ciências humanas nunca está

totalmente comprendido, sempre precisa ser decifrado por meio de

interpretação.

Postulado 4: Objetos de pesquisa das ciências humanas sempre

devem ser analisados o mais perto possível do seu contexto natural

e do dia-a-dia.

Uma descrição completa da relação do aluno com os seus assuntos

escolares vai considerar desde o início a influência dos conteúdos das

matérias e do contexto educacional.

Esta compreensão é mérito da hermenêutica. Ela apontou, desde o início,

que os produtos humanos sempre contêm intenções subjetivas. Isto se

aplica tanto ao objeto de pesquisa das ciências humanas quanto ao

processo de pesquisa em si. A mesma – “objetivamente” observável – ação

pode ter significados totalmente diferentes para atores diferentes bem

como para observadores diferentes. Estes significados precisam primeiro

ser decifrados por meio de interpretação. Quando, por exemplo, a pesquisa

social sobre bem-estar pede às pessoas para marcar com X o quanto se

sentem felizes (muito, um pouco, nem tanto), ignora-se este postulado.

Como as pessoas têm noções diferentes de felicidade, da mesma maneira

que os pesquisadores sociais que analisam estes dados têm em mente

diferentes definições de felicidade (Mayring, 1991b). O postulado da

interpretação obviamente aplica-se especialmente a todas as áreas nas quais

se analisa material verbal, i.e., material escrito, entrevistas, questionários,

documentos, etc.

As abordagens qualitativas sempre criticaram a generabilidade dos

resultados de experimentos laboratoriais. Em contraste com as ciências

naturais, os fenômenos das ciências humanas dependem fortemente da

situação. O ser humano reage no laboratório de maneira diferente da

maneira como reage no dia a dia. Ele reflete sobre o significado do
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Postulado 5: A generabilidade dos resultados da pesquisa em

ciências humanas não se apresenta automaticamente por meio de

determ inados procedimentos; tem de ser justificada passo a passo

experimento de laboratório, tenta adaptar-se às expectativas do

experimentador ou mostrar seu lado mais positivo – ele não se comporta

de maneira natural (vide por ex., Argyris, 1976; Mertens, 1975). As

supostas vantagens da situação laboratorial – isolamento e controle das

variáveis estudadas – acabam sendo destruídas por estas distorções.

Obviamente não deve ser ignorado que qualquer acesso à realidade implica

numa distorção. Pesquisa qualitativa, entretanto, tenta reduzir estas

imprecisões, na medida em que se exige ficar o mais perto possível das

situações cotidianas e naturais. O postulado de estar o mais perto possível

do cotidiano vale ainda mais uma vez que os resultados devem ser, por sua

vez, generalizados para situações cotidianas.

Na medida em que o comportamento humano é fortemente determinado

pela situação, formado historicamente, cheio de significados subjetivos,

não há como garantir automaticamente uma generabilidade dos resultados

das ciências humanas por meio de um procedimento como uma amostra

representativa. Há tempo demais que se dependia de um modelo como o

seguinte: uma amostra pequena é determinada por meio de um plano de

amostragem ou de determinados critérios (idade, gênero, classe social) de

tal maneira que represente uma imagem reduzida do grupo sobre o qual se

quer fazer afirmações. Este procedimento é criticado pelas abordagens

qualitativas, vez que não é possível estabelecer a representatividade

completa de uma amostra, pois os critérios são duvidosos. Também se

considera uma ficção chegar a leis naturais gerais nas ciências humanas, que

– uma vez encontradas – se apliquem sempre e em todo lugar. A

generabilidade dos resultados de pesquisa, conforme pensamento

qualitativo, sempre tem de ser justificada para cada caso específico. É

necessário apresentar argumentos, porque os resultados encontrados aqui

ou acolá
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também valem para outras situações e tempos. É necessário explicitar para

quais situações e tempos eles valem.

Além do mais, pesquisa qualitativa encontra problemas específicos com a

generabilidade dos resultados. Freqüentemente trabalha com amostras

pequenas. Neste caso, as justificativas porque e onde os resultados têm

validade é especialmente importante. Por isto foi feita uma série de

propostas concretas (cf. cap. 5).

2.2 Os 13 Pilares do Pensamento Qualitativo

Os cinco postulados do pensamento qualitativo desenvolvidos no

segmento anterior são abstrato demais, gerais demais para indicar direções

concretas para o comportamento. Mas isto tem de ser o objetivo: construir

postulados em nível de teoria de tal maneira que a ligação com as técnicas a

serem apresentadas posteriamente fiquem claras. Somente assim pretensão

e realidade do pensamento qualitativo podem ser verificadas e avaliadas.

Inicialmente, pretende-se apresentar as diferenciações dos postulados,

juntadas num modelo e depois explicitadas um a um.

! O postulado a orientação no sujeito pode ser especificado por meio de três

diretivas qualitativas. A totalidade do sujeito sempre deve ser considerada;

o sujeito deve ser visto na sua historicidade. E, finalmente, significa

pesquisa orientada no sujeito, a partir de problemas concretos e práticos

do sujeito (orientação no problema). O postulado da orientação no sujeito é

muito ligado ao postulado da orientação ao cotidiano, que não precisa

ser detalhado aqui.

! O postulado de uma descrição cuidadosa implica três princípios

metodológicos, que sempre são enfatizados nas abordagens qualitativas.

Uma descrição exata significa, inicialmente, que se parta do caso (sujeito)

individual (concentrado no caso individual). Uma descrição exata somente é

possível 
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quando se está aproximando do objeto (do sujeito) com a maior abertura

possível, mas os passos metodológicos estão sujeito a um controle mais

acurado.

! O postulado da interpretação significa, inicialmente, que pesquisa sem

preconceito não é possível, que, por isto, o conhecimento prévio sobre o

objeto da pesquisa precisa ser explicitado. Significa, também, que a

introspecção, a admissão de experiências subjetivas próprias com o objeto

de pesquisa.

! O postulado da generalização passo a passo pode ser diferenciado pela

demanda de uma generalização argumentativa, pelo apontamento da

possibilidade da indução e da formulação de um conceito de regra como

objeto de generalização ao invés de um conceito de lei rígida. Mas,

também a pesquisa qualitativa precisa verificar, para fins da

generabilidade dos seus resultados, onde uma quantificação é pertinente e

possível.

Estas diferenciações podem ser demonstradas num modelo. Partindo dos

cinco postulados chegou-se aos 13 pilares do pensamento qualitativo

(Figura 1).

Estes pilares metodológicos serão explicados a seguir, para estabilizar a

construção do pensamento qualitativo. Serão descritos de maneira a poder

derivar os critérios para pesquisa.

1)Relação com o caso individual

O pensamento científico sempre tentará ir além do caso individual para

formular afirmações gerais. Corre-se, entretanto, perigo na abordagem

meramente quantitativa, de distanciar-se demasiadamente dos dados

iniciais, dos casos individuais. Apresenta-se aqui um exemplo clássico: por

meio de um estudo meramente quantitativo correlacional pode-se

comprovar que existe uma



26     Teoria do Pensamento Qualitativo

Processo de Generalização

10 11 12 13

Generalizaçãoargumentativa

Indução

Conceito de RegrasQuantificabilidade

Sujeito

7 8 9

Totalidade
Historicidade

Centrado no Problema

No Cotidiano

Descrição Interpretação

1 2 3 4 5 6

Relacionado aoCaso individual
Abertura

ControleMetodológico CompreensãoPrévia
Introspecção

Interação entrePesquisador 

Figura 1: Pilares do pensamento qualitativo
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No processo de pesquisa deve-se levantar sempre casos

individuais, por meio dos quais se possa verificar, continuamente, a

adequação dos procedimentos e da interpretação dos resultados.

correlação estatisticamente significativa entre o número de cegonhas e o número

de nascimentos. Cidades e municípios, nos quais se instalaram mais cegonhas,

registraram maiores taxas de nascimento. Em casos similares (plausíveis) existe a

disposição para aceitar a correlação como evidência de uma relação causal: são as

cegonhas que trazem os nenês. Uma análise de um caso individual (seja uma

cegonha, seja um nascimento) teria mostrado logo, que é apenas uma correlação

artificial. Uma análise individual teria mostrado também, que são as condições de

vida rural que influenciam os dois, um número maior de cegonhas e uma maior

taxa de nascimento. É isto que se quer dizer com ‘centrado no caso individual’: os

resultados e os procedimentos até podem se afastar dos casos individuais, mas

sempre precisam ser relacionados de volta a eles. Mesmo com amostras maiores

dever-se-ía incluir análises de casos individuais, por meio dos quais se possa

verificar a adequação dos procedimentos e da interpretação dos resultados. Além

do mais, com análises de casos individuais, pode-se seguir a indagações próprias:

na base de casos individuais pode-se refutar teorias que alegam ter aplicabilidade

geral, pode-se comparar explicações alternativas, verificar suposições sobre

interações e sobre o contexto (cf. cap. 3.1). Aqui quer-se enfatizar a função

corretiva de análises de caso de qualquer tipo. Assim, chega-se à primeira exigência

da pesquisa qualitativa:

2)Abertura

O princípio da abertura diante do objeto de pesquisa é caracterizado por Christa

Hoffmann-Riem (1980) como um dos mais importantes na pesquisa interpretativa.

Sem abertura não seria possível uma descrição “limpa”. Esta abertura pode ser

assegurada
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O processo de pesquisa precisa ser mantido tão aberto diante do

objeto de estudo, para tornar possível novas formulações,

acréscimos e revisões, tanto da estruturação teórica e das

hipóteses, quanto das metodologias, sempre que o objeto exige.

em nível teórico e metodológico. Nem estruturas teóricas e hipóteses, nem

procedimentos metodológicos devem perder de vista os aspectos essenciais do

objeto. Deve ser possível expandí-los, modificá-los, e revê-los, quando parecer

necessário. O princípio da abertura em nível teórico diz respeito a uma crítica a

pesquisa guiada estritamente por hipóteses. Nesse caso apenas seria científico se

antes da pesquisa empírica do objeto fossem formuladas hipóteses com base em

teorias, que, a seguir, seriam verificados somente no objeto. Já faz parte do

cotidiano da pesquisa que durante as análises surjam novos e interessantes

aspectos, que devem ser considerados. Fazer de conta, como acontece

freqüentemente, e escrever no relatório de pesquisa que já se teria tido uma

hipótese sobre o assunto, obviamente é torpe. É melhor aceitar mais abertura

diante do objeto e manter os olhos abertos durante o processo de pesquisa para

coisas não-esperadas. Este princípio, entretanto, não deve ser interpretado como

rejeição de teorias. Estruturações preliminares teóricas, inclusive hipóteses,

continuam um meio importante de conhecimento. Formulações teóricas

significam nada mais do que um sumário e estruturação de todo o conhecimento

acumulado até aí sobre o objeto de pesquisa. Precisa, necessariamente, usá-los

como ponto de partida.

Que o princípio de abertura é violado em nível metodológico, nota-se,

especialmente, quando entre as categorias de análise encontra-se com freqüência

“não classificável” ou “outros”. Quando se verifica durante o processo de pesquisa

que os instrumentos não conseguem lidar com material importante, é necessário

estar aberto para acréscimos ou revisões. Isto, então, é a segunda exigência da

pesquisa qualitativa:
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O processo de pesquisa, apesar da sua abertura, precisa

seguir de maneira metodologicamente controlada os passos

processuais individuais que devem ser explicitados,

documentados e atender a regras justificadas.

3)Controle Metodológico

Um bom alcance descritivo do objeto somente é possível quando os métodos da

busca de conhecimento, não obstante a abertura exigida acima, estão sob controle

constante. Isto é uma exigência que está sendo negligenciada, até agora, nas

abordagens qualitativas. Os melhores e mais intuitivos resultados não têm valor se

não podem ser verificados, quer dizer, assegurados por meio de um procedimento

explícito e metodologicamente controlável, uma vez que um resultado somente

pode ser acompanhado pelo caminho que levou a ele. A exigência de um controle

metodológico implica em duas coisas: o procedimento tem de ser explícito e

precisa ser orientado por regras justificadas. Quanto ao primeiro ponto: quanto

mais aberto um procedimento, mais preciso é descrever minuciosamente cada

passo do processo de pesquisa. Cada procedimento individual deve ser explicitado

e documentado. Segundo ponto, um procedimento controlado

metodologicamente significa que regras devem ser seguidas. Procedimentos

abertos são assegurados quando adotam um processo sistemático. Os passos

processuais seguem regras previamente explicitadas e assim são justificáveis. Isto

ainda fornece a base para a generabilidade dos resultados.

4)Compreensão Prévia

Quando se parte da suposição que objetos de pesquisa das ciências humanas

sempre precisam ser interpretados, isto significa, também, que tais interpretações

não são possíveis sem pressupostos. O próprio conhecimento prévio sempre

influencia a interpretação – isto é uma das bases da hermenêutica. A exigência 
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A análise de objetos das ciências sociais sempre é impregnada pelo

conhecimento prévio de quem realiza a análise. Por isto, o conhecimento

prévio precisa ser explicitado e desenvolvido, passo a passo, no objeto de

estudo.

de um procedimento orientado na interpretação significa explicitar este

conhecimento prévio antes de iniciar a análise, desenvolvê-lo no objeto e assim,

tornar o conhecimento prévio verificável (Kleining, 1982). Este procedimento é

conhecido como o “círculo hermenêutico” ou, melhor, o “espiral hermenêutico” e

pode ser representado esquematicamente da seguinte maneira (conforme Danner,

1979, p. 53):

Esta explicitação e desenvolvimento do conhecimento prévio não é apenas uma

exigência da hermenêutica das ciências humanas. A teoria crítica social (vide por

ex., Adorno et al., 1969) apresenta tal procedimento como alternativa necessária a

um procedimento, abreviado nos termos das ciências naturais e supostamente

neutro em termos de valores. Sem explicação do conhecimento prévio, o ponto de

vista do pesquisador imprime todo processo de pesquisa (cf. Ulich, 1972).

Figura 2: O espiral hermenêutico (Canner, 1979)
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Em uma análise admitem-se, também, dados introspectivos como

fontes informacionais. Entretanto, os dados precisam ser

identificados, justificados e verificados como tais.

5)Introspecção

Até que ponto a introspecção, a análise do próprio pensamento, do sentimento e

da ação constituem um método científico fundamentado, foi discutido

longamente, especialmente na psicologia. As outras ciências humanas também são

afetadas por esta questão. Na história moderna das ciências, Franz Brentano foi

um dos primeiros a destacar a “percepção interna” como único acesso a

fenômenos interpsíquicos. Wilhelm Wundt tentou sistematizar este acesso por

meio de controle dos processos internos a serem analisados pela introspecção,

provocando-os quase que experimentalmente. William James também favoreceu a

abordagem de auto-observação (quanto à historia da introspecção, vide, por ex.,

Boring, 1953; Lyons, 1986). O behaviorismo, entretanto, admitiu como dado

somente comportamento observável objetivamente e fatores situacionais externos.

Desde então a introspecção desapareceu do cânone metodológico. Somente mais

recentemente aparecerem demandas para uma reabilitação desta abordagem (por

ex., Lyons, 1986). Do ponto de vista qualitativo-interpretativo isto obviamente é

bem visto, uma vez que a explicação do conhecimento prévio, i.e., o deciframento

interpretativo do objeto não é possível sem introspecção. Pesquisa meramente

quantitativa também assimila dados introspectivos. Isto é um ponto básico do

pensamento qualitativo: tornar tais processos explícitos e assim torná-los acessíveis

a uma verificação científica.

6)Interação Pesquisador – Objeto

A relação do pesquisador com o seu objeto de estudo não deve ser concebida de

maneira estática no pensamento qualitativo. Por meio do processo de pesquisa,

tanto o pesquisador quanto o objeto sofrem modificações,
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Pesquisa é conceitualizada como processo interativo, durante o qual

o pesquisador e o objeto são modificados.

portanto, a relação deve ser concebida como uma interação (Hoffmann-Riem,

1980).

Até nas ciências naturais reconhece-se hoje em dia que não existem medições

objetivas, que cada medição representa uma intromissão no objeto de estudo e,

desta maneira, uma modificação do objeto. Nas ciências socias, acrescenta-se,

ainda, que os objetos de estudo são sujeitos que reagem, dos quais se consegue

“dados” somente por meio de processos de comunicação. Estes “dados”, além do

mais, sempre representam interpretações subjetivas, resultado de determinados

processos interativos, como mais bem expresso no programa do “interacionismo

simbólico”: “A primeira premissa afirma que o ser humano lida com ‘objetos’

somente na base dos significados que estes têm para eles. ... A segunda premissa

afirma que o significado destes objetos é derivado e criado a partir da interação

social, que se inicia com outras pessoas. A terceira premissa afirma que estes

significados são utilizados, manipulados e modificados num processo

interpretativo, que as pessoas utilizam na sua análise com os objetos encontrados.”

(Blumer, 1973, p. 81) Com isto não se quer negar a existência de características

objetivas de objetos das ciências humanas. O acesso aos mesmos, entretanto,

sempre passa por interpretação subjetiva, sempre faz parte de um processo

interativo.

Devereux (1967) mostrou, muito claramente, que no processo de pesquisa como

interação não se podem ignorar os problemas do pesquisador, suas ansiedades,

processos de contratransferência no sentido psicanalítico. Os processos

interacionais do pesquisador e do sujeito que se transformam constituem o

verdadeiro dado das ciências sociais na perspectiva da pesquisa qualitativa. Neste

sentido pode-se falar da pesquisa qualitativa como diálogo (Scheele & Groeben,

1988; Sommer, 1987).
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As diferenciações analíticas em áreas funcionais e de vida do ser

humano sempre precisam ser re-juntadas e serem interpretadas e

corrigidas numa visão holística.

7)Totalidade

Uma das características mais importantes da percepção do sujeito no pensamento

qualitativo está na ênfase da totalidade do ser humano. Quanto à medicina

holística, já destacamos que a consideração isolada de aspectos individuais da

existência humana sem referência ao homem como um todo implica em fontes de

erro. A divisão analítica em partes individuais, variáveis, pode fazer sentida, mas

sempre se deve perguntar pelas estruturas significativas globais. O pensamento

holístico também tem uma longa tradição na psicologia (Wundt, Krueger,

Wertheimer, Köhler, Koffka, etc., vide por ex., Baßler, 1988). Na sociologia, foi

especialmente a teoria social crítica da escola de Frankfurt que exigiu a

consideração da totalidade social apontou a relação dialética dos elementos

individuais com a totalidade: “Tão pouco é possível separar aquele todo da vida, da

cooperação e dos antagonismos dos seus elementos, tão pouco qualquer elemento

não pode ser compreendido somente no seu funcionamento sem conhecimento na

totalidade, que tem sua essência nos movimentos dos elementos.” (Adorno et al.,

1969, p. 12). Também na pedagogia exige-se insistentemente a visão holística, a

educação que considera o sujeito como um todo (vide por ex., Linde, 1984). A

visão holística do homem enfatiza que as áreas individuais funcionais do homem

(pensamento, sensação, ação) e áreas de vida (sociedade, trabalho, família,

amigos...) somente devem ser consideradas como uma diferenciação analítica, que

sempre precisa ser re-juntada. Isto também constitui o pensamento fundamental

do procedimento centrado no caso individual (cf. coluna 1).
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A percepção do objeto no pensamento qualitativo precisa ser primariamente

histórica, na medida em que os objetos das ciências humanas sempre têm uma

história e que sempre se podem modificar.

8) Historicidade

A negligência à dimensão histórica já levou a surpreendentes más-interpretações

nas ciências humanas. Assim, por exemplo, adultos de todas as faixas etárias nos

EUA foram submetidos, na década de 1940, a um novo teste de inteligência. 

Adultos jovens obtiveram, aparentemente, os melhores resultados, com idade

progressiva, os indicadores de inteligência diminuíram. Durante muito tempo isto

foi uma prova para a diminuição da inteligência já a partir de uma idade média

adulta, até que reflexões históricas questionaram estes resultados. O teste de

inteligência tinha sido baseado no sistema educacional dos mais jovens; se o teste

tivesse sido baseado em conteúdos ensinados na virada do século [19 para 20],

poderia ter-se chegado a resultados inversos (cf. Lehr 1984). Neste sentido,

Holzkamp (1983) criticou que a percepção dos objetos de maneira a-histórica na

pesquisa tradicional quantitativa já reside nas suas categorias, que assim impedem

uma visão de processos transformativos e relações históricas. No contexto das

ciências humanas, entretanto, por princípio, explicações históricas têm preferência;

generalizações, desvinculadas de condições contextuais concretas, sempre precisam

ser verificadas com muito cuidado (vide Jüttemann, 1986).

9)Centrado no Problema

Na pesquisa qualitativa sempre se enfatiza que uma diferenciação entre pesquisa

fundamental e pesquisa aplicada não faria muito sentido para as ciências humanas.

Pensamento qualitativo, assim se demanda, deve começar diretamente da

problematização prática do contexto do seu objeto e ligar os seus resultados
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O ponto de partida das pesquisas humanas deve ser,

principalmente, problemas concretos, práticos da sua área de

estudo, aos quais os resultados também podem ser relacionados.

novamente à prática. Especialmente quando se enfatiza que os objetos de estudo

das ciências sociais sempre são específicos ao contexto, interpretados

subjetivamente, com vinculo histórico, uma pesquisa básica desvinculada parece

ser problemática. Assim, Witzel (1982, 1985) demandou tal concentração no

problema para a entrevista das ciências sociais. “Centrado no problema significa

inicialmente no ponto de partida de um problema social percebido pelo cientista”.

(Witzel, 1982, p. 67). A teoria crítica da sociologia, bem como a psicologia crítica,

mas também a pesquisa-ação pedagógica, sempre requereram tal orientação na sua

prática social. Mas, esta primazia de problemas práticos como ponto de partida e

objetivo de pesquisa aplica-se também para outras áreas das ciências sociais.

10)Generalização Justificada

Os resultados das pesquisas humanas inicialmente têm validade somente para o

contexto dentro do qual foram colhidos. Querendo utilizá-los para outros

problemas, outros contextos, precisam ser generalizados. Neste processo, pesquisa

qualitativa quer depender menos de processos pré-estabelecidos de generalização

(por ex., utilização de amostras representativas). Para cada caso é preciso justificar

por que a generalização é admissível. Ainda vamos considerar os procedimentos

individuais de generalização no contexto dos critérios de qualidade (cap. 5). É

necessário determinar exatamente quais elementos dos resultados podem ser

generalizados e para que possam ser generalizados (para quais situações, em que

tempos) (vide Heinze et al., 1975; Terhart, 1981). 
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Numa generalização de resultados de pesquisa humana é

necessário assegurar, de maneira justificada, quais resultados

podem ser generalizados para quais situações, contextos, tempos.

Nas ciências sociais procedimentos indutivos têm um papel central

no apoio e na generalização dos resultados, mas precisam ser

controlados.

A pesquisa qualitativa pode usar os argumentos mais variados, desde uma análise

da situação até entrevistas com os afetados (vide cap. 5). De qualquer modo, as

generalizações precisam ser justificadas caso a caso.

11)Indução

A pesquisa quantitativa das ciências naturais sempre se orientou pelo ideal da

justificativa dedutiva (por ex., Popper, 1984). Uma hipótese geral no início da

pesquisa formula uma relação; a partir da hipótese derivam-se afirmações

específicas, verificáveis no objeto concreto. Quando as afirmações específicas se

sustentam durante a prova, a hipótese pode ser considerada como

temporariamente confirmada; contrariamente, seria falsificada para sempre. O

racionalismo crítico, como foi formulado por Karl Popper (1984) chega a afirmar

que a falsificação de hipóteses seria o único procedimento exato e científico;

depois de ter refutado um número suficiente de hipóteses gerais, sobraria a

“verdade”.

Isto, entretanto, é uma atitude totalmente ingênua, uma vez que a maioria dos

cientistas segue, em segredo, o caminho inverso e indutivo: a partir de observações

individuais juntam-se algumas primeiras suposições de relacionamentos, que se

tenta sustentar por meio de observações sistemáticas adicionais. 
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Nas ciências humanas, consistências seriam mais bem

representadas por regras ligadas ao contexto ao invés de leis gerais

válidas.

O pensamento qualitativo permite explicitamente este procedimento indutivo, mas

para assim controlar o mesmo (Flick et al., 1991, p. 446ff.; Jüttemannm 1985a;

Manning, 1982).

12)Conceito de Regra

Intimamente relacionado ao ponto anterior está a constatação de que faz pouco

sentido procurar leis gerais que seriam independentes de tempo e espaço. Tais leis

naturais existem somente nas ciências naturais e mesmo aí são contestadas. Um

procedimento lógico-dedutivo, como foi criticado acima, supõe tais leis gerais. O

pensamento qualitativo contrapõe aí o conceito de regra (vide por ex., Giddens,

1984; Girtler, 1984); ele parte da noção que o ser humano não funciona quase que

automaticamente seguindo certas leis, mas, que seria, no máximo, possível

constatar certas regularidades nos seus pensamentos, sentimentos e ações. Tais

regularidades não constituem processos meramente automáticos, mas são

provocados pelo próprio homem: divergências são admissíveis (“Nenhuma regra

sem exceção!”). Regras sempre são ligadas a contextos sócio-históricos

situacionais. Assim, o conceito de regras parece mais adequado para as ciências

humanas do que o conceito de leis (cf. Aschenbach, 1984; Hubig, 1987; Laucken,

1989).

13)Quantificabilidade

Uma função importante do pensamento qualitativo é possibilitar quantificações

pertinentes. Por meio desta compreensão integrativa, o contraste qualitativo-

quantitativo é desarmado, apontam-se
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Também nas pesquisas com orientação qualitativa nas ciências

humanas pode-se – por meio da análise qualitativa – criar as pré-

condições para uma quantificação pertinente para assegurar e

generalizar os resultados. 

linhas de contato. Tal possibilidade de quantificação pertinente acontece em vários

níveis. De um lado aponta-se no processo de pesquisa para passos analíticos

quantitativos que possam ser utilizados. Por outro lado, quantificação sempre

supõe a criação de unidades que possam se tornar a base para operações

matemáticas. Estas unidades precisam ser comparáveis, e, para chegar a isto,

passos analíticos qualitativos se fazem necessário. Finalmente – e isto já foi

enfatizado repetidamente – os resultados dos passos quantitativos precisam ser re-

ligados ao ponto de partida e interpretados. Entretanto, desenvolve-se também na

análise qualitativa o reconhecimento que quantificações podem constituir um

passo importante para a garantia e generalização dos resultados.

Com isto, foram descritos os 13 pilares do pensamento qualitativo. Eles

constituem a base para o desenvolvimento de planos e procedimentos de pesquisa

qualitativa (vide caps. 3 e 4 respectivamente). Por meio destes ainda é possível

verificar até que ponto foi respeitado o pensamento qualitativo, constituindo quase

uma check list qualitativa. Dessa maneira uma pesquisa pode ser considerada

suficientemente qualitativa quando

! Inclui, também, análises de casos individuais no processo de pesquisa;

! O processo de pesquisa por princípio está aberto para complementações e

revisões;

! Procede-se de maneira metodologicamente controlada, i.e., os passos dos

procedimentos são explicitados e procede-se seguindo determinadas regras;

! O pré-conhecimento do pesquisador está sendo explicitado;
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! Se aceita, em princípio, material introspectivo na análise;

! O processo de pesquisa é considerado como um processo interativo;

! É perceptível uma visão holística do objetivo de estudo;

! O objeto de estudo é visto no seu contexto histórico;

! Existe uma conexão com problemas concretos;

! A possibilidade de generalização dos resultados é justificada;

! Para o apoio e generalização dos resultados, admite-se também processos

indutivos;

! Consistências no contexto dos objetos de estudo são representadas por meio de

regras contextualizadas, e se evita o conceito rígido de leis;

! Passos analíticos qualitativos são considerados como premissa para uma

quantificação pertinente.
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3. Planos de Pesquisa Qualitativa

Antes de mostrar como estas bases teóricas do pensamento qualitativo podem ser

transformadas em métodos de pesquisa concretas é preciso introduzir uma

distinção importante: o plano de pesquisa (este capítulo) quer dizer, de princípio, a

análise da pesquisa, conhecido no contexto anglo-saxônico como “design”

(delineamento), mas também como arranjo de pesquisa, tipo de pesquisa ou

concepção de pesquisa. Em nível formal o plano de pesquisa inclui o objetivo e o

procedimento da pesquisa, constitui “enquanto referencial, as regras que

determinam, de maneira significativa, as possibilidades de comunicação entre

pesquisado e pesquisador” (Haußer, 1982, p. 5). Distinguem-se disto os

procedimentos concretos de levantamento de dados (cap. 4), quer dizer os

métodos do levantamento, preparação e análise de dados. Esta distinção entre

plano e procedimento de pesquisa é pouco observada, o que resulta, então, numa

confusão de métodos (por ex., Friedrichs, 1973; Heller & Rosemann, 1974; Isaac

& Michael, 1971; Krapp & Prell, 1975; Mayntz, Holm & Hübner, 1972; Schrader,

1971). Esta distinção vai mostrar mais tarde (cap. 4.4) as possibilidades de

combinação entre planos de pesquisa e técnicas. Isto permita uma utilização muito

flexível e especialmente adequada ao objeto de pesquisa.

Serão agora tratados os planos de pesquisa qualitativa. Serão tratados neste

capítulo os delineamentos que se adequam especialmente à pesquisa qualitativa, i.é,

deixam espaço suficiente para o pensamento qualitativo: a análise de casos

individuais, a análise de documentos, a pesquisa-ação, a pesquisa de campo

descritiva, o experimento qualitativo e a avaliação qualitativa. Para cada caso, serão

destacados o conceito básico, o procedimento e as possibilidades de sua aplicação.
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Na conclusão de cada secção deste e do próximo capítulo (técnicas de análise

qualitativa), será apresentado um exemplo concreto. Todos os exemplos têm

origem em uma área especialmente importante da pesquisa qualitativa: a pesquisa

sobre desemprego. Desta maneira será possível demonstrar de que maneira o

respectivo delineamento qualitativo, o respectivo procedimento qualitativo

contribui para uma compreensão do impacto psicossocial do desemprego.

Escolheu-se este exemplo, uma vez que várias disciplinas (sociologia, psicologia,

pedagogia) trabalham nesta temática, mas, também, porque desemprego constitui

um problema social central dos nossos tempos. Apesar da comprovação das

conseqüências negativas gravíssimas para os atingidos (vide por ex., Kieselback &

Wacker, 1985; Wschultz-Gambard & Balz, 1988), pouco se faz contra o

desemprego e sugere-se que precisamos aceitar um nível residual de desemprego.

Pesquisa qualitativa sobre desemprego pode contribuir para manter a consciência

do problema e sublinhar a necessidade para uma resolução política rápida (vide

Flick et al., 1991, p. 294ff.).

3.1 Análise do Estudo de Caso

A demanda para realizar estudos de caso mantém uma posição central entre as

abordagens qualitativas (cf. cap. 2). “O paradigma qualitativo esforça-se para

compreender o seu objeto (o ser humano) no seu contexto concreto e na sua

individualidade.” (Lamnek, 1988, p. 204), e para isto, a abordagem “ideográfica”

(vide Hubig, 1987), direcionada a casos individuais ser faz necessária. O objeto de

um estudo de caso também pode ser um sistema social mais complexo (família,

subgrupo social, etc.), o conceito fundamental não muda. 

Os precursores do estudo de caso científico abrangem desde as novelas clássicas

de desenvolvimento (por ex., Goethe, “Dichtung und Wahrheit”), descrições

individuais etnográficas e análises de casos psiquiátricos até biografias de

trabalhadores coletados sistematicamente no contexto dos movimentos de

trabalhadores (vide Fuchs, 1984; Paul,
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Idéia básica: O estudo de caso quer manter a possibilidade de

recorrer a totalidade e complexidade do caso durante todo o

processo analítico, para, assim, chegar a resultados mais exatos e

1979). Nos últimos anos, a pesquisa biográfica tormou-se mais forte na sociologia

(vide Bertaux & Kohli, 1984), mas também a pedagogia (Herrmann, 1987;

Shulman, 1992) e a psicologia (Jüttemann & Thomae, 1987) mencionam suas

vantagens.

Qual, então, é o essencial do estudo de caso? Enfatiza-se, especialmente, a

complexidade do caso  como um todo, das inter-relações das áreas funcionais e da

vida na totalidade da pessoa e seu pano de fundo histórico, e da sua história de

vida. Análises de casos individuais constituem um apoio decisivo na busca de

fatores relevantes de influência e na interpretação de inter-relações. Sempre que

em um processo de pesquisa utilizam-se abstrações para responder a perguntas

(seleção de variáveis, formulação de hipóteses), é possível recorrer, por meio de

um estudo de caso, para uma inter-relação completa da vida ou, pelo menos, uma

parte dela. Será que meu procedimento é conclusivo para o caso concreto X? Meus

métodos são apropriados? Como é que posso interpretar meus resultados?

Recorrer a estudos de caso pode constituir um corretivo decisivo em pesquisas nas

ciências humanas, porque na pesquisa clássica quantitativa tal recorrência não é

mais possível, após a conclusão da coleta de dados. Acrescenta-se aqui outra

vantagem do estudo de caso: quanto menos indivíduos se analisam, mais fácil será

considerar as particularidades do caso, mais exata pode ser a análise. Insights mais

profundos são possíveis em várias áreas das ciências sociais somente por meio de

estudo de caso, somente no pano de fundo do contexto total da vida do sujeito

individual.

O material para o estudo de caso pode ser muito variado. Utilizou-se, até agora,

por exemplo, confissões, anamneses médicas, autobiografias, memórias, diários,
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cartas, biografias, processos da burocracia estadual, obituários, planos de vida

pessoais, mas também planos de vida de grupos inteiros, de instituições e

organizações (vide Paul, 1979, p. 31ff). Decisivo, entretanto, é que a análise de

caso, por divergente que seja seu material, segue um plano de procedimento geral,

que assegura sua utilização científica (vide Fuchs, 1984; Jüttemann & Thomae,

1987).

Cinco pontos me parecem essenciais:

1) A pergunta do estudo de caso tem de ser formulada. Nenhum caso per se é

interessante. É necessário explicitar o que se deseja conseguir.

2) A definição do caso constitui um ponto central da análise. O que constitui um

caso? Concebíveis são casos extremos, tipos ideais, casos freqüentes, mas

também casos extremamente raros (“anti-tipo”, vide Hommers, 1987), casos

limites, casos teoricamente interessantes (cf. cap. 4.3.17). A determinação do

caso e do material a ser analisado depende, em cada caso, da pergunta a ser

respondida.

3) Os métodos específicos precisam ser determinados (cf. cap. 4) e o material

precisa ser coletado.

4) A preparação do material inclui sua fixação (fita k-7, vídeo, protocolos ...) e

comentários sobre o material (contextualização do levantamento, impressões

especiais). No tratamento subseqüente do material os seguintes passos da

sumarização e estruturação do caso se mostraram eficientes:

! Na sumarização do caso, apresentam-se dados-chave de maneira clara. No

caso de uma análise biográfica, por exemplo, estes seriam datas importantes

na cronologia vital.

! Na estruturação do caso tentar-se-á organizar o material, colocar em

categorias em relação à pergunta e à teoria. 

O material constituiu a base para uma interpretação do caso e permite que uma

explicação passo a passo possa ser alcançada (cf. Bromley, 1986).
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Procedimento: Não obstante possuir material mais variado, a

análise de caso precisa seguir de um plano geral (formulação da

pergunta, definição do caso, coleta do material, preparação,

colocação no contexto). 

5) Finalmente, o caso individual tem de ser colocado no seu contexto maior. Ele

será comparado com outros casos, para estimar a validade dos resultados.

Um problema central da análise de caso biográfica consiste no fato que geralmente

se baseia numa história de vida contada pelo próprio sujeito e que, assim, pode ser

passível de distorções subjetivas. Existem, entretanto, algumas possibilidades de

confirmar dados biográficos: Pode-se solicitar que sejam traçados diagramas com

pontos altos e baixos numa curva de vida; pode-se perguntar a pessoas relevantes

adicionais, incluir outras fontes. A Figura 3 sumariza tais procedimentos.

Os objetivos e utilizações mais importantes para uma análise de caso individual já

foram mencionados: a verificação da adequação dos métodos diante do pano de

fundo de um caso individual; a facilitação da interpretação de resultados obtidos

por meios quantitativos e a possibilidade de conhecimento mais profundo em

assuntos de difícil acesso.

Este último ponto deve ser aprofundado um pouco mais (vide, Fuchs, 1984, p.

135ff).Pesquisadores sociais freqüentemente vêm o mundo por meio de lentes da

classe média. Muitas pesquisas sobre biografias de trabalhadores permitiram uma

abertura nesta temática (vide Mayring, Faltermaier & Ulich, 1987). Análises de caso

freqüentemente ajudaram na sociologia a analisar instituições com mais exatidão,

na medida em que tornaram acessíveis os níveis internos, as regras de

comportamento subjacentes às regras das estruturas organizacionais. Pesquisa

biográfica, além do mais, sempre parte da natureza processual da vida social, um

fato que freqüentemente é ignorado na pesquisa tradicional.
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Objetivo Procedimento Meios de Apoio

1)Aumentar a

representação

cognitiva da situação

ou de datas

Visualização da

situação em questão a

partir do passado

Testes e materiais

desenvolvidos

especificamente para a

situação

2) Determinação da

estruturação temporal

subjetiva (1/ passo

para assegurar

julgamentos)

Associação de

experiências positivas /

negativas a um

determinado intervalo

de tempo; identificar

pontos altos e baixos

Exploração; desenho

de diagramas gráficas,

que relacionam o

decurso e as

experiências

3) Ajustamento

temporal da história de

vida individual (2/
passo para assegurar

julgamentos)

Compreensão da

problemática em

tempos diferentes

(relativo a fases de vida

passadas)

Pontos altos e baixos

da estruturação

temporal subjetiva são

explorados

4) Determinação da

confiabilidade do ponto

de vista subjetivo (3/
passo para assegurar

julgamentos)

Entrevista com pessoas

de referência (por ex.,

mãe, pai, supervisor),

comparação entre auto-

e hetero -avaliação

Escalas de auto- e

hetero- avaliação

5) Revelação de

fatores externos de

influência (4/ passo

para assegurar

julgamentos) 

Utilização de fontes de

informação

(publicamente

accessíveis);

informações

biográficas, históricas,

econômicas e políticas

precisam ser integradas

Material de arquivos /

diários; documentos da

história da família;

identificação de

eventos críticos da vida

Figura 3: Passos para aumentar a objetividade de dados biográficos

(Thomae & Petermann, 1983, p. 382)
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Áreas de Aplicação: Análises de casos individuais biográficos

também servem, na pesquisa quantitativa para verificar a

adequação dos procedimentos e para facilitar a interpretação dos

resultados; além disso, outro lado, facilita insights mais profundas

em áreas de mais difícil acesso.

Exemplo: O grupo de pesquisa “Desemprego e Curso de Vida” (Heinemeier &

Robert, 1984) parte da suposição de que se descobre menos sobre as

conseqüências psicossociais do desemprego, quando se levanta apenas aspectos

individuais dessas conseqüências durante a fase do desemprego. Somente diante

do pano de fundo da história de vida inteira, dentro da qual o desemprego

constitui uma fase, pode se chegar a afirmações válidas. Por esta razão, o grupo de

pesquisadores escolheu o plano de pesquisa da análise de caso. Para poder escolher

alguns casos para uma análise mais profunda e para poder realizar comparações de

casos de maneira sistemática, levantou-se, inicialmente, 50 casos individuais.

Tratou-se de entrevistas narrativas e biográficas com 50 adultos masculinos, que

após o desemprego conseguirem novamente um emprego. Na base de um caso

(Sr. Zagel), Heinemeier & Robert (1984) mostraram como o desemprego

encaminha o indivíduo para uma degradação e desqualificação profissional

(“escorrego social”) e, em seguida, para uma perda de confiança na justiça e

adequação das regras do estado social (para uma explicação do procedimento

qualitativo, este exemplo será retomado mais adiante).

3.2 Análise de Documentos

Embora a análise de documentos esteja sendo apresentada em livros

metodológicos como uma área central da pesquisa nas ciências sociais (por ex.,

Cicourel, 1970; Festinger & Katz, 1966), é pouco utilizada nas ciências individuais

(talvez com exceção da história e das ciências da comunicação). Isto é

conseqüência, também, de se tratar de um caso clássico de análise qualitativa –

interpretativa. Por isto, análise de documentos
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Idéia básica: A análise de documentos quer tornar acessível

material que não precisa ser criado pelo pesquisador por meio de

levantamento de dados. A análise de documentos se caracteriza

pela multiplicidade do seu material. A interpretação qualitativa tem

um valor decisivo.

tem de ser definida de maneira bastante ampla (vide Ballstaedt, 1987). Ela engloba

não somente certificados e documentos de significância especial, mas “todas as

provas concretas, que podem servir de fonte para a explicação do comportamento

humano” (Atteslander, 1971, p. 53, no original em itálico). Para o pesquisador das

ciências humanas, documento pode ser tudo: texto, filme, fita, mas também objeto

como ferramentas, construções, objetos de arte. Tal material deve possibilitar

conclusões interessantes sobre pensamento, sentimento e ação humanas, quer

dizer, precisam ser interpretáveis, porque documentos são considerados

objetivizações da psiquê de quem os criou (Ballstaedt, 1987). Esta multiplicidade

de materiais já caracteriza a primeira vantagem deste plano de pesquisa. Abre

acessos, decifra materiais que são ignorados nos métodos clássicos como testes ou

observação do comportamento. A segunda vantagem da análise de documentos é

que o material, os dados, já estão prontos, não precisam ser especialmente criados,

perguntados, testados. Desta maneira os dados dependem menos de fontes de erro

no seu levantamento; a subjetividade do pesquisador influencia somente na seleção

dos documentos, mas não no levantamento em si. Esta idéia básica também é

chamada de medição não-reativa (Bungard & Lück, 1974; Webb, Campbell,

Schwartz & Sechrest, 1975), medição que não acontece como reação a uma

instrução de medição. A atratividade de objetos expostos em museus, por

exemplo, não é levantada por questionário, mas pelo grau de desgaste da cobertura

do chão (como documento dos caminhos realizados pelos visitantes).

A análise de documentos é especialmente importante quando se trata de eventos

que ocorreram no passado, ou seja, históricos. Por isto, reflexões sobre descrições

dos procedimentos sistemáticos
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vêm das ciências da história. Notícia e crítica das fontes representam um campo

central (vide por ex., Albrecht, 1973; Brandt, 1980). Pode-se deduzir, pelo menos,

seis critérios sobre a qualidade de conhecimento de documentos:

! O tipo do documento: certificados e processos são geralmente considerados mais

fidedignos do que relatos em jornais.

! As características externas dos documentos quer dizer tanto o material quanto

especialmente seu estado, sempre são de interesse especial.

! As características internas, quer dizer o conteúdo, é central no caso de documentos

escritos. No caso de outras fontes, significa a expressividade do documento.

! A proximidade do documento ao objeto, a aquilo que está para documentar, é

importante. A proximidade temporal, espacial e social deve ser levada em conta.

! Finalmente, a origem do documento deve ser considerada. Onde foi encontrado,

de onde vem, como foi transmitido?

A estimativa do valor de conhecimento de um documento na base destes critérios

é um passo importante na análise de documentos e nos ensina a crítica histórica de

fontes. Outros passos, entretanto, são importantes. A seqüência de análise de

documentos pode ser dividida em quatro passos:

1) Uma formulação clara da pergunta, também neste plano de pesquisa, constitui o

início.

2) Num segundo passo, deve-se definir o que será reconhecido como documento;

é preciso determinar o material inicial e o material tem de ser coletado

conforme esta definição.

3) Começa, então, a crítica à fonte. Seguindo os critérios acima, estima-se o que os

documentos podem informar, qual o valor que têm para responder às

perguntas.
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Procedimento: A análise de documento precisa inicialmente definir

bem o seu material em relação a pergunta de pesquisa, antes que

seu valor afirmativo pode ser estimado e seu conteúdo possa se

tornar acessível interpretativamente e, quiçá, quantitativamente.

Áreas de Aplicação: Análises de documentação são recomendadas

sempre que um acesso direto não seja possível por observação,

entrevista ou medição, mas mesmo assim existe material suficiente.

Análises de documentação podem ser incluídas de maneira

vantajosa em qualquer plano de pesquisa, desde que fontes existem

para tal.

4) Finalmente, a interpretação dos documentos no sentido da indagação. Os

métodos interpretativos ocupam aí o primeiro lugar.

Atteslander (1971) designou a abordagem qualitativa como a maneira clássica para

a análise de documentos. “Sua característica típica é o debate intensivo e pessoal com

o documento, que na sua singularidade é inspecionada e interpretada de maneira

mais completa” (Atteslander, 1971, p. 67). Neste pano de fundo também podem

ser utilizadas análises quantitativas, como, por exemplo, disponível na análise de

conteúdo quantitativa (por ex., Lisch & Kriz, 1978; Merten, 1983; Rust, 1981). 

As possibilidades de uso da análise de documentos dependem da multiplicidade do

seu material. Desta maneira, em grandes projetos de pesquisa quase sempre se

pode incluir análise de documentos. Considerando seu caráter não-reativo, ela

pode servir para estimar a validade do material obtida por outros meios. Sempre

que não haja possibilidade de um acesso direto por meio de observação, entrevista

ou medição, a análise de documentos se apresenta como plano de pesquisa

preferencial. A negligência desta abordagem implica na abdicação de fontes de

informação valiosas sobre pensamento, sentimento e ação humana.
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Exemplo: No estudo sobre desemprego entre jovens, Heinemann (1978) quis

investigar a relação entre desemprego e criminalidade. Encontrou-se nos processos

de jovens material biográfico extenso, que foi submetido à análise documental,

baseada em todos os processos na região de Trier / Treves entre 1973 e 1976 (560

processos). Uma primeira visão parecia confirmar uma relação: 27% dos jovens de

fato estavam desempregados pelo menos uma vez antes do ato criminoso, 18%

estavam desempregados na época do ato. Uma análise interpretativa mais

detalhada das biografias escolares e do emprego, bem como da situação familiar

modificou este quadro. Somente entre poucos jovens o desemprego influenciou

causalmente no ato criminoso.

3.3 Pesquisa-ação

A pesquisa-ação constitui um plano de investigação, que teve grande importância

na ciência da educação em língua alemã, na década de 1970. Kurt Lewin, um dos

fundadores das ciências sociais modernas, demandou esta estratégia de pesquisa

num artigo de 1946: “A pesquisa necessária para uma prática social pode ser mais

bem caracterizada como pesquisa a serviço de empreendimentos sociais ou técnica

social. Ela é um tipo de pesquisa-ação (‘action research’), uma investigação

comparada das condições e efeitos de diferentes formas de conduta social e uma

pesquisa que leva à ação social. Uma pesquisa que somente produz livros não é

suficiente” (Lewin, 1982, p. 280). Este tipo de pesquisa transforma seus resultados

em prática já no processo de pesquisa, interfere de maneira transformadora,

enquanto ciência, na prática (Gunz, 1986). Isto somente seria legítimo numa

relação igualitária entre o pesquisador e o prático e/ou afetado. Dentro da

pesquisa-ação, as pessoas afetadas pela pesquisa não são objetos de estudo, mas

parceiros. Pesquisador e prático
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Idéia Básica: Pesquisa-ação tem três objetivos:

! Parte diretamente de problemas sociais concretos

! No processo de pesquisa, aplica os resultados de maneira a

transformar a práxis 

! Possibilite um discurso igualitário entre pesquisador e as pessoas

afetadas

estão envolvidos numa troca e discurso igualitários e livres de dominação contínua.

O discurso está no centro da pesquisa-ação; analisar e dirigir este discurso é uma

tarefa do pesquisador, na qual ele utiliza, preferencialmente, técnicas qualitativas

interpretativas. Isto mostra um panorama dos métodos centrais da pesquisa-ação.

A sistematização e o significado dos métodos na Figura 4 não nos interessam aqui

(vide para isto, cap. 4). A intenção é somente mostrar que nesta lista de métodos,

abordagens quantitativas têm um papel secundário. Assim, os pesquisadores-ação

nas ciências da educação sempre criticaram severamente procedimentos

meramente quantitativos (vide por ex., Heinze et al., 1975; Zedler & Moser, 1983).

O decurso de um objeto da pesquisa-ação tem de se orientar fortemente nas

condições da prática. Dois passos, entretanto, sempre estão no centro. No início, o

problema prático tem de ser definido, bem como o objetivo da mudança, na

prática, tem de ser caracterizado. O segundo passo trata dos demais elementos do

desenvolvimento do projeto, que é caracterizado por uma oscilação contínua entre

coleta de informação, discurso e ações práticas. “Para o desenvolvimento de

orientações para ações faz-se necessário buscar informações de maneira

sistemática, que, para assim dizer, serão utilizadas como material para os discursos.

No contexto do discurso a informação será problematizada, quer dizer, vai ser

questionado e confrontado com outras fontes de conhecimento, como, por

exemplo, conhecimento cotidiano e da literatura científica. O objetivo é o

desenvolvimento de orientações para a ação, que direcionem a ação no campo

social” (Moser, 1977, p. 12).
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Não-Presença no Campo Presença no Campo
Entrevista de Pessoa de

Confiança (informante)

• Levantamento

estatístico sobre dados

sócio-econômicos

• Questionários

estandardizados e/ou

abertos

• Análise de conteúdo

• Quase-experimento

• Textos informasio (1)

• Quase-experimento

• Observações

estruturadas e/ou

não-estruturadas

(2)

• Entrevistas

estandardizadas e/ou

abertas com pessoas

afetadas

• Entrevistas com

expertos

• Análise da literatura

• Análise de fontes

• Análise de documentos(3)

• Análise de conteúdo de

eventos repetidos

• Auto- e/ou hétero-

estimativos sobre

eventos por meio de

entrevista escrita 

(4)

• gravação de processos

por meio de fita de som

ou vídeo, no sentido de

observação estruturada

e/ou não-estruturada

• Protocolos

• Reflexão imediata sobre

processos com fixação

por escrito (por ex.,

reflexão sobre dinâmica

de grupo), experimento

de crise (5)

• entrevista conforme

estimativas por parte

dos afetados

• - Entrevistas com

expertos

• - Análise de

documentos (cartas,

jornais)

• - Análise da literatura

• - Interpretação de

fontes

(6)

• Sociometria

• - Análise de conteúdo

• - Quase-experimento

• - Questionário

estandardizado e/ou

aberto

• - Diferencial semântico

• Observação estruturada

e/ou não-estruturada

• - Quase-experimento

• - Experimento de crise

(Garfinkel)

• - Reflexões de dinâmica

de grupo

• - jogo de papel, jogo de

planejamento

• Entrevista

estandardizada e/ou

aberta

• - Avaliação por expertos

• - Jogo de papel, jogo de

planejamento

• - Análise de literatura

• - Interpretação de

fontes

• - Análise de

documentos (9)

Figura 4: M é to d o s  c e n t ra is  d a  p e s q u i s a - a ç ã o  (Moser, 1977, p. 26)
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Procedimento: Pesquisa-ação sempre começa com uma definição

do problema e do objetivo; no decorrer do seu desenvolvimento,

oscila entre coleta de informação, discurso com os afetados e ações

Áreas de Aplicação: Sempre quando se começa com problemas

práticos concretos, para desenvolver possibilidades de mudanças, a

pesquisa-ação pode ser utilizada. Mas, mesmo no caso de

perguntas menos ligadas à prática, pode-se incluir elementos da 

pesquisa-ação de maneira pertinente a devolver os resultados aos

afetados.

Inicialmente, a pesquisa-ação encobriu a utopia que toda pesquisa poderia seguir

assim e que por meio de uma junção de todos os projetos de pesquisa-ação poder-

se-ia chegar a um verdadeiro progresso social. A tão reclamada divisão entre teoria

e prática seria superada. Infelizmente existe somente um número reduzido de

projetos concretos (cf. Altrichter, 1990; McNiff, 1988). A maioria aconteceu na

época da reforma educacional, envolveu professores e alunos e tive o objetivo de

desenvolver novos currículos, instalar experimentos escolares e acompanhá-los de

maneira científica (vide Heinze et al., 1975). Haag, Früger, Schwärzel & Wildt

(1972) descreveram, ainda, outras aplicações: didática do ensino universitário,

dinâmica de grupo em grupos de trabalho, consultoria institucional, trabalho com

grupos marginais. Elementos de pesquisa-ação são incluídos em todos os projetos

de pesquisa, que devolvem os resultados, no fim da análise, ao sujeitos da pesquisa

e os discutem com eles. Isto, de qualquer maneira, é um procedimento engenhoso

para assegurar a qualidade dos resultados e pode levar, na prática, a mudanças.

Exemplo: Realizar pesquisa sobre desemprego por meio de um delineamento de

pesquisa-ação tem seus limites dentro de uma economia de mercado, uma vez que

uma resolução verdadeira do problema do desemprego consiste na criação de

postos de trabalho, o que, por sua vez, é muito difícil em nosso sistema

econômico. Assim, não existe nesta área, até agora, nenhum verdadeiro projeto de 
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pesquisa-ação. Muitos projetos, entretanto, incluíram elementos da pesquisa-ação,

para tanto citamos a seguir a famosa pesquisa de Marienthal (Jahoda, Lazarsfeld &

Zeisel, 1933/1978).

Marienthal foi uma pequena aldeia na Áustria que vivia quase que exclusivamente

de uma fábrica de têxteis e que realizou, a partir de 1930, demissões em massa. Os

pesquisadores colecionaram a época durante vários meses materiais diversos sobre

a situação psicossocial da população (vide também, a seguir, nas páginas 57, 61, 83

e 101). Desde o início, não pensaram em si como observadores, mas queriam, no

contexto da sua pesquisa, melhorar as condições de vida dos moradores de

Marienthal: 

! No contexto de uma ação arrecadação de roupas, conseguiu-se, em Viena, umas

200 vestimentas, que foram as concertadas e distribuídas entre os moradores de

Marienthal;

! Os membros do projeto se engajaram nas associações e clubes locais em

colaboração política;

! Ofereceu-se um curso de desenho em corte, no qual participaram 50 mulheres;

! Uma vez por semana, uma médica ginecologista e uma pediatra atendiam à

população gratuitamente;

! Ofereceu-se um curso de ginástica para meninas;

! Ofereceram-se possibilidades de consultas sobre problemas de educação e da

vida doméstica.

3.4 Pesquisa de Campo

A pesquisa de campo é uma área clássica da sociologia de orientação qualitativa. A

pesquisa de campo deixa seu objeto de estudo, durante a investigação, no seu

contexto natural; o próprio pesquisador vai a este ambiente natural, vai “ao

campo”, participa das situações cotidianas dos seus objetos de estudo (vide, sobre

pesquisa de campo, por ex., Girtler, 1984; Patry, 1982; Whyte, 1984). Desta

maneira, a “observação participante” é o
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Idéia Básica: A pesquisa de campo quer investigar o seu objeto

num contexto mais natural possível, para evitar distorções

decorrentes da interferência de métodos de pesquisa, e de uma

perspectiva externa mais distante.

método principal aqui utilizado. Mencionam-se alguns exemplos: Girtler (1980)

trabalhou com um grupo de estudo o qual não se consegue abordar com

freqüência utilizando métodos de pesquisa corriqueiros. Estudou os sem-teto de

Viena, participando da sua vida. Por meio de análises biográficas pude mostrar que

papel fatal, estigmatizante, a polícia faz na “carreira” dos sem teto e o quanto sem

fundamento é a romantização da vida sem lar na música e na literatura. Pesquisa

etnográfica escolar nos EUA pode ser mencionada como outro exemplo (vide

Terhart, 1979; Wolcott, 1988). Tal pesquisa quer juntar uma perspectiva descritiva,

com uma naturalística – ecológica e uma qualitativa – fenomenológica, na medida

em que os pesquisadores participam, as vezes durante meses, das atividades

escolares (por ex., em favelas ou escolas com alta percentagem de estrangeiros).

Todos estes são exemplos de pesquisa de campo, cujo objetivo é o de “fazer

afirmações sobre a maneira coomo o homem se comporta no seu ambiente social

e material, quando não é objeto de uma pesquisa, o que ele faz quando nenhum

pesquisador o influencia direta ou indiretamente, e o que o leva a fazer o que faz”

(Patry, 1982, p. 27). Existem especialmente duas vantagens , que se espera desta

abordagem. De um lado, deseja-se evitar as distorções que ocorrem em função dos

instrumentos de pesquisa. Experimento, levantamento por questionário,

entrevistas mudam a realidade, interferem nos processos naturais. Por outro lado,

espera-se chegar mais perto da realidade por meio da pesquisa de campo, para

conhecer a perspectiva dos participantes o mais próximo possível.

Contrapõe-se à pesquisa de campo a pesquisa de laboratório, um contexto de

pesquisa que cria condições artificiais para poder controlar o ambiente de maneira

ótima. Entretanto, existe um contínuo entre pesquisa de laboratório e pesquisa de

campo 
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Procedimento: Pesquisa de campo segue aproximadamente quatro

passos:

• Determ inação da pergunta;

• Estabelecimento do contato com o campo;

• Coleta de material;

(vide Patry, 1982), porque, no campo, fatores individuais também podem ser

controlados.

Os problemas principais da pesquisa de campo provavelmente são dois. Como é

que o pesquisador enquanto externo, estranho possa a estabelecer contato com o

“campo”, como pode ser aceito, obter confiança? Quando consegue, como pode

analisar a multitude de material, geralmente coletado de maneira não-sistemática?

Isto já aponta para a seqüência aproximada do plano de pesquisa. Uma vez

determinada a pergunta, precisa-se estabelecer contato com o campo. Durante a

pesquisa no campo precisa-se coletar material que será analisado posteriormente

(estes dois últimos passos podem, também, ser realizados em conjunto; vide 4.3

teorização no objeto).

O estabelecimento do contato de campo constitui uma fase muito sensível,

descrita com mais detalhe por Weinberg & Williams (1973) (vide também, Burgess,

1984; Girtler, 1984). Esses autores estruturam o processo nos passos de

aproximação, de orientação, de iniciação, de assimilação e, finalmente, conclusão

do contato no campo. No decorrer deste processo o pesquisador se torna –

formulado de maneira ideal – de um intruso para um membro do grupo e,

finalmente, advogado dos seus problemas.

Quanto aos problemas de análise da pesquisa de campo, por exemplo, Becker &

Geer (1979) comentaram como mais detalhe. Na medida em que trataremos esse

assunto no capítulo 4.3, aqui vai somente um rápido comentário, pois aqui,

também, técnicas quantitativas como uma análise da distribuição de freqüência

pode ter seu lugar. Entretanto, técnicas qualitativas – interpretativas têm um papel

central, razão pela qual este plano de pesquisa é tratado aqui.
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Área de Aplicação: A pesquisa de campo é a finalidade de toda

pesquisa com orientação qualitativa. Ela, entretanto, somente pode

ser utilizada quando o campo é acessível sem grandes distúrbios,

quando o pesquisador é preparado para os problemas e quando

pode ser verificado um engajamento para os afetados.

A exigência de investigar o objeto de estudo, na medida, do possível no seu

contexto natural, de entrar o mais profundo “no campo”, de fato se aplica a

qualquer pesquisa de orientação qualitativa. Mesmo assim, a abordagem da

pesquisa de campo nem sempre é possível. Pré-requisitos para uma utilização

adequada são (vide Friedrichs, 1973):

! O campo precisa ser acessível ao pesquisador; isto pode ser mais fácil no caso

de um playground do que, por exemplo, de uma fábrica ou de uma loja de

maçonaria;

! No campo deve existir uma função para o pesquisador, que este pode assumir

sem atrapalhar os processos em desenvolvimento;

! O pesquisador do campo tem de ser treinado, porque precisa, ao mesmo

tempo, participar dos processos em desenvolvimento e manter uma distância

crítica;

! O projeto deve ser justificado eticamente. “O observador nem é um voyeur

nem um espião, seu trabalho acontece em prol dos afetados” (Friedrichs, 1980,

p. 289).

Exemplo: Aqui a pesquisa de Marienthal (Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel, 1933/1978)

da secção anterior pode ser continuada como exemplo clássico da pesquisa de

campo. Pretendia-se investigar o impacto do desemprego sob as condições

naturais cotidianas dos afetados. Uma das pesquisadoras do projeto morou quase

dois meses em Marienthal, o grupo de pesquisa reuniu-se lá uma ou duas vezes por

semana. No total, passou-se 120 dias de trabalho em Marienthal. O contato com

os afetados foi estabelecido com muito cuidado, especialmente as atividades de

apoio aos desempregados, que a equipe ofereceu (ação de roupas, cursos, apoio

médico, vide p. 54). Em outras palavras, a equipe tentou aproximar-se 
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o mais perto possível da vida cotidiana em Marienthal e inserir-se nela. Durante

este tempo, colecionou-se, de maneira sistemática, material, como por exemplo:

! Biografias detalhadas de 32 homens e 30 mulheres;

! Fichas de distribuição de tempo diário de 80 pessoas;

! Inventários de refeições de 40 famílias, no decorrer de uma semana;

! Descrição de presentes de natal de 80 crianças pequenas;

! Temas de conversas e atividades em locais públicos;

! Dados de empréstimos na biblioteca pública.

3.5 O experimento qualitativo

O experimento é considerado como a coroação da ciência, como a única maneira

de descobrir relações causais. Contra a forma habitual atual de experimentar – o

experimento quantitativo de laboratório – levantou-se, entretanto, crítica intensiva

(vide Mertens, 1975). Representantes da orientação qualitativa geralmente os

rejeitaram (vide também, cap. 3.1). É mérito de Gerhard Kleining (1986) ter

apontado que existem, também, possibilidades de um experimento qualitativo e

que sempre existiram. Ele define: “O experimento qualitativo é uma intervenção

de acordo com as regras científicas num objeto (social) para investigar sua

estrutura. É uma forma exploratória e heurística do experimento” (Kleining, 1986,

p. 724). Encontra-se este procedimento já com Aristóteles, como, também, no

desenvolvimento das ciências naturais nos séculos 17 e 18 (Galilei, Newton) que é

baseado, em boa parte, em experimentos qualitativos (por ex., o experimento do

pêndulo de Newton). Ernst Mach, um dos precursores da física moderna,

propagou o experimento qualitativo. Kleining cita os experimentos sobre

pensamento realizados em Würzburg no início do século 20 (Karl Bühler) , os

experimentos da psicologia da Gestalt (Koffka, Wertheimer, Köhler) e também os

estudos sobre desemprego do grupo de Lazarsfeld (Jahoda, Lazarsfeld &

Zeisel,1933/1978) e os experimentos de 

Delineamentos de Pesquisa Qualitativa     59

Idéia básica: O experimento qualitativo tenta, por meio de uma intervenção

controlada e adequada ao objeto no contexto da investigação, sob condições

as mais naturais possíveis, provocar modificações que possam permitir

inferências sobre sua estrutura.

Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo da criança, como exemplos de

experimentos qualitativos. Na época pós-guerra, especialmente a partir dos anos

1960, este método, entretanto, foi totalmente desalojado pelo experimento de

laboratório, que trabalha de maneira quantificada, testando hipóteses, amostras

randomizadas e controladas.

Qual é, entretanto, a idéia fundamental do experimento qualitativo? Não é o teste

de hipóteses pré-estabelecidas, mas, está no primeiro plano o descobrimento de

estruturas. Para tanto, como já indica a definição de Kleining, interfere-se no

contexto da investigação. Quer dizer, muda-se o objeto, verifica-se, o que acontece

e espera-se informação sobre sua estrutura. Importante no experimento qualitativo

é de não manipular o objeto aleatoriamente ou construí-lo no laboratório; a

interferência deve acontecer de maneira mais adequada ao objeto.

Um ponto essencial no experimento qualitativo é que uma intervenção única no

objeto normalmente não é suficiente para investigar sua estrutura. O pesquisador

vai intervir modificando repetidamente, observando os efeitos e assim iniciando

um diálogo com o objeto. Kleining (1986) sugeriu várias técnicas para possibilitar

tais intervenções experimentais:

• Separação / segmentação: O objeto será subdividido,  elementos serão separados.

Verifica-se como o objeto se modifica em conseqüência disso.

• Combinação: elementos do objeto serão re-agrupados de maneira distinta.

Verifica-se se os elementos combinam, se se opõem, se se ignoram e quais

novos efeitos acontecerão pela combinação.

• Redução / Enfraquecimento: Neste caso, retiram-se elementos ou funções

individuais de maneira gradativa, reduz sua força, e verifica-se até que ponto

isto interfere com o objeto como um todo.
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Procedimento: O processo do experimento qualitativo consiste em

quatro passos:

• Descrição do objeto;

• Intervenção experimental;

• Descrição do objeto;

• Inferências quanto a sua estrutura.

O segundo e terceiro passo geralmente terão de ser realizados

várias vezes, antes que o quarto passo seja possível.

• Adjeção / Intensivação: Neste processo oposto, acrescentam-se elementos ou

funções ao objeto, aumenta sua força, e observa-se a modificação no todo.

• Substituição: Elementos individuais do objeto serão substituídos ou

intercambiados. Onde é que uma pequena substituição pode ter um grande

efeito, ou grandes substituições um pequeno efeito?

• Transformação: Finalmente, o objeto como um todo como ser modificado,

mantendo, entretanto, de um jeito ou outro, algumas características da sua

forma anterior.

Em todas as técnicas é essencial descrever o objeto com cuidado antes e depois da

intervenção no objeto, antes que se deduza a partir de semelhanças das

modificações para a sua estrutura. Assim, pode-se agora formular o processo geral

do experimento qualitativo.

Podemos estabelecer algumas relações transversais. Existe grande relacionamento,

por exemplo, com o experimento de campo, que enfatiza proceder sob condições

naturais (vide por ex., Cook & Campbell, 1979; Patry, 1982). O experimento de crise

da etno-metodologia (Garfinkel, 1967), um procedimento que se considera parte

das abordagens qualitativas, tenta desestabilizar uma interação cotidiana para

descobrir suas regras  básicas. Semelhante também é 
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Áreas de Aplicação: O experimento qualitativo sempre faz sentido

quando se trata da análise de estruturas numa área que não é

acessível para uma simples descrição.

o experimento ecológico, formulado por Bronfenbrenner (1981) como uma análise

progressiva da adaptação indivíduo – ambiente por meio de uma comparação

sistemática de sistemas ambientais ou dos seus componentes estruturais.

Finalmente, deve-se apontar que existem tentativas de formular uma psicologia

experimental fenomenológica (Adrew, 1985, 1986).

Para a pesquisa orientada qualitativamente, este plano de investigação é valioso,

porque aponta possibilidades de ir além da mera descrição para estabelecer

hipóteses sobre estruturas e verificá-las. Isto constitui o campo de aplicação do

experimento qualitativo.

Exemplo: Kleining (1986) destaca que a investigação de Marienthal (Jahoda,

Lazarsfeld & Zeisel, 1933/1978) também contém elementos de experimento

qualitativo. Nas ações descritas acima (roupas, cursos, etc., vide p. 54) anotou-se

ao mesmo tempo, minuciosamente, como os moradores de Marienthal reagiram às

mesmas, o que, por sua vez, foi utilizado como indicador da situação de

desemprego. Por exemplo, realizou-se um concurso entre os jovens, pedindo um

ensaio sobre o tema “Como imagino meu futuro”. Embora tenha se oferecido um

prêmio sedutor (uma calça nova), participaram apenas 15 dos 131 jovens. Inferiu-

se daí que, também entre os jovens, tinha se espalhado uma atitude muito negativa

como conseqüência do desemprego. Nas ações de roupa registrou-se, também,

como os indivíduos reagiram: Considerou-se especialmente: que membro da

família? Quais as atitudes diante da previdência social, da situação de necessidade

em geral? Nota-se, assim, a diferença para um experimento de laboratório, uma

vez que as intervenções transformadoras fazem sentido e partem de contexto

natural de maneira adequada ao objeto.
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3.6
Pesquisa de avaliação qualitativa

Pesquisa de avaliação qualitativa constitui um campo de abordagens novas que,

especialmente hoje, adquirem cada vez mais significados.

A pesquisa de avaliação visa verificar a eficiência da modificação da práxis, sem,

entretanto, interferir de maneira modificadora (como seria o caso da pesquisa-

ação). Especialmente numa época de poucos recursos orçamentários e de reduções

na área social, exige-se mais pesquisa de avaliação. Isto afeta todos os projetos de

intervenção, no caso da psicologia, especialmente no contexto da psicoterapia,

serviços psicossociais, mas também na psicologia do trabalho e organizacional; na

educação, especialmente a pesquisa curricular, no acompanhamento escolar, nos

projetos pedagógicos; na sociologia, nos projetos que lidam com a mudança de

estruturas sociais, acompanhamentos de reformas, consultoria política. O esquema

básico da pesquisa avaliativa freqüentemente é descrito em cinco passos (vide

Wottawa & Thierau, 1990):

! Determinação do delineamento de avaliação, do plano de investigação;

! Explicação da finalidade;

! Operacionalização dos objetivos da mudança da práxis;

! Determinação e operacionalização dos critérios de avaliação;

! Avaliação final da mudança da práxis, relatório.

Nisto, a pesquisa de avaliação sempre foi criticada como um procedimento rígido e

quantitativo, no qual verifica-se por meio de critérios de eficiência preestabelecida

a modificação no fim do processo (simples delineamento pré-pós). A isto se

contrapõe a pesquisa de avaliação de orientação qualitativa (Guba & Lincoln, 1981;

Patton, 1990), que salienta os seguintes pontos:

! Além de uma avaliação do produto no fim, deve-se colocar uma descrição mais

intensiva do processo, centrado no caso individual (avaliação formativa).
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Idéia básica: A pesquisa de avaliação qualitativa quer acompanhar

mudanças na práxis de maneira científica e julga  os seus efeitos,

por meio de descrição aberta, centrada no objeto e intensiva no

caso individual dos processos de práxis.

! Nisto deve ser possível, sempre que considerado adequado, que a partir dos

processos observados se estabeleçam critérios de avaliação de maneira indutiva,

bem como suas justificativas.

! Uma perspectiva naturalística e cotidiana sugere uma observação mais

participante e abordagens da pesquisa de campo, ao invés de uma avaliação

mais distanciada.

! Isto implica, também, que as pessoas da práxis devem ser ouvidas, devem

participar da avaliação (auto-avaliação, vide Heiner, 1988).

! Finalmente, deve haver espaço para uma avaliação final aberta e holistica, que

possa sumarizar a impressão global da mudança da práxis.

Estes princípios são expressos no diagrama do processo de uma pesquisa de

avaliação de orientação qualitativa (cf. Figura 5, p. 64). Assim, faz sentido tanto na

avaliação qualitativa, quanto nas abordagens clássicas quantitativas, descrever

detalhadamente as condições iniciais antes da mudança da práxis e fixar os

objetivos do projeto de práxis. As subseqüentes descrições e avaliações do

processo, entretanto, não precisam ser restritas a estes objetivos; todos os aspectos

do projeto devem ser registrados de maneira aberta.

Somente a avaliação final relativa ao programa trata dos objetivos pré-

estabelecidos.

Os campos de aplicação de pesquisa de avaliação qualitativa são muito amplos.

Sempre quando acontece avaliação ou acompanhamento científico de práxis,

abordagens qualitativas também podem ser utilizadas de maneira proveitosa. Elas

são especialmente importantes quando não é possível estabelecer critérios de

eficiência claros e quando as transformações acontecem num campo de práxis

complexo e sujeito a modificações.
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Figura 5: Modelo de processo de avaliação qualitativa
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4. Técnicas de Análise Qualitativa

Neste capítulo serão apresentadas 17 técnicas distintas da aquisição de

conhecimento científico que, na sua maioria, foram desenvolvidos nos últimos

anos ou melhoradas, quando já existiam em versões anteriores. O realmente novo

e importante no desenvolvimento atual nas abordagens qualitativas é que, cada vez

mais, tenta-se descrever as técnicas qualitativas de maneira detalhada para torná-las

mais acessíveis. Pesquisa qualitativa não pode ser algo vago. Os procedimentos

têm de ser abertos e sistemáticos como se faz nas técnicas quantitativas. Somente

assim podem ser utilizadas de maneira sensata e apropriadas para o objeto em

questão, combinadas entre si e ligadas, quando necessário, com passos analíticos

quantitativos (vide secção 4.4). Desta maneira, serão apresentadas 17 técnicas de

análise qualitativa com suas idéias básicas, um plano de utilização ideal e suas áreas

de aplicação.

As técnicas aqui apresentadas representam uma certa seleção. Procedimentos

pouco provados e técnicas de áreas de aplicação muito específicas não foram

incluídos. Mesmo assim, já se apresenta um espectro muito amplo. Inicialmente

quero enfatizar que as técnicas aqui apresentadas somente constituem protótipos.

Para uma pergunta específica, elas podem e devem ser modificadas, adaptadas às

respectivas condições e necessidades. Este, justamente, é um dos pontos fortes da

pesquisa qualitativa, com esta flexibilidade os resultados se tornam mais adequados

para o objeto de estudo.

Neste capítulo far-se-á uma distinção entre técnicas de levantamento, que servem para

a coleta de material, técnicas de preparação, que servem para a fixação e estruturação

do material e técnicas de avaliação, que realizam a análise do material. A ênfase nos

desenvolvimentos mais novos, sem dúvida, está no 
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campo das técnicas de preparação e avaliação, mas notáveis, também, são os novos

instrumentos de levantamento, especialmente as diferentes maneiras de entrevista.

4.1 Técnicas de Levantamento

Apresentam-se agora três métodos que trabalham com material verbal (entrevista

centrada no problema, entrevista narrativa e discussão em grupo) bem como um

método de observação (observação participante). Isto já mostra que na pesquisa

qualitativa o acesso verbal, a conversa, tem um papel especial (cf. Langer, 1985). É

difícil inferir significâncias subjetivas a partir de observações. É necessário deixar o

próprio sujeito falar, eles mesmos são, inicialmente, os experts de seus próprios

conteúdos de significâncias. Assim, existe uma série de técnicas de entrevistas

qualitativas, que se apresentam com nomes diferentes: exploração, entrevista

centrada no problema, entrevista qualitativa, entrevista aberta, entrevista profunda,

entrevista focalizada, entrevista intensiva, entrevista não-estruturada (vide Lamnek,

1989). É necessário, portanto, um esclarecimento terminológico (Figura 6, vide

Wittkowski, 1994).

Entrevista aberta (vs.

Fechada)

Trata da liberdade do

entrevistado

Este pode responder

livremente, sem

alternativas

existentes, pode

formular o que para

ele é importante para

o tema da entrevista

Entrevista não-

estruturada (vs.

estruturada) ou não-

estandardizada (vs.

estandardizada)

Trata da liberdade do

entrevistador
Este não conta com um

catálogo rígido de

perguntas, pode formular

perguntas e tópicos

conforme a situação da

entrevista

Entrevista qualitativa

(vs. quantitativa)

Trata da análise do

material coletado pela

entrevista

A análise utiliza

técnicas qualitativas -

interpretativas

Figura 6: Clarificação terminológica de formas de entrevista

qualitativa
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Conforme esta terminologia, entrevistas centradas no problema e entrevistas

focalizadas constituem procedimentos abertos, semi-estruturados e qualitativos,

semelhantes à exploração e entrevistas profundas. Modalidades de entrevistas

qualitativas geralmente concordam na abertura da formulação das perguntas e na

avaliação qualitativa. As diferentes formas variam somente no grau da estruturação.

Assim, apresenta-se, inicialmente, uma forma de entrevista mais estruturada

(entrevista focalizada) e uma entrevista menos estruturada (entrevista narrativa).

1) Entrevista Centrada no Problema

Este termo, criado por Witzel (1982, 1985), reúne-se todas as formas de entrevista

aberta, semi-estruturada. O entrevistador deixa o respondente expressar-se mais

livre possível, para se aproximar a uma conversa aberta. É centrada em uma

determinada problemática que o entrevistador introduz e para a qual sempre

retorna. O problema foi analisado anteriormente pelo entrevistador, que

desenvolveu alguns aspectos específicos, reunidos num roteiro de entrevista e

abordados no decorrer da conversa.

Com a “entrevista focalizada” Merton e Kendall, já em 1945, criaram esta forma

de entrevista (1979). Eles a utilizaram para analisar o impacto dos meios de

comunicação de massa. A transmissão de rádio, artigos na imprensa, filmes de

interesse foram analisados pelos pesquisadores em termos de elementos

hipoteticamente significantes. Criou-se, depois, um roteiro de entrevista, para

verificar as experiências subjetivas das pessoas com o respectivo meio de

comunicação. O etno-metodólogo Cicourel (1974) desenvolveu um tipo de

entrevista concentrada no problema de controle da natalidade e o utilizou num

estudo com 252 famílias, na Argentina. Witzel, por sua vez, derivou seu

desenvolvimento metodológico num estudo das condições e formas da transição

de jovens concluintes de escolas
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para o mundo de trabalho. Definiu, entretanto, a entrevista centrada no problema

como uma combinação / integração metodológica da entrevista qualitativa, análise

de caso, método biográfico, discussão em grupo e análise de conteúdo. Aqui será

descrita, com mais detalhe, a forma desta entrevista.

Quais as idéias fundamentais desta técnica? Witzel (1982) destaca três princípios:

! Centrada no problema quer dizer, que se parte de problemas sociais, cujos aspectos

essenciais são desenvolvidos pelo pesquisador antes da fase da entrevista.

! Centrada no objeto do procedimento quer dizer, que sua construção concreta tem

de ser ligada ao objeto específico, ao invés da utilização de instrumentos já

prontos.

! Centrada no processo trata, finalmente, de uma “análise flexível do campo do

problema científico, uma busca e averiguação gradativa de dados, onde relação e

natureza dos elementos individuais são selecionados de maneira gradativa e

numa relação reflexiva constante como os métodos utilizados” (p. 72).

Todas estas três características já foram mencionadas na base do pensamento

qualitativo. Isto identifica esta técnica como sendo claramente qualitativa.

Importante para a condução da entrevista é mais uma característica: a abertura. O

respondente deve ter a oportunidade de responder de maneira livre, sem

alternativas de respostas pré-estabelecidas. Isto tem vantagens decisivas (cf. Kohli,

1978):

! Pode-se verificar a compreensão da questão pelo respondente.

! O respondente pode trazer suas perspectivas e interpretações subjetivas.

! O próprio respondente pode desenvolver relações e estruturas cognitivas

maiores no decorrer da entrevista.

! As próprias condições da situação de entrevista podem ser tematisadas.
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Idéia básica:

! A entrevista centrada no problema escolhe a abordagem verbal

para investigar suas perguntas no contexto de significados

subjetivos, formulados pelo próprio respondente.

! Para tanto deve ser criada uma situação de confiança entre

entrevistador e respondente.

! A pesquisa começa com um problema social concreto, cujo lado

objetivo é analisado anteriormente.

! Embora o respondente seja direcionado, por meio do guia de

entrevista, para determ inadas perguntas, devem reagir às

mesmas de maneira aberta, sem alternativas pré-estabelecidas.

Tudo isto conduz à criação de uma relação de confiança mais forte entre entrevistador

e respondente. O respondente deve-se sentir valorizado, ao invés de investigado.

Quando se parte de problemas socialmente relevantes e se cria uma relação o mais

igualitária e aberta possível durante a entrevista, o respondente se beneficia

diretamente no processo de pesquisa. Por esta razão, via de regra, o respondente é

mais honesto, refletido, exato e aberto do que em um questionário ou em uma

técnica de entrevista fechada – isto se evidenciou em todas as experiências com

este método.

Por meio da formulação da idéia básica já se diz muito sobre o processo da

entrevista centrada no problema. A formulação e a análise do problema têm

sempre de estar no início. A partir disto juntam-se os aspectos centrais do guia de

entrevista. O roteiro contém temáticas individuais da conversa numa seqüência

sensata e as respectivas sugestões de formulação (possivelmente alternativas), pelo

menos para a pergunta inicial. O próximo passo consiste em uma fase piloto,

durante a qual são conduzidas entrevistas de teste. De um lado testa o guia de

entrevista e o modifica, caso necessário. Por outro lado, esta fase piloto serve para

treinar os entrevistadores. Depois disto, segue-se a verdadeira fase da entrevista.

As conversas consistem, essencialmente, em três partes:



70     Técnicas de Análise Qualitativa

! Perguntas preliminares, são as perguntas iniciais e gerais sobre a temática. Tenta-se

verificar se o tema é relevante para o respondente, que importância subjetiva

tem para ele.

! Perguntas do guia são aqueles aspectos temáticos que foram colocados como

perguntas essenciais no guia de entrevista.

! Além do mais, a entrevista sempre vai encontrar aspectos que não constam no

guia. Quando são importantes tematicamente ou com o objetivo de manter o

fluxo da conversa, o entrevistador nestes momentos vai formular,

espontaneamente, perguntas ad hoc.

Finalmente, há de se assegurar que o material obtido seja registrado. Geralmente

utiliza-se para tanto, com a anuência do respondente, uma gravação. Se for

necessário, é possível elaborar um protocolo durante ou depois da conversa.

Assim, chegamos ao modelo de processo da entrevista centrada no problema

(Figura 7).

As áreas de aplicação da entrevista centrada no problema decorrem das suas

vantagens principais. É muito útil para pesquisa guiada por teorias, na medida que

não tem um caráter meramente exploratório, mas que aspectos de uma análise do

problema prioritário entram na entrevista. Esta metodologia pode ser utilizada em

todos os casos onde já se sabe algo sobre o objeto de estudo, onde há perguntas

de investigação específicas prementes.

Um segundo ponto importante é a estandardização parcial por meio do guia de

entrevista, porque esta estandardização facilita a comparabilidade de várias

entrevistas. O material de muitas conversas pode ser relacionado a um respectivo

guia de entrevista e, assim, pode ser facilmente analisado. E, por meio de um

maior número de casos, é mais fácil chegar a uma generalização.
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Áreas de Aplicação: Entrevistas centradas no problema se aplicam

em pesquisa guiada por teoria, com perguntas específicas e em

pesquisas com amostras maiores.

Exemplo: Num estudo longitudinal (Strehmel, 1989; Ulich et al., 1985) um grupo de

104 professores de escola secundária, que ficou desempregado logo após concluir

seus estudos, foi entrevistado repetidamente sobre sua situação (12 pontos de

tempo de levantamento) por meio de entrevistas semi-estruturadas. Destacou-se,

numa análise inicial da problemática, os fatores 

Figura 7: Modelo do processo da entrevista centrada no problema
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específicos do desemprego dos professores: um extenso monopólio do emprego

por parte do estado e com isto poucas alternativas profissionais; taxa alta de

desemprego, apesar da falta de professores diante das necessidades pedagógicas;

nenhum direito a seguro desemprego. Assim, o desemprego aparece como uma

crise social e individual. Na base de um pano de fundo teórico existiu um interesse

em determinados aspectos da situação do desemprego (situação de vida, impacto

subjetivo, estimação cognitiva da situação, bases biográficas, tentativas de superar a

crise). Estes aspectos foram incluídos no guia de entrevista e diferenciados em

dimensões individuais. Desta maneira, estruturou-se a entrevista que, mesmo

assim, manteve o caráter de conversa aberta e de confiança.

2) Entrevista Narrativa

Como uma segunda forma de entrevista de cunho qualitativo será apresentada

agora uma variante menos estandardizada: a entrevista narrativa (vide Schütze,

1977; Wiedemann, 1986). Esta técnica foi desenvolvida de maneira significativa

pelo sociólogo de Bielefeld, Fritz Schütze. Consiste em não confrontar o parceiro

na entrevista com perguntas estandardizadas, mas estimulá-lo para falar livremente.

A idéia básica é que existem estruturas de significação que se revelam na expressão

livre sobre certos assuntos, mas que ficariam escondidas no caso de um

questionamento sistemático. No dia a dia os contos têm um papel significativo:

! Relatos “são procedimentos discursivos naturais, treinados durante a fase de

socialização, por meio dos quais os seres humanos re-afirmam entre si o

significado dos eventos do seu mundo” (Wiedemann, 1986, p. 24).

! Por meio de contos ficam evidentes conexões superposicionadas entre eventos.

! A elaboração de contos serve, também, como um balancete e avaliação de

experiências.
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Idéia básica: 

! Por meio de contos livres, a entrevista narrativa tenta aproximar-

se a estruturas de significados subjetivos, que não seriam

acessíveis por meio de questionamentos sistemáticos.

! A estruturação da conversa se realiza por meio de um plano

universal de contos, que o entrevistador apóia.

Assim, pede-se aos parceiros de entrevista para relatar uma história típica da sua

vida relacionada a um determinado tema, um evento importante para o tema, uma

experiência chave, uma seqüência típica de acontecimentos. O entrevistador não

interfere durante o conto, a menos que o fio condutor da história se perca.

Nisto, há uma vantagem: na lingüística existem estudos mostrando que contos na

conversa cotidiana têm uma estrutura fixa, uma construção sempre semelhante,

uma gramática universal (Labov, vide Wiedemann, 1986). Assim, um conto

consiste essencialmente de seis partes:

! Sumário, como introdução e visão geral;

! Orientação, como descrição da temática em questão;

! Complicação;

! Avaliação, como julgamento do evento;

! Resolução;

! Coda, como reflexão final.

O entrevistador tenta apoiar esta estrutura do conto, quando o parceiro de

entrevista sai da história. Esta estrutura também é a base para uma comparação de

vários contos, para sua avaliação e, finalmente, generalização dos resultados. A

estruturação não parte do entrevistador, está embutida na forma lingüística

“conto”, que determina a entrevista narrativa.
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Áreas de Aplicação:

! Entrevistas narrativas são úteis para temáticas com forte relação

de ações.

! Elas são mais aplicáveis para perguntas exploratórias,

especialmente, quando se trata de estruturas de significados

subjetivos de difícil acesso.

Entrevistas narrativas somente fazem sentido se há algo para contar sobre o tema

da pesquisa. Este, portanto, tem de ser o primeiro passo no plano seqüencial:

determinar o objeto do conto. Também se faz necessário conseguir um parceiro de

entrevista que saiba apresentar um conto.A entrevista em si se divide em três

partes: inicialmente é preciso estimular o conto. Apresenta-se e justifica-se o tema

ao parceiro de entrevista por meio de uma pergunta inicial. Tenta-se estabelecer

uma relação de confiança e depois solicita-se ao parceiro de entrevista que pense

em um conto sobre o tema. Na segunda parte o conto é apresentado; o

entrevistador assegura que o fio condutor não se perca, que o relator sempre volte

ao conto com sua estrutura universal. Somente na terceira parte, após a conclusão

do conto, permite-se ao entrevistador perguntar para esclarecer pontos que não

ficaram claros, fazer perguntar sobre as razões, para chegar às estruturas de

significado subjetivas do contador (cf. Figura 8).

Desta descrição fica claro quando o uso de uma entrevista narrativa faz sentido.

De um lado, esta técnica qualitativa somente pode ser utilizada, quando se pode

estimular o relato de contos. Portanto, o tema tem de mostrar uma forte relação de

ações, ter seqüências dramáticas ou, pelo menos, se revelar em tais seqüências. Por

outro lado, esta técnica é sempre indicada quando se trata de estruturas de

significado subjetivas que não podem ser perguntadas diretamente. Temas não-

pesquisados, terras incógnitas são mais facilmente pesquisáveis por meio de

entrevistas narrativas. Ela constitui uma técnica comparativamente exploratória.
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Figura 8 Modelo de procedimento da entrevista narrativa

Exemplo: Utilizar-se-á a entrevista narrativa com o Sr. Zagel da pesquisa de

desemprego citado à página 46 (Heinemeir & Robert, 1984). Como todos os

outros 49 participantes, pediu-se ao Sr. Zagel para contar sua história de vida,

abertamente e sem restrições. Esperava-se que o tema desemprego fosse tocado

no seu significado individual e subjetivo. Segue-se o sumário e um segmento da

história de vida do Sr. Zagel (p. 156):

O Sr. Zagel nasceu em uma família de trabalhadores. Devido a seus interesses

enquanto criança (experimentos químicos) deveria trabalhar numa área química, o

que não foi possível por circunstâncias locais. Assim, tornou-se trabalhador

especializado (técnico em telefonia) como seus irmãos, numa firma de grande

porte, mas tentou melhorar sua situação por meio de qualificações adicionais.

Especializou-se, completou o segundo grau, tentou estudar engenharia, mas

desistiu dos estudos para 
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constituir família (a namorada engravidou) e voltou a ser trabalhador especializado

na firma anterior. Depois, mudou para uma posição melhor e conseguiu qualificar-

se como técnico. Por meio de um contrato preliminar com a firma anterior

assegurou sua posição, enquanto realizou o treinamento como técnico, mas,

mesmo assim, não  foi contratado e acabou desempregado. O serviço de

recolocação ofereceu uma posição significativamente abaixo do seu nível, que ele

recusou.

R: Fui lá imediatamente no dia seguinte, falei com meu – eh... – funcionário,

que lá era responsável para o meu caso – ele simplesmente disse que não

deveria ter desistido tão facilmente – eh... – não tem outra posição etc. Não

fez reclamações de maneira geral, bem, falou que não fui muito inteligente,

de maneira geral se comportou como se ele fosse aceitar a situação – eh... – 

– e  que a coisa iria se resolver e – eh... – aí me surpreendeu especialmente,

isto era em outubro ... que após umas seis sete semanas, de repente recebo

um ofício em casa, foi exatamente no início de dezembro, informando que

me cortaram, retroativamente por quatro semanas. Que dizer, não recebo

dinheiro durante quatro semanas. Bem, isto foi uma boa surpresa de natal, lá

em dezembro. Mas, tenho de admitir, me ajudaram bem sem muita

burocracia lá no serviço, mas o dinheiro que me deram, obviamente, paguei

de volta.

E: hmhm.

3) Discussão em grupo

As duas técnicas de entrevista tratadas até agora são levantamentos individuais:

uma pessoa por vez é entrevistada, estimulada a falar. Assim, pode-se entrar nas

estruturas de significado subjetivas do indivíduo. Muitas opiniões e atitudes,

entretanto, são fortemente ligadas a junções sociais, de maneira que são mais bem

levantadas numa situação social – quer dizer, num grupo. 

Técnicas de Análise Qualitativa     77

Idéia básica: Muitas estruturas de significados subjetivos são

fortemente embutidas em contextos sociais, de tal maneira que

somente podem aparecer em discussões de grupo. Nestas, pode-se

quebrar barreiras psíquicas  para chegar a representações coletivas

e a ideologias.

Perguntas, por exemplo, em entrevistas individuais sobre preconceitos anti-semitas

não vão revelar muita coisa. Mas, quando se deixa um grupo de cinco a quinze

pessoas, talvez uma comunidade de moradores de um mesmo prédio, discutir

sobre judeus, pode acontecer facilmente que conversa vai e conversa vem e que

preconceitos e ideologias se manifestem. A pesquisa de Pollock (1955) conseguiu

demonstrar isto de maneira impressionante. Quase 120 grupos com um total de

1800 pessoas de toda a Alemanha Ocidental discutiram sobre o passado nazista e a

atualidade democrática do país e encontraram em boa parte do material

preconceitos e ideologias. O Instituto de Frankfurt de Pesquisa Social, que

conduziu este estudo, desenvolveu a discussão de grupo como método das

ciências sociais (vide Mangold, 1960; Pollock, 1955). Mesmo que haja algumas

pesquisas mais recentes trabalhando com esta técnica (por ex., Forschungsgruppe

KEIN, 1978; Leithäuser & Volmerg, 1979; Nießen, 1977; Peukert, 1984), ela está

sendo pouco utilizada hoje em dia. A experiência mostra que em discussões de

grupo bem conduzidas, racionalizações e bloqueios psíquicos podem ser

quebrados e que os participantes deixam transparecer atitudes que determinam

também seu pensamento, sentimentos e ações na vida cotidiana. Tais estruturas de

significados subjetivas surgem, essencialmente, em situações sociais, nas discussões

do cotidiano. Por meio de discussão em grupo é possível aproximar-se a algo

como uma opinião pública, representações coletivas, ideologias.

Uma dificuldade freqüente ao trabalhar com este método é a constituição dos

grupos. Da pergunta da investigação derivam-se os grupos relevantes. Eles devem

ter entre cinco e quinze participantes e devem, na medida do possível, constituir

um grupo na vida cotidiana.
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Áreas de Aplicação: A técnica de discussão de grupo é

especialmente útil para o levantamento de representações coletivas,

de ideologias e de preconceitos. Nesta técnica pode-se trabalhar

também com amostras maiores.

A condução da discussão revelou uma divisão em fases muito útil. Começa-se com

a apresentação de um chamado estímulo inicial: o condutor da discussão lê um

texto para provocar uma discussão, mostra um filme ou uma fita, ou algo

semelhante. A discussão em si deve receber o mínimo possível de interferência por

parte do condutor. Somente durante o decorrer da discussão é que ele introduz

argumentos de estímulo pré-estabelecidos. No fim deve ser realizada uma meta-

discussão, que dizer, uma conversa sobre a conversa. Neste ponto o condutor

pergunta se os participantes tiveram a oportunidade de formular seus argumentos

e como se sentiram durante a discussão. Na meta-discussão também reside a

oportunidade para um processo de aprendizagem dos participantes (cf. Flick, et al.,

1991, p. 198ff). Isto resulta no seguinte modelo de processo para uma discussão de

grupo (Figura 9).

Obviamente, discussões de grupo deveriam, desde que os participantes

concordem, ser gravadas, para permitir uma análise sistemática. Além do mais

existem experiências positivas com a inserção de um participante passivo, que

registra a dinâmica do grupo, gestos e mímica acentuada dos participantes e outros

eventos especiais durante a discussão (Forschungsgruppe KEIN, 1978).

A técnica de discussão de grupo pode ser utilizada para perguntas de pesquisa

muito diversas e é lamentável que não seja utilizada mais freqüentemente. Ela é

especialmente útil quando se trata de representações coletivas, de opinião pública.

Outro ponto forte é a descoberta de preconceitos e ideologias, de conteúdos

latentes que não aparecem tão facilmente em entrevistas individuais. A técnica de

discussão em grupo alcança estruturas de significados cotidianos, que surgem de

situações sociais, provocam mudanças nessas estruturas e influenciam

pensamentos, sentimentos e ações.
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Exemplo: Schindler & Wetzels (1985) utilizaram discussões de grupo em duas

turmas de escola primária e uma turma de escola integrada sobre o tema

“Desemprego na Família”. Como estímulo para a discussão utilizaram-se os

resultados de um levantamento de dados por questionários com 537 alunos. Um

primeiro resultado surpreendente foi que o tema não tinha sido tratado em sala de

aula e que poucos alunos falaram sobre o assunto entre si. O efeito do desemprego

sobre a família parece ser

Figura 9: Modelo de processo de uma discussão de grupo
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tabu entre os alunos. Os alunos, que têm nas suas famílias algum desempregado,

antecipam falta de compreensão, estigamatização e isolamento social (p. 130):

“... há na turma, quem sequer entenda as coisas.”

“... Acho que crianças, cujos pais não estão desempregados, eu acho, que eles não

têm como entender que os alunos acabam sendo muito agressivos, eles então

dizem, bem, porque os pais são desempregados, mas não acredito que eles

entendem.”

“... Acho que se eu dissesse que meus pais estão desempregados, eu sentiria que os

outros estavam com pena de mim: eles não têm o que comprar, para que falar com

eles.”

“... Têm muitos que dizem, por exemplo, meu pai é motorista, aquele com pai

desempregado não pode dizer algo assim ... ele não pode participar nas conversas.”

“... Você acaba sendo tratado com pena ... você se sente um tanto desprivilegiado.”

No levantamento por questionário, este aspecto não surgiu.

4) Observação Participante

A observação participante é uma técnica básica da pesquisa de campo (vide cap.

3.4). O observador não fica passivamente fora do contexto do objeto de estudo,

mas participa da situação social, da qual seu objeto de estudo faz parte. Ele está se

relacionando com as pessoas que estão sendo observadas, coleta dados enquanto

participa da situação de vida cotidiana. Espera-se com isto chegar mais perto ao

objeto de estudo, ter uma outra perspectiva de dentro. Alguns objetos somente

podem ser decifrados por meio desta técnica, não são acessíveis para alguém “de

fora” (vide para esta técnica Áster, Merkens, & Repp, 1989; Burgess, 1984; Flick et

al., 1991 p. 189ff; Girtler, 1984).
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Idéia básica: Com a observação participante, o pesquisador quer

chegar o mais perto possível ao seu objeto, quer abrir a perspectiva

de dentro da situação cotidiana. Nisto, procede-se, no máximo, de

maneira semi-estandardizada. 

Isto também é mostrado pela história desta técnica. Existem duas vertentes. A

antropologia cultural teve com Brosnislav Malinowski um defensor engajado na

observação participante. Seus estudos entre os nativos da Nova Guiné e Melanésia,

desde da década de 1920, foram pioneiros. Sem observação participante, não teria

sido concebível para os pesquisadores viverem entre as tribos nativas (cf. eg.,

Malinowski, 1979). Um segundo ramo de pesquisa, a escola de sociologia de

Chicago, trabalhou, aproximadamente ao mesmo tempo, no desenvolvimento

desta metodologia. Fez, por exemplo, estudos sobre o mundo dos vagabundos

(N.Anderson), criando o termo “observação participante” (E. C. Lindemann).

Assim, W. F. Whyte viveu durante mais de três anos num bairro de Boston para

realizar seus estudos sobre e entre grupos de imigrantes italianos (Whyte, 1984).

Se a observação participante está sendo apresentada aqui como uma técnica

qualitativa, quer-se dizer que ela não é conceitualizada como totalmente

estandardizada. A observação estandardizada trabalha com fichas de observação,

onde se marca a ocorrência de unidades de observação. A observação participante

enquanto técnica qualitativa, tem de ser aberta. Embora seja necessário e

engenhoso elaborar um guia de observação que liste de maneira detalhada o que

será observado. O observador, porém, deve ter condições de fazer comentários

detalhados e desenvolver aspectos novos.

Pode-se verificar paralelos entre os métodos de entrevista qualitativa. Não faz

sentido um procedimento totalmente livre, nem totalmente estruturado. Um

caminho intermediário significa que, de antemão, sejam determinadas as

dimensões observacionais com base em teorias 
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e seja criado um roteiro de observações. O observador não precisa ter este roteiro

a sua frente o tempo todo, porque isto interferiria com suas ações no campo, mas

dever ter internalizado e usado o roteiro como base para a preparação do

protocolo de observação. Desta maneira, as observações de diferentes

pesquisadores em situações diferentes se tornam comparáveis e os resultados são

mais facilmente generalizáveis. 

Um problema da observação participante diz respeito ao acesso ao campo da

pesquisa. O pesquisador quer ser recebido, aceito, participar, sem ser um fator de

interferência. Necessita-se, para isto, de boas reflexões preparativas e de uma

aproximação cuidadosa. Quando isto é conseguido, começa a verdadeira fase de

observação, a ação do pesquisador no campo. Cada observação participante deve

resultar num protocolo mais detalhado de observação. Isto pode, em parte,

acontecer já durante a observação, as chamadas anotações do campo. As anotações

e protocolos devem-se referir a dimensões e guia de observação, mas podem ir

além. De qualquer maneira, têm de ser juntadas e revisadas fora dos contatos de

campo, durante intervalos, etc. para constituir a base para a avaliação final. Isto

resulta no plano de procedimento, conforme apresentado na Figura 10.

Esta técnica qualitativa não serve igualmente para todas as indagações. Sua área de

aplicação incide onde determinados objetos de pesquisa são de difícil acesso a

estranhos. Por meio da participação, o pesquisador pode se aproximar da

perspectiva dos participantes, da perspectiva de dentro. Isto se aplica,

especialmente, para objetos que estão encaixados em situações sociais, porque

somente aí uma participação faz sentido. A observação participante semi-

estruturada, finalmente, é uma técnica interessante para indagações exploratórias,

que criam hipóteses, quer dizer, quando se quer estruturar um território novo.
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Áreas de Aplicação: A observação participante é especialmente útil

quando

• O objeto de estudo é embutido em situações sociais;

• O objeto de estudo é de difícil acesso de fora;

• A indagação é mais de natureza exploratória.

Exemplo: Aqui pode ser feita a ligação para o estudo de Marienthal (Jahoda et al.,

1933/1978), vide o exemplo à página 54. O objetivo do projeto foi participar o

mais perto possível da vida cotidiana dos desempregados de  Marienthal. Uma das

pesquisadoras morou lá, tentou-se contato com as famílias, as

Figura 10: Plano de procedimento de observação participante
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instituições (clube de esporte, sindicato, cooperativa, biblioteca, escola, igreja), a

fábrica, o restaurante, as lojas da comunidade. Enquanto isto, foram feitas

observações sistemáticas conforme a seguinte ficha de instrução (ibid., p. 33):

A.  Representação do desemprego

Qual a primeira reação ao desemprego?

O que o indivíduo fez, para conseguir emprego?

Quem conseguiu trabalho fora da comunidade, de que maneira?

Que substituto de trabalho está sendo realizado? Por ex., criação de animais

pequenos, trabalho de agricultura, etc.

Posição diante de possibilidades de trabalho, especialmente emigração?

Tipos e fases de comportamento?

Quais os planos que as pessoas ainda têm? Diferenças entre adultos e jovens?

Diferenças entre empregados e desempregados?

Atitudes diante dos serviços sociais?

Impacto do desemprego

B. Impacto sobre o estado físico da população?

Impacto sobre o desempenho escolar das crianças?

Impacto sobre a criminalidade?

Os velhos ou os jovens sofrem mais do impacto do desemprego?

Mostraram-se dificuldades numa eventual retomada de trabalho?

Os conflitos políticos aumentaram ou diminuíram?

De que maneira a posição da religião se modificou?

Ocorreram mudanças de interesses, de maneira geral?

Que mudanças ocorreram na percepção do tempo?

As relações entre os moradores mudaram? Comportamento de ajuda ou de

competição?

Mudanças dentro das famílias?
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4.2 Técnicas de Preparação

A descrição exata e apropriada do objeto de pesquisa é uma preocupação especial

da pesquisa qualitativa (cf. cap. 2). Para realmente fazer jus a isto, deve-se tematizar

um passo entre o levantamento e a avaliação: a preparação do material. Por meio

das técnicas de levantamento, tenta-se obter informações sobre a realidade. Este

material, entretanto, precisa ser fixado, registrado, preparado e organizado, antes

de poder ser avaliado. O melhor levantamento não adianta, se neste passo não se

trabalha de maneira limpa e clara. Na pesquisa quantitativa esta área é por demais

negligenciada. No máximo fala-se dos problemas da estatística descritiva. A

estatística descritiva trata de uma preparação de dados em forma de representação

gráfica por meio de curvas, diagramas de barras, etc. Aqui também menciona-se o

quanto a seleção de unidades, segmentos e medidas pode ser deformante – isto é

mais um argumento da importância das técnicas de preparação de dados.

Serão tratadas a seguir três temáticas da preparação do material para a pesquisa

qualitativa:

! A escolha dos meios de representação;

! As técnicas para elaborar protocolos;

! A construção de sistemas descritivos.

Para cada um destes pontos, por sua vez, antes de se fazer as análises, serão

propostas técnicas, para se chegar a uma descrição a mais diferenciada e adequada

diante do objeto de pesquisa.

5) Escolha de meios de representação

Nisto, os jornalistas freqüentemente estão mais adiantados do que os cientistas,

razão pela qual uma boa reportagem muitas vezes é mais eficaz do que um relato

científico mal feito: os meios de apresentação são utilizados de maneira consciente

e criativa. Obviamente, o meio de apresentação principal 
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do cientista é a palavra escrita, o texto, porque seus meios são as revistas

especializadas e os livros. Mesmo assim existem muitas possibilidades de incluir

meios adicionais e estes devem ser utilizados. Dois pensamentos básicos devem

ser seguidos para uma seleção adequada. Por um lado, os meios de apresentação

devem ser adequados ao objeto de estudo. Relacionamentos complexos

provavelmente se apresentam melhor como texto de citação literal. Para análises

de situações, relações entre ações e também elementos emocionais, fotografias e

filmes podem ser meios importantes. Quando se trata de uma maneira ou outra de

material ordenado, representações gráficas como tabelas e modelos se tornam

importantes. Assim, o respectivo objeto recomenda o meio. Além disso, uma

segunda consideração é importante. Quanto mais variados os meios de

representação, mais fáceis serão a compreensão e a análise. Uma combinação

criativa de meios diversos é muito vantajosa.

Um grupo especial de meios de representação gráfica deve ser mencionado

separadamente aqui: é possível levantar estimativas subjetivas e auto-avaliações por

meio de estímulo ao próprio participante da pesquisa para preparar uma

representação gráfica. Tais técnicas ficam numa área de fronteira entre

levantamento e avaliação. Darei dois exemplos: na técnica de linha de vida, solicita-

se ao respondente que trace o sobe e desce da sua vida, por meio de uma curva. A

abscissa com os anos de vida de interesse é pré-estabelecida. Esta é uma técnica

clássica da psicologia do desenvolvimento (cf. Bühler, 1933) que hoje em dia se

usa novamente com certa freqüência (por ex., Runyan, 1980; Schroots, 1984). 

A técnica da colocação de estrutura (Damm & Krause, 1988; Scheele & Groeben,

1988) foi desenvolvida para a análise de teorias subjetivas, quer dizer, de sistemas

complexos de avaliação da vida cotidiana do indivíduo. Nela, levanta-se, por

exemplo, definições subjetivas da seguinte maneira: elementos de definição são

escritos em fichas. O respondente as identifica e coloca em relação uma a outra,

movendo as fichas até que a estrutura dos elementos da definição corresponda à

teoria subjetiva do respondente.
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Idéia básica: É importante selecionar meios de representação

apropriados. Eles devem ser

• apropriados ao objeto de estudo;

• na medida do possível, variados.

Meios de Apresentação

• Textos

• Apresentações gráficas - Tabelas

- Modelos de processos

- Modelos de contextos

- Modelos de estruturas

• Meios audiovisuais - Imagens

- Filmes

- Gravações

Quais são os meios de representação disponíveis ao cientista? Essencialmente os

textos escritos, as apresentações gráficas e os meios audiovisuais. No caso de

representações gráficas, mencionam-se, primeiramente as Tabelas. O material é

associado a determinadas categorias (vide técnica 10 deste capítulo quanto à

criação de categorias) e é apresentado numa visão geral. Entretanto, os modelos

mais complexos também são relevantes, aqui. Modelos de processo tentam dividir

uma seqüência em elementos individuais e apresentá-los de maneira clara. Os

modelos de processo, neste livro, são exemplos para esta técnica. Modelos

contextuais agrupam os objetos conforme características contextuais, enquanto

que modelos estruturais estabelecem relações sistemáticas entre objetos ou

aspectos. Há, também, exemplos para este modelo neste livro (por ex., Figura 1, p.

27). Entre os meios audiovisuais deve-se mencionar imagens (fotos, jornais, etc.),

filmes e gravações.

Apresentar com maior detalhe a maneira de trabalhar com estes meios iria

extrapolar as intenções deste livro. Sugestões são apresentadas no excelente

trabalho de Miles & Huberman (1984). Apontamos aqui, para o fato que a escolha

do meio 
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apropriado de representação constitui mais uma técnica básica de pesquisa

qualitativa que tem sido negligenciada até agora.

Exemplo: Para usar mais um exemplo da pesquisa sobre desemprego, apresentamos

um gráfico de R. Harrison (apud Kieselback & Walker, 1985) que mostra o efeito

desmoralizador do desemprego a longo prazo (Figura 11).

Um problema que confronta qualquer pesquisa que lida com técnicas de

levantamento aberto diz respeito ao registro do material. Porém, os projetos ou

não falam disso ou escolhem uma determinada técnica sem justificativa. Aqui,

novamente, há o princípio da preparação do material: as decisões tomadas neste

momento determinarão a avaliação, quer dizer, os erros que também serão feitos.

Por isto, apresentaremos, com mais detalhe, cinco técnicas de protocolamento. 

Figura 11: Efeitos psicossociais do desemprego no decorrer do

tempo (Harrison apud Kieselbach & Wacker, 1985, capa)
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Idéia básica: Por meio da transcrição literal prepara-se uma versão

textual completa do material levantado, que servirá como base para

uma avaliação interpretativa extensa.

6) Transcrição Literal

Quando a língua falada, por exemplo, em entrevistas ou discussão em grupo, é

transformada em forma escrita, este processo se chama de transcrição. Para uma

avaliação detalhada, a preparação de uma transcrição é laboriosa, mas,

absolutamente necessária. Aí é possível realizar sublinhamentos e anotações

marginais, pode-se folhear e comparar passagens de textos. O protocolo verbal

permite, igualmente, afirmações individuais no seu contexto e desta maneira,

permitem uma base para uma interpretação detalhada. Muitas das técnicas de

avaliação a serem apresentadas a seguir supõem uma transcrição literal.

Geralmente ignora-se que existem procedimentos totalmente diferentes para o

registro. A técnica provavelmente mais exata é o uso do Alfabeto Fonético

Internacional que foi desenvolvido pela International Phonetic Association (Ehlich &

Switalla, 1976; Richter, 1973). Este alfabeto foi desenvolvido especialmente para a

fala, para poder registrar todo tipo de dialeto e sutilezas lingüísticas. Regras exatas

são dadas por Richter. Como exemplificação, apresentamos à página 90, um

segmento de um protocolo.

Na maioria das vezes, não existe interesse em tais tessituras lingüísticas. Existe

também a possibilidade de uma transcrição literária, que reproduza o dialeto com o

alfabeto comum. Regras detalhadas existem no trabalho de Zwirner & Bethge

(1958), assim, apresentamos, novamente, apenas um exemplo. Trata-se de um

jovem de Berlim, no Centro Comunitário, que fala sobre a sugestão de colocar

colchões no chão de uma das salas do Centro.
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Figura 12: Segmento de um protocolo utilizando o alfabeto fonético
in t e rn a c io n a l n a  c o lu n a  e s q u e rd a  (de Ehlich & Switalia, 1976, p. 83)
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Procedimento: Numa transcrição literal, existem essencialmente

três técnicas:

• O alfabeto fonético internacional, para reproduzir todas as

tessituras dialéticas e lingüístico;

• Uma transcrição literária, que também reproduz o dialeto no

alfabeto comum;

• Uma transcrição para o alemão standard escrito.

<texto transcrito do dialeto de Berlim>

Tais textos são cansativos para ler, precisam familiaridade, leitura repetida, para

poder compreender. Para conseguir mais legibilidade é necessário afastar-se mais

da palavra falada. A transposição para o Alemão escrito normal é a técnica de protocolo

mais comum. O dialeto é retirado, erros de gramática são corrigidos, o estilo é

adaptado. Isto é apropriado quando o nível temático e de conteúdo está em

primeiro lugar, quando o respondente, por exemplo, serve como testemunha,

como expert, como informante.

7) Transcrição comentada

Informações importantes além do protocolo verbal podem ser registradas por

meio de transcrições comentadas. Para tanto, precisam ser tratadas, especialmente,

duas técnicas. Por um lado
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pode-se, por meio de símbolos especiais, registrar peculiaridades da língua, como

pausa, ênfase, maneirismos, risos, etc. no protocolo verbal. Kallmeyer e Schütze

(1976) desenvolveram um sistema bastante útil (p. 6f):

(,) = breve interrupção da fala

.. = breve pausa

... = pausa com duração média

(pausa) = pausa demorada

mhm = enchimento da pausa, sinal de compreensão

(.) = baixando a voz

(-) = voz suspensa

(‘) = levantando a voz

(?) = intonação de interrogação

(h) = hesitação na resposta

(c) = correção, sublinhando que isto é a versão definitiva da resposta,

especilamente em caso de correção múltipla

certo = ênfase notável

(riso) = caracterização de eventos não-linguísticos, ou maneira de falar, tom

de voice, etc.   

(rap) = fala rápida, marcação do iníco e fim da passagem rápida, com ‘+’

& = continuação notavelmente rápida

(..), (...) = incompreensível

A:  S... texto ...

B:  G... texto ...

= pessoa A e B falando ao mesmo tempo

Um pequeno segmento de uma transcrição de uma conversa mostra que esta

informação adicional interfere com a legibilidade do protocolo (cf. Figura 13).  
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Figura 13: Exemplo de uma transcrição comentada (de Kallmeyer &

Schütze, 1976, p. 7f.)
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Procedimento: Na transcrição comentada anota-se informações

adicionais além do protocolo verbal:

• Pausas, ênfases, especificidades lingüísticas por meio de sinais

especiais;

• Comentários adicionais na base de critérios predeterm inados

numa coluna específica, ao lado do texto.

A pergunta da pesquisa, a concepção específica da análise se esta pode ser aceita,

se a informação adicional é útil.

Uma outra variante da transcrição comentada consiste em colocar mais uma

coluna, além do protocolo em si, com comentários adicionais. Quando, durante a

discussão em grupo há um observador adicional (cf. técnica 3, p. 76), recomenda-

se incluir suas observações no Protocolo desta maneira. Mas, aqui também é

importante estabelecer anteriormente critérios, sobre quais são os comentários

adicionais de interesse.

 

8) Protocolo resumido

Esta é a próxima técnica de protocolo e tem a tarefa de reduzir a quantidade de

material, já no momento da anotação. Não se anota tudo no protocolo, porque

isto seria trabalhoso demais, pouco interessante ou até caro demais. Uma

possibilidade seria fazer um sumário diretamente da fita gravada. Como técnica

poderia se apoiar na análise de conteúdo qualitativa, porque sumários tampouco

podem ser deixados ao acaso, precisam seguir uma maneira metodologicamente

controlada. A idéia básica desta técnica de análise de conteúdo é de inicialmente

estabelecer um nível comum geral do material e depois aumentar tal nível

sucessivamente. Com um nível de abstração cada vez maior, a quantidade de

material se reduz na medida em que as unidades de significado individuais são

integradas, concentradas, podem ser deixadas de lado, 
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Idéia básica: Numa análise de conteúdo que sumariza de maneira

sistemática, estabelece-se um nível comum geral do material e,

depois, aumenta-se tal nível sucessivamente.

são absorvidas no texto geral (vide Mayring, 2000).

Neste processo de generalização a psicologia do processamento de textos nos

ajuda (por ex., Ballstaedt et al, 1981; Mandl, 1981; van Dijk, 1980). Estabeleceram-

se seis processes redutivos da maneira empírica de se fazer sumários na vida

cotidiana (por ex., entre alunos):

! Deixar de lado: proposições (i.e., cada afirmação significativa, que pode ser

derivada do texto, cf. Titzmann, 1977, p. 1980ff), que aparece em mais de um

lugar com o mesmo sentido, são omitidos;

! Generalização: Proposições, implícitas numa proposição superordenada, abstrata,

serão, por esta, substituídas.

! Construção: A partir de várias proposições específicas constrói-se uma

proposição que caracteriza o assunto como um todo e faz as demais

proposições supérfluas.

! Integração: Uma proposição que faz parte de uma proposição construída, mais

global, pode ser omitida.

! Seleção: Certas proposições centrais serão mantidas de maneira inalterada, uma

vez que já representam certos elementos gerais do texto.

! Condensação: Proposições espalhadas no texto, mas associadas em termos de

conteúdo são apresentados de maneira resumida.

Pode-se criar daí um modelo de processo (cf. Figura 14, p. 96).
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Inicialmente, determina-se o nível de abstração e o material é generalizado neste

nível. Depois disso, retiram-se aquelas unidades de significância generalizadas que

já apareceram. Finalmente concentra, integra unidades de significância semelhantes

ou interconectadas e constroem-se unidades mais abrangentes. O que sobra é

colocado junto e verificada a sua utilidade diante do material inicial. Quando o

resumo ainda não é suficientemente geral, repete-se este processo.

Figura 14: Modelo de processo da análise de conteúdo resumindo

(Mayring, 1995).
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Áreas de aplicação: Um protocolo sumarizado se aplica quando o

interesse concentra-se principalmente no lado do conteúdo /

temático e a quantidade do material não pode ser tratada de outra

Um procedimento semelhante, embora menos sistemático e, portanto, menos

controlável é representado pelo protocolo de conteúdo, que Wahl et al (1982)

desenvolveram para analisar 600 horas de gravações numa pesquisa sobre famílias

de classe baixa.

Com esta técnica de análise de conteúdo resumida pode-se trabalhar grandes

quantidades de material e reduzí-la a um tamanho manuseável. A técnica,

obviamente, somente se aplica quando o interesse é, principalmente, no aspecto de

conteúdo / temático. No contexto lingüístico concreto, a situação da entrevista ou

da discussão fica perdida.

Exemplo: Será dado um exemplo do estudo sobre desemprego de professores

(Ulich et al., 1985). Uma seleção um tanto enviesada de uma entrevista com

“Willi” (codinome) foi reduzida em cinco afirmações centrais. A Tabela dá uma

visão dos passos intermediários (cf. Figura 15).

9) Protocolo Seletivo.

Às vezes faz sentido selecionar, apenas, certos elementos específicos e deixar o

resto de lado, especialmente ao se tratar de material muito extenso. O ponto

crucial é estabelecer anteriormente critérios exatos sobre o que será protocolado.

Isto se determina a partir da pergunta da pesquisa. Os critérios têm de ser

definidos com tanto exatidão e esclarecidos com exemplos que permitam sempre

chegar a uma decisão protocolar inequívoca. Aqui se pode utilizar um outro

processo de análise de conteúdo, o da estruturação (cf. Mayring, 2000). Esta

técnica
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Figura 15: Sumário de um segmento de entrevista com um professor

desempregado (Mayring, 2000)
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Idéia básica: No caso de muito material com muita coisa supérflua,

tangencial, um protocolo seletivo pode ser útil. Os critérios de seleção

precisam ser bem estabelecidos e definidos. Uma análise de conteúdo

estruturante pode ser útil neste caso (cf. técnica 14).

vai ser descrita, com mais detalhe,  no próximo capítulo entre os processos de

análise (cf procedimento 14), assim, vou apontar aqui apenas uma parte. Tais

protocolos seletivos fazem sentido quando durante a fase da coleta de dados

utilizaram-se diferentes técnicas para aliciar determinados aspectos específicos.

Possivelmente encontra-se no material muito desviante, supérfluo, que não

contem nada útil para uma análise. Deve-se lembrar do perigo deste procedimento,

vez que geralmente se perde o contexto necessário para uma interpretação.

10) Construção de sistemas descritivos

Com esta última técnica de preparação do material chegamos mais perto da área de

análise. As transições, simplesmente, são fluidas. A construção de sistemas

descritivos essencialmente quer referir o desenvolvimento de sistemas de

categorias classificatórias. Por meio dessas ordena-se o material dentro de rubricas

distintas. Nas pesquisas até agora, este passo geralmente é ignorado,

freqüentemente apresentam-se sistemas de categorias sem justificativa adicional.

Aqui se mostra mais uma vez a idéia central do procedimento qualitativo: a

explicação e o controle dos passos analíticos qualitativos, que também existem

implicitamente na pesquisa quantitativa.

Já encontramos sistemas descritivos na seleção de meios de representação (técnica

5), quando tratamos de tabelas e modelos. Naquele momento objetivou-se apontar

os meios de representação. Tratamos aqui da construção das categorias como tal.

Vamos voltar, mais uma vez, aos sistemas de categorias no contexto das técnicas

de análise. Aí trataremos do trabalho
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Idéia básica: Com a construção de sistemas descritivos, o material

é para ser ordenado por meio de um sistema categórico composto

de termos superordenados. As categorias são desenvolvidas com

base em teorias e relacionadas ao material empírico concreto.

com sistemas categóricos (técnica 14, análise de conteúdo qualitativa). Esta volta

repetida ao tema mostra quão importante para o pensamento qualitativo é o

tratamento metodologicamente seguro com tais estruturações descritivas. A idéia

básica na construção de sistemas descritivos é que eles sejam sempre mais

abstratos do que o material, já que a sua tarefa é de ordená-lo. Eles constituem

generalizações, oriundas do nível de fatos concretos e empíricos; assim, são

afirmações teóricas. Strauss (1097) reuniu isto num modelo de conceitos –

indicadores (Figura 16).

FALTA FIG 16

Por meio de uma comparação dos indicadores em nível empírico cristaliza-se,

inicialmente em pedaços, depois cada vez mais claramente, uma categoria, um

conceito (cf. técnica 11, grounded theory). Isto significa, também, que as categorias

(conceitos) precisam ser, de um lado, colocadas em relação com todas as demais

afirmações teóricas sobre o respectivo objeto de pesquisa.  Por outro lado,

precisam se adequar ao material concreto empírico. A construção de sistemas

descritivos encontra-se, assim, numa situação de tensão entre o teórico e o

empírico.
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A ênfase pode variar entre o teórico e o empírico. Classificações mais teóricas são

derivadas diretamente de pré-reflexões teóricas e aplicadas ao material.

Classificações mais empíricas são desenvolvidas a partir do material e depois

colocadas no contexto teórico. De qualquer modo, o processo da construção de

categorias é caracterizado por dois princípios. De um lado, precisa acontecer passo

a passo (vide Mollenhauer & Rittelmeyer, 1977, p. 66f): Primeiro, precisa ser

definido exatamente que o objeto será ordenado por meio de um sistema

descritivo. No segundo passo, este objeto é dimensionado. Determina-se,

teoricamente, em que sentido será ordenado, quer dizer, em que dimensões serão

criadas classes distintas. Somente agora, e novamente mais ou menos direcionado

por teorias, cria-se o sistema de categorias, definido nas dimensões, nas

manifestações e classes individuais. O segundo aspecto importante na criação de

sistemas descritivos é que é adaptado ao material por meio de passos pilotos.

Quando em um passo piloto, o teste de um sistema de categorias num segmento

do material deixa dúvidas nas dimensões e categorias, estes têm de ser re-

trabalhados. Isto resulta num processo circular que produz o sistema categórico

final, assegurado teórica e empiricamente. (Figura 17, p. 102).

Quando se quer trabalhar com tais sistemas descritivos, é de significância decisiva,

definir as categorias com tal exatidão que seja sempre possível realizar uma

atribuição inequívoca. Para isto existem também técnicas qualitativas que serão

tratadas com maior detalhe nos métodos analíticos (técnica 14, análise de conteúdo

qualitativa).

Exemplo: No estudo de Marienthal realizou-se visitas domiciliares a cem famílias no

contexto da ação de roupas, que foram utilizadas para conversas e observações.

Numa comparação deste material com as histórias de vida, com as observações em

situações extra-familiares, cristalizou-se que as
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famílias puderam ser diferenciadas conforme posturas básicas distintas:

! postura básica não-quebrada: “manutenção doméstica, cuidados com as

crianças, bem-estar subjetivo, atividades, planos e esperanças para o futuro,

manutenção do espírito de vida, sempre novas tentativas de busca de emprego”

(Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel, 1975, p. 71);

! postura básica resignada: ...

! postura básica desesperada: “Desespero, depressão, falta de esperança,

sentimento de ... ter feito todos os esforços e assim não mais procurar trabalho,

nenhuma tentativa de

Figura 17: Modelo do processo da construção de sistemas

descritivos
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melhoria bem como freqüentes comparações com um passado melhor” (p. 71);

! postura básica apática: sem energia, observação sem ação, casa e crianças

descuidadas, ... sem planos, ... freqüentemente alcoolizado. A família mostra

desintegração.

Estas quatro posturas básicas representam um sistema descritivo, que depois virou

o ponto de partida para análises quantitativas (16% de postura não-quebrada, 48%

resignada, 11% desesperada, 25% apática).

4.3 Procedimentos de análise

Serão apresentados, aqui, sete procedimentos de análise, que foram desenvolvidos,

ou redescobertos, nos últimos anos, na área da pesquisa qualitativa. Embora esta

lista não seja nem possa ser completa, apresenta uma visão da variabilidade da

pesquisa qualitativa moderna. Neste capítulo vamos tratar também de

procedimentos mais e menos estruturados, procedimentos baseados em

observações e aqueles relacionados a dados verbais. Inicialmente serão tratados um

a um, antes que seja tentada, no próximo capítulo, uma sistematização.

11) Grounded Theory

Será apresentado, inicialmente, um procedimento que foi desenvolvido na

sociologia estadunidense por B. G. Glaser e A. L. Strauss, no círculo de Howard

Becker, nas décadas de 1950 e 1960 e que foi denominado grounded theory (vide

Glaser, 1978; Glaser & Strauss, 1969; Strauss, 1987; Strauss & Corbin, 1990).

Trata-se de um procedimento que, já no levantamento, admite passos de

construção de conceitos – principalmente indutivos – e teorias.
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Glaser e Strauss argumentaram que, especialmente na pesquisa aberta de campo,

os pesquisadores, sem dúvida já durante a coleta de dados estão refletindo sobre a

análise e os conceitos implícitos entram na coleta de dados subseqüente. Pesquisa

de orientação qualitativa não vê muito sentido na restrição dentro de um

racionalismo crítico (Karl Popper), que verifica, apenas, hipóteses formuladas

antes do levantamento de dados. A grounded theory permite explicitamente a

construção de conceitos (códigos e construtos) durante o levantamento de dados e

quer torná-los transparentes. Desta maneira, levantamento e análise de dados

ocorrem simultaneamente. No decorrer do levantamento de dados cristaliza-se um

referencial teórico, que está sendo modificado e completado passo a passo.

Quando este satisfaz em termos de clareza e capacidade de afirmação, interrompe-

se o levantamento de dados, já que o essencial do trabalho de análise tinha sido

feito. Isto será demonstrado usando o exemplo do desenvolvimento de

“construtos integrados” (Barton & Lazarsfeld, 1979), fazendo referência ao estudo

de Marienthal.

Exemplo: 

Durante a pesquisa entre desempregados num vilarejo austríaco os

pesquisadores fizeram uma série de ‘observações surpreendentes’. Embora as

pessoas dispusessem de mais tempo, utilizaram menos a biblioteca pública.

Embora estivessem sofrendo com a situação econômica, o nível de atividade

política baixou. Desempregados que não tinham mais nada a fazer, fizeram

menos esforço para procurar emprego nas cidades vizinhas do que os que

tinham ainda algum trabalho. Os filhos dos desempregados tinham

representações menos claramente desenvolvidas sobre um emprego futuro, do

que os filhos de pessoas com trabalho. Eles tampouco sabiam que presente

pedir para o Natal. Os pesquisadores tiveram os mais diversos problemas

práticos, porque as pessoas freqüentemente compareceram atrasados ou sequer

chegaram às entrevistas. As pessoas andaram mais lentamente. Tornou-se difícil

arranjar compromissos, ‘claramente, nada mais funcionou no vilarejo’. Todas

estas observações resultaram 
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Idéia básica: A grounded theory parte da suposição que o

pesquisador, já durante a coleta de dados, desenvolve, aprimora e

interliga conceitos teóricos, construtos e hipóteses, de tal maneira

que levantamento e análise se superpõe. 

numa caracterização global do vilarejo como o ‘município cansado’. Assim

foram reduzidas as  características observadas, que permearam todas as áreas de

comportamento. Embora as pessoas não tivessem mais nada a fazer, elas

pareciam cansadas – pareciam sofrer de uma espécie de paralisia generalizada da

sua energia mental (Jahoda & Zeisel, 1932)” (Barton & Lazarsfeld, 1977, p. 77f).

O exemplo mostra que tais construtos integrados podem ser aprimorados durante

a pesquisa de campo e conectados com outros construtos.

O instrumento central no levantamento de elementos teóricos da grounded theory são

fichas de anotações: memos [i.é, anotações]. Sempre que o pesquisador durante a

fase de levantamento de dados, i.é, durante o trabalho de campo encontra aspectos

centrais, a instrução para a ação se chama: “stop and memo!” (Glaser, 1978) [i.é,

“pare e anote!”] Tais anotações podem servir para esclarecer novos aspectos,

concretiza-los num caso específico, ou servir para diferenciar outros aspectos (vide

Miles & Huberman, 1984, p. 69ff). Podem servir para a criação de categorias de

análise (códigos) com os quais o material pode ser trabalhado. O importante nestas

anotações, entretanto, é que se registre – preferencialmente numa coluna a parte –

o contexto específico no qual a observação se baseou. Uma generalização e

interligação de conceitos constituem um importante apoio nas decisões. Quando,

da observação de um determinado aspecto resultou um memo, o pesquisador

tentará trabalhar e completá-lo por meio de análises e observações adicionais. Isto

estimula mais levantamento de dados. No próximo passo tentar-se-á integrar os

conceitos por meio de comparação de códigos e anotações. Isto, por sua vez, pode
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influenciar o levantamento de dados. Este processo circular leva a uma versão final

dos conceitos teóricos, para a grounded theory (Figura 18).

O campo de aplicação clássica da grounded theory é a pesquisa de campo na qual o

próprio pesquisador é envolvido, geralmente por meio da observação participante.

Na pesquisa de campo existe geralmente um contato mais duradouro com o objeto

de pesquisa. Aqui, o “stop and memo”, tão importante para este método, é

possível. A coleta de dados pode ser gerida pelos resultados dos memos. Em

estudos de entrevistas, tal procedimento

Figura 18: Modelo do processo de criação da grounded theory
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Áreas de Aplicação: A grounded theory pode ser utilizada

especialmente na pesquisa de campo que usa observação

participante. Além do mais, é útil em pesquisas exploratórias.

faz menos sentido. Além do mais, a construção da grounded theory é recomendada,

especialmente, quando o objeto de estudo é novo e ainda não pesquisado. De

qualquer forma, as idéias básicas constituem uma complementação importante

para a análise qualitativa, como alguns trabalhos mais recentes podem mostrar

mais claramente (por ex., Hildenbrand et al., 1984).

12) Análise fenomenológica

As raízes da fenomenologia também são extensas. Edmund Husserl (1859 – 1938)

iniciou-a como método filosófico; Scheler, Heidegger, Merleau-Ponty, Schütz,

Satre a desenvolveram, as vezes com acentuação bem distinta, fazendo com que

fenomenologia entrasse nas disciplinas individuais das ciências sociais (por ex.,

Jaspers, 1912). Podem-se verificar, especialmente nos últimos anos, um

renascimento da abordagem fenomenológica dentro da psicologia (Giorgi, 1970,

1975, 1985; Graumann & Métraux, 1977; Kockelmans, 1987) e na pedagogia

(Hellemans & Smeyers, 1987), inspirada na “mudança qualitativa”. A

fenomenologia – poderia traduzir isto como o ensino da manifestação concreta (ao

invés de idéias como no caso de Platão) – luta, assim, contra o preconceito de que

somente se trata de uma análise fenomenológica superficial. O certo é que uma

descrição detalhada e cuidadosa do objeto de pesquisa é levada a sério.

A idéia básica é que se deve partir da perspectiva de cada indivíduo, das suas

estruturas subjetivas de significados, das suas intenções, porque os fenômenos nas

ciências humanas sempre são objetos intencionais, a consciência humana é dirigida

a eles. O objeto da análise entretanto é
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Idéia básica: Análise fenomenológica pode ser caracterizada por

dois elementos essenciais:

• A descrição dos fenômenos da perspectiva do sujeito e suas

intenções são o ponto de partida;

• Tenta-se uma redução ao núcleo essencial por meio de variações

do fenômeno.

chegar ao cerne mais profundo, à natureza das coisas, quer dizer, não ficar na

superfície, nas aparências. Redução eidetica, i.é, a volta à essência, é o nome para

este passo analítico. O pensamento central, semelhante ao experimento qualitativo

(cap. 3.5), é a variação. Um determinado fenômeno é comparado em diferentes

contextos, ou os contextos são variados em experimentos mentais. O que fica

invariante, fornece dicas sobre a natureza do fenômeno. “A criativa, ativa reflexão,

na visão do essencial, consiste na produção de múltiplas variações, na interrelação

consistente e, finalmente, na identificação , como o essencial, do congruente frente

às diferenças” (Danner, 1979, p. 126). Com isto tocamos nas duas idéias básicas da

análise fenomenológica.

Para descrever com mais detalhes o procedimento de uma análise fenomenológica,

é importante apontar, mais uma vez, seu ponto de partida. Não se pretende

realizar uma descrição ampla de determinados campos de objetos, mas uma análise

direcionada de fenômenos individuais. A definição destes fenômenos é o primeiro

passo. A coleta de material é direcionada a isto. Para prosseguir na análise, Giorgi

(1985) fez uma diferenciação importante. Ele recomenda quatro passos. Primeiro,

o analista precisa ter uma visão geral do material como um todo, para ter uma

compreensão da totalidade. Esta impressão geral é muito importante para os

passos subseqüentes, porque este procedimento é menos formalizado, assim

precisa ser justificado pelo conteúdo, em cada caso. 
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Numa segunda visão do material, tenta-se criar unidades significativas diante do

fenômeno a ser investigado. Onde se toca no assunto, onde se encontram

afirmações importantes? Este sequenciamento permite como terceiro passo,

interpretar as unidades significativas diante do fenômeno. No quarto passo as

unidades são comparadas, conectadas e sintetizadas para uma interpretação geral

do fenômeno. Como princípio de trabalho para os últimos dois passos podem ser

utilizadas as técnicas de variação e redução do núcleo, mencionadas acima. Assim,

chegamos ao modelo do processo (Figura 19, p. 110).

As análises fenomenológicas têm aplicação muito ampla. É difícil uma delimitação

exata. Grauman e Métraux (1977) trabalharam três funções da orientação

fenomenológica nas pesquisas atuais:

! uma função crítica, na medida em que as abordagens predominantes são

questionadas nas várias áreas de conteúdo e conceitos metodológicos básicos;

! uma função heurística, na medida em que propõe novas perspectivas, aspectos e

alternativas e os transforma em prática de pesquisa;

! uma função descritiva, na medida que é desenvolvida uma compreensão mais

ampla de áreas de conteúdo a partir da perspectiva do sujeito.

13) Paráfrase das ciências sociais – hermenêutica

Esta técnica também tem uma longa história, na medida em que se refere e se

baseia na hermenêutica. A forma aqui apresentada foi desenvolvida no fim dos

anos 70 na Universidade a Distância de Hagen (Heinze, 1987; Heinze &

Klusemann, 1979, 1980). Ela foi utilizada predominantemente para a interpretação

de entrevistas narrativas, para estudar o modo de vida, 
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A motivação para estudar e a situação de aprendizagem numa universidade a

distância. Precisamos, inicialmente, esclarecer alguns termos. Ciência social quer

dizer que o interesse principal está na análise da situação de vida do sujeito na sua

contextualização social e menos, na hermenêutica teológica, filosófica, jurídica ou

histórica. Se o procedimento é chamado hermenêutico, é para sublinhar o papel

importante da pré-compreensão do interprete 

Figura 19: Modelo de processo de análise fenomenológica
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Idéia básica: A paráfrase das ciências sociais – hermenêutica é

uma técnica que pretende, por meio de procedimentos

hermenêuticos, i.e., a  gradativa modificação do pré-conhecimento

do intérprete,  chegar a uma interpretação da perspectiva subjetiva

dos seus sujeitos.

no processo de análise. A compreensão deve acontecer no círculo hermenêutico

(vide cap. 2.2, p. 30), i.é, as teorias cotidianas, teorias científicas e experiências

subjetivas-biográficas devem ser levadas para o processo de interpretação e

modificadas gradativamente. O produto final seria uma interpretação do material,

na qual a perspectiva subjetiva do entrevistado seria reproduzida e explicitada. Os

autores chamam isto de paráfrase, uma formulação colocada no lugar do material

original. Isto, ainda, quer apontar para o fato de que a análise pode progredir a

partir deste ponto, quando, por exemplo, comparam-se estas paráfrases com

estruturas de sentido geral. Esta caracterização também mostra a idéia básica deste

procedimento.

Um ponto essencial deste procedimento mais descritivo-hermenêutico é que se

trabalhe com mais de um intérprete, para chegar a melhores interpretações. Heinze

e seus colegas descreveram três passos básicos. Na base de uma leitura do material

como um todo, os interpretes apresentam uma primeira interpretação e a

justificam um para o outro. Os interpretes consideram seus pré-conhecimentos

específicos e seu conhecimento sobre o contexto do material como um todo. Se

esta primeira interpretação não é plausível, se indagam mutuamente (‘O que quer

dizer com isto?’; ‘Tenho uma compreensão diferente disto;’ ‘Pode repetir a

explicação?’) Estas conversas sobre a interpretação também são gravadas e

transcritas. O segundo passo é chamado de “fase de reconstrução meta-

comunicativa”. Nela se realiza uma análise crítica e re-trabalho das primeiras

interpretações. O objetivo é chegar a uma sistematização e avaliação das 
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Área de aplicação: A paráfrase das ciências sociais – hermenêutica

é útil para uma interpretação muito detalhada e segura de material

de texto, especialmente de entrevistas abertas e pouco

estruturadas. Ela pode ser o ponto de partida para outras análises.

teorias cotidianas e das definições situacionais pelos sujeitos. Aqui, também, entra

o pré-conhecimento dos interpretes nas interpretações e acaba sendo modificado

pela interpretação. No terceiro passo principal, finalmente, quer se identificar as

afirmações centrais na base dos trabalhos até então desenvolvidas. Qual a essência

do material? Como é que se possa, na base das interpretações, parafrasear a

perspectiva do sujeito, duplicá-la interpretativamente? Uma outra peculiaridade

deste procedimento é que subseqüentemente se pergunta os próprios sujeitos se

eles concordam com as paráfrases interpretativas, se eles se sentem corretamente

compreendidos. Na comunicação com os afetados quer-se, então, verificar a

validade da interpretação (validação comunicativa, vide também cap. 5). Nós

chegamos ao modelo de procedimento na Figura 20.

Este procedimento se aplica a análise de material transcrito. Especialmente

entrevistas abertas, pouco estruturadas se adequam a uma paráfrase das ciências

sociais – hermenêutica. O emprego de vários intérpretes e a fase de validação

comunicativa asseguram uma compreensão muito acurada e segura do material,

embora seja dispendioso. Já falamos que as paráfrases podem ser pontos de

partida para outras análises. “Não se considerou nesta interpretação a análise da

seqüência de interação entre entrevistador e entrevistado, bem como da

necessidade de trabalhar de maneira sistemática os níveis das diferentes estruturas

até à tentativa de identificar estruturas objetivas de significação dentro das

rascunhas subjetivas da realidade” (Heinze & Klusemann, 1979, p. 199). Aponta-

se, neste contexto, ainda para procedimentos semelhares como a análise de

estruturações subjetivas (Heinze, 1987), a análise do modelo de interpretação

(Arnold, 1983; Wiedemann, 1985) e a diagnóstica indutiva (Jüttemann, 1985). 
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Para quem quer ver exemplos deste procedimento, bem como compará-lo com

outras técnicas de análise qualitativa (utilizando-se o mesmo material), deve ver a

excelente coletânea editada por Heinze, Klusemann & Soeffner (1980).

Figura 20: Modelo de processo da paráfrase das ciências sociais -

hermenêutica
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Idéia básica: A análise de conteúdo qualitativa quer analisar textos

de maneira sistemática, por meio de um sistema de categorias,

desenvolvido a partir do material e guiado por teoria.

14) Análise de conteúdo qualitativa

A análise de conteúdo é, em primeiro lugar, uma técnica das ciências da

comunicação que foi desenvolvida nas primeiras décadas do século vinte nos

EUA, para analisar os meios de comunicação de massa (jornais, rádio). Os meios

de comunicação foram avaliados sistematicamente – e geralmente de maneira

qualitativa – por meio da análise de conteúdo, para verificar o seu impacto sobre a

sociedade. A freqüência de determinados temas no material, i.é, a contagem, a

atribuição de pesos e o relacionamento entre elementos de texto estavam no

primeiro plano (cf. Berelson, 1952; Lish & Kriz, 1978; Krippendorf, 1980; Merten,

1983). Mas logo chegou a demanda para uma análise de conteúdo qualitativa

(George, 1959; Kracauer, 1952; Rust, 1980). Ritsert (1972) criticou a análise de

conteúdo quantitativa por pouco considerar especialmente quatro aspectos:

! o contexto dos elementos do texto;

! estruturas de sentido latentes;

! casos individuais marcantes;

! o, que não consta no texto.

O ponto de partida da análise de conteúdo qualitativa é utilizar as vantagens da

técnica sistemática, sem desmoronar numa quantificação precipitada (cf. Mayring,

2000). O forte da análise de conteúdo é que ela analisa o material passo a passo

com controle metodológico rígido. Ela divide o material em unidades que são

trabalhadas uma depois da outra. No centro existe um sistema de categorias,

desenvolvida a partir do material e guiada por teoria. Por meio deste sistema de

categorias, determinam-se aqueles aspectos que devem ser filtrados do material.

Por esta sistemática, a análise de conteúdo se distingue mais dos trabalhos

interpretativos e hermenêuticos de material de texto.
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Propõem-se três formas básicas de análise de conteúdo qualitativa (Mayring, 2000),

dos quais já conhecemos uma:

! Sumarização: O objetivo da análise é o de reduzir o material de tal maneira, que

sobram os conteúdos essenciais, de criar, por meio de abstração um corpus, que

continua sendo um retrato do material básico (vide procedimento 8).

! Explicação: Objetivo da análise é acrescentar material adicional a determinados

segmentos do texto (conceitos, frases ...), para aumentar a compreensão, para

esclarecer, explicar e interpretar um determinado segmento.

! Estruturação: O objetivo da análise é filtrar determinados aspectos do material;

estabelecer um recorte do material na base de critérios pré-estabelecidos; ou de

avaliar o material na base de determinados critérios.

A técnica de sumarização na análise de conteúdo pode ser utilizada, ainda, para a

criação indutiva de categorias. A criação de categorias é uma área totalmente

negligenciada na análise de conteúdo quantitiava (cf. Krippendorff, 1980). Na

pesquisa de orientação qualitativa, coloca-se grande ênfase numa derivação

sistemática de perspectivas de avaliação a partir do material, i.e., uma criação

indutiva de categorias. Isto também é um processo central na grounded theory (vide

cap. 4.3.11), na qual se fala de “codificação aberta”. Neste contexto criou-se uma

série de regras básicas para a codificação aberta e recomendou-se um

procedimento passo a passo, linha por linha. No contexto da análise de conteúdo,

o desenvolvimento de categorias é posto mais sistematicamente. Nele, pode

utilizar a mesma lógica, o mesmo processo redutivo, utilizada na análise de

conteúdo sumarizante. O seguinte modelo do processo sumariza a seqüência da

análise (Fig. 21, p. 116).

Dentro da lógica da análise de conteúdo é preciso definir, de antemão, dimensões

de categorização e nível de abstração. É necessário fixar critérios de seleção para a

criação de categorias.
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Isto é um elemento dedutivo e precisa ser justificado por meio de considerações

teóricas quanto ao objeto e objetivo da análise. Pensando nesta definição, o

material é trabalhado linha por linha.

Quando se encontra pela primeira vez um segmento de texto apropriado para uma

definição de categoria, constrói-se uma categoria. Um conceito ou uma frase,

formulada o mais perto ao material, 

Figura 21: Modelo do processo de criação indutiva de categorias 
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será utilizado para denominar a categoria. Encontra-se, novamente, no processo de

análise, um segmento de texto apropriado, este também será agregado a esta

categoria (subsumção). Quando um novo segmento do texto satisfaz à definição

geral da categoria, mas não se adequa à(s) categoria(s) já criada(s) indutivamente,

cria-se uma nova categoria de maneira indutiva a partir do material específico.

Após uma análise parcial do material (aproximadamente 10% a 50%), quando

praticamente não se pode mais criar novas categorias, o sistema de categorias

coletado será revisado. Será necessário verificar se a lógica é clara (categorias

mutuamente excludentes) e se o grau de abstração é apropriado para o objeto e

para a pergunta de pesquisa. Caso isto resulte em mudanças do sistema de

categorias, o material terá de ser trabalhado novamente, desde o início.

! O resultado da análise é um conjunto de categorias para uma determinada

temática, ao qual segmento de texto foram agregados. O restante da análise

pode seguir, agora, em várias direções:

! O sistema de categorias inteiro pode ser interpretado em termos da pergunta da

pesquisa e da teoria subjacente.

A agregação dos segmentos às categorias pode ser analisada quantitativamente.

Pode-se, por exemplo, verificar, quais as categorias que foram codificadas mais

freqüentemente.

Neste último ponto manifesta-se novamente, que passos analíticos qualitativos e

quantitativos não devem ser considerados antagônicos, que podem, e

freqüentemente devem, ser conectados um ao outro.

A idéia básica da explicação, então, é que tem de ser claramente definida de

antemão, onde se procura material adicional, para explicitar um determinado

segmento de texto. Em outras palavras, deve-se sistematizar a busca por material

explicativo. Nisto, pode-se diferenciar entre duas fontes (vide, Mayring, 2000):



118     Técnicas de Análise Qualitativa

! O contexto do material imediato com ligações diretas no texto; i.e., o campo

imediato em volta do segmento a ser interpretado; tais textos podem ter caráter

de definição / explicativo, ornamental / descritivo, exemplar / específico,

corretivo / modificativo, ou antitético / descrevendo o oposto.

! O contexto do texto ampliado, além do texto com informações sobre o autor,

destinatário, intérprete, contexto cultural; bem como material não verbal e

informações sobre a situação da origem do material.

Desta maneira, a explicação como técnica de análise de conteúdo estritamente

falando é uma análise do contexto. Importante para um procedimento sistemático

é a criação de uma paráfrase explicativa do material contextual (no caso de muito

material por meio de um sumário) e a inclusão desta paráfrase no lugar do texto.

Há de se verificar se a explicação é suficiente. Caso contrário, novo material

explicativo precisa ser determinado e um novo processo de análise de contexto

precisa ser feito. Isto resulta no seguinte modelo de processo (Figura 22).

O objetivo da análise de conteúdo qualitativa estruturante é filtrar uma determinada

estrutura do material. Estas podem ter aspectos formais, de conteúdo ou de

determinados tipos; pode-se, também, tentar uma escala, uma avaliação dentro de

dimensões específicas (vide detalhes em Mayring, 2000). O cerne desta técnica é

que o sistema de categorias, derivado das dimensões de estrutura, seja definido

com tal clareza que uma agregação inequívica de segmentos de texto às categorias

seja sempre possível. Nisto mostrou-se vantajoso um procedimento (vide Ulich et

al., 1985) consistindo de três passos:

1. Definição das categorias: definem-se explicitamente quais segmentos de texto

pertencem a uma determinada categoria.

2. Exemplos de âncora: citam-se segmentos de texto específicos, que se aplicam a

uma determinada categoria e que servem como exemplo para esta categoria.

Estes exemplos de âncora têm função prototípica para a categoria (vide Eckes

& Six, 1983).
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3. Regras de codificação: No caso de problemas de limitação estabelecem-se regras

que permitem uma agregação inequívoa.

Estas determinações são listadas num guia de codificação que oferece instruções

para os avaliadores. No decorrer da análise é possível acrescentar mais exemplos

de âncora e formular novas codificações no caso de conflitos ou dúvidas na

codificação.

Num primeiro processamento do material, pelo menos parcial, as categorias e o

guia de codificação são testados e,

Figura 22: Modelo do processo de análise qualitativa explicitante

de conteúdo 
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se for o caso, revisadas. O processamento se divide em dois segmentos de

trabalho. Inicialmente marcam-se os segmentos do texto nos quais se toca na

categoria. Estes “locais de sucesso” podem ser identificados por anotação do

número da categoria  na margem ou por sublinhar o texto com lápis de cor

diferentes. Num segundo passo, dependendo da estruturação, filtra-se o material

identificado, agrupa-se e se trabalha com o mesmo. Isto leva ao seguinte model de

processamento (Fig 23):

Figura 23: Modelo do processo de análise qualitativa estruturante

de conteúdo
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Área de aplicação: A análise qualitativa de conteúdo é apropriada

para tratamento de texto de maneira sistemática e baseada em

teoria. Permite lidar com grande quantidade de texto.

As técnicas da análise de conteúdo qualitativa, isto fica evidente aqui, são

recomendadas especialmente quando tratamos de uma análise textual guiada mais

ou menos por teorias. São menos úteis para uma ação exploratória / interpretativa.

Desta maneira trabalhou-se aproximadamente 20.000 páginas de protocolos

transcritos de entrevistas no contexto do projeto “Conseqüências psico-sociais do

desemprego entre professores” por meio de uma análise de conteúdo qualitativa

(Ulich et al., 1985).

Exemplo: No estudo sobre desemprego entre professores (Ulich et al., 1985)

trabalhou-se, principalmente, com análise de conteúdo estruturante. A pergunta

central foi em que dimensões da vida acontecem sobrecargas psicológicas

subjetivas e qual o peso das mesmas. Apresenta-se um recorte do guia de

codificação da variável “Grau de sobrecarga na área profissional” (vide Figura 24,

p. 122).

15) Hermenêutica Objetiva

A hermeneutica objetiva constitui uma concepção de pesquisa qualitativa

desenvolvida nos últimos anos por Oevermann e colegas no contexto da

sociologia (ou, melhor, da socialização) (Oevermann et al., 1979, 1980; Schneider,

1985). Seu objetivo é o de encontrar estruturas gerais e objetivas por trás das

estruturas individuais de significância providenciada pelo material (por ex.,

entrevistas). O programa tem objetivos altos, é concebido como uma terceira via,

estruturado, entre as posições reducionistas das ciências naturais e as idealistas das

ciências humanas. No nosso contexto – o de enumerar técnicas analíticas

qualitativas e metodologicamente controladas – estamos mais interessados no

procedimento concreto em si.
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Rótulo

da

VAR

Código +

Intensidade
Definição

Exemplos de

áncoras

Regras de

codificação

BLSB

E

47

1 sem carga Área profissional:

Grau de carga

Situação da vida

não é percebida

como

ameaçadora,

desafio, dano ou

perda

(vide acima:

BLSBE 46 =

irrelevante)

Resulta da

estimativa da

carga

- alívio

- irrelevante

2 carga

baixa

Somente alguns

fatores da

situação de vida

profissional são

percebidos como

problemático; 

“Que não tenho

trabalho no

momento não é

problemático em

princípio, só que

não tenho

motivação, me

irita.”

“Noto uma

interrupção na

minha carreia

que me irrita,

mas não será

para sempre”. 

Critério da

superação como

marca essencial

se considerado

fraco ou forte

3 carga alta Alguns fatores da

situação de vida

profissional são

percebidos como

sendo graves a

ponto de afetar a

vida toda;

considerado

altamente

problemático

“Tudo é afetado

pelo

desemprego,

nem estando

com os melhores

amigos posso

esquecer a

situação.”

“Tentei todos os

lugares, não sei

como vai

continuar.”

Figura 24: Um segmento de um guia de codificação (grau de carga

na área profissional) do projeto de pesquisa

?Desemprego entre professores” (Mayring, 1995)
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Precisamos determinar mais especificamente o objetivo da análise. Diferenciam-se

dois níveis: de um lado os significados subjetivos dos atores, na medida que

podem ser reconhecidos no material; filtra-los é o objetivo de  muitas das técnicas

qualitativas mais recentes. Mas, pode ser de interesse também, descobrir estruturas

objetivas de signifições subjacentes. Significados inconcientes, como são

interpretados pela psicanálise, mas também regras estruturais do desenvolvimento

cognitivo (Piaget) ou da dinâmica de processo social moderno (Marx) são

exemplos de estruturas subjetivos de significância. Elas podem ser idênticas com

às significações subjetivas, assim, podem ser reconhecidas pelo indivíduo. Via de

regra, diferem delas e precisam ser desvendadas a partir do material. Oevermann

descreveu, com muito detalhe, como proceder e ofereceu alguns exemplos de

análise (por ex., Oevermann et al., 1979, 1980). O cerne do seu procedimento

passo a passo é a inclusão de explerimentos mentais. O intérprete, ao considerar

um segmento do texto que descreve um ato sob a ótica do sujeito, desenvolve

todos os possíveis atos, independente do ato concreto. A partir das construções

resultantes do experimento mental seria possível filtrar comunalidades, que

representariam características estruturais do ato. Somente agora se voltava ao caso

concreto e declarava-se a significação específica que se aplicava aqui. A partir da

relação entre significações possíveis e reais, surge, gradativamente, a estrutura de

significância objetiva do caso em apreço. Em outras palavras, o intérprete analisa

os segmentos de texto sucessivamente e se pergunta: isto poderia significar o quê?

Desta maneira torna accessível o contexto do ato mencionado no segmento do

texto. Compare isto com a significação específica respectiva. A partir desta

comparação esperam-se inferências sobre estruturas objetivas nos casos individuais

e, por meio de comparação de casos, sobre estruturas objetivas gerais.
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Idéia básica: A hermenêutica objetiva quer desvendar as estruturas

objetivas subjacentes às significações subjetivas. Para isto

comparam-se, sucessivamente, conteúdos significativos possíveis e

reais do material. 

O procedimento concreto foi desenvolvido com grande detalhe (Burkart, 1983;

Oevermann et al, 1979; Schneider, 1985) e pode ser apresentado aqui somente nos

seus passos básicos. A análise começa com a determinação da pergunta. Precisa-se

determinar o objeto da análise do material: a estrutura da personalidade do

entrevistado, a estrutura da interação com o entrevistador, a estrutura da

organização sobre a qual o entrevistado fala. Este é seguido por uma análise global:

qual o problema da situação que deu origem ao material, quer dizer, o contexto

situacional do desenvolvimento do material. Afinal, são contextos bastante

distintos por se tratar de uma interação terapeuta-paciente, uma entrevista ou uma

discussão em grupo. Estes contextos constituem as estruturas globais, que são o

ponto de referência da análise a seguir, mas que precisam ser verificadas

constantemente e podem ser modificadas. O próximo passo importante e, ao

mesmo tempo, o cerne da análise é a análise detalhada seqüencial. Seqüencial quer

dizer aqui que o material é dívidido em interactos, i.é, atos relacionados um ao outro,

que são analizados successivamente. Aqui acontece o experimento mental já

mencionado. Para o primeiro interacto desenvolvem-se, na forma de experimento

mental, todos os possíveis contextos de ação, que poderiam ser apropriados para a

ação concreta. Infere-se estrutras gerais do contexto e as compara com as

condições contextuais concretas. Finalmente, consideram-se as possíveis

conseqüências do primeiro interacto para o segundo interacto. Pergunta-se,

novamente, (em termos de experimento mental) qual, em princípio, poderia ser a

continuação no protocolo, antes de comparar isto com a verdadeira continuação.

Este último passo da hermenêutica objetiva constitui a tentativa de uma

generalização das estruturas. 
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Comparam-se vários casos, relacionados no início à pergunta da pesquisa. Uma

análise individual permite somente hipóteses sobre estruturas. Mas, estas precisam

ser garantidas por meio de material adicional. Isto resulta no seguinte modelo de

processo (Figura 25).

Este processo obviamente é muito dispendioso. Oevermann (1979, p. 393) relata

que, seguido a risca, para a análise de uma página de protocolo seria necessário um

grupo de cinco

Figura 25: Modelo do processo de hermenêutica objetiva
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Áreas de aplicação: Recomenda-se a hermenêutica objetiva para

pesquisa cujo objetivo é menos a significação subjetiva e mais a

estrutura geral subjecente. Por causa do se procedimento

dispendioso, somente pode ser utilizada em segmentos pequenos

do material ou utilizando recursos consideráveis.

intérpretes, trabalhando no mínimo 30 horas e produzindo 50 páginas de

interpretação. Necessita-se de muitos recursos para tratar vários casos. A área de

aplicação da hermenêutica objetiva caracteriza-se, ainda, pelo fato que trata menos

a significação subjetiva e mais as estruturas gerais subjacentes. Assim, recomenda-

se mais para pesquisas nas quais tais estruturas são de interesse.

16) Interpretações psicanalítcas de textos 

Características bastante semelhantes são mostradas no procedimento da

interpretação psicanalítica de textos e desenvolvido por Alfred Lorenzer, Thomas

Leithäuser e seus colaboradores (Leithäuser et al., 1977, 1979; Lorenzer, 1986;

Volmerg et al., 1983). Aqui, também, tenta-se inferir estruturas subjacentes a partir

do material, o texto, que esta sendo analisado. Nisto, utiliza-se, explicitamente, a

psicanálise: quer se identificar a significação reprimida pelo produtor do texto. Os

autores argumentam que o material a ser analizado não seria completo, caso não se

considere os conteúdos inconscientes, também. Eles desenvolveram o seu

procedimento especialmente na análise de formas da consciência cotidiana. Um

projeto tratou da resolução subjetiva do conflito entre o leste e o oeste (Volmerg

et al., 1983). Por meio de um protocolo de uma discussão de grupo de dez

mulheres vamos mostrar de que se trata (Leithäuser et al., 1979). A discussão

começa quando uma mulher fala de mais solidariedade entre vizinhos e mais

humanidade na RDA [República Democrática Alemã]. Isto está sendo relativizado

no decorrer da discussão (“somente no campo”; “aqui há isto també,!”), até que se

chega na 
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Idéia básica: A interpretação psicanalítica de texto parte da

premissa de que o material não está completamente compreensível,

quando se fica na superfície. Com meios psicanalíticos objetiva-se

desenterrar conteúdos reprim idos e analisá-los em termos da sua

condicionalidade social e de sua relevância.

falta de liberdade de expressão na RDA. Finalmente foi reclamado que muitas das

pessoas que se mudaram para Alemanha Ocidental, resmungam das condições

embora estajam vivendo muito melhor. Leithäuser et al. interpretam que o tema

cental do grupo era o desejo para mais humanidade, mais solidariedade mútua

entre vizinhos tal qual apareceu no início da conversa. A seguir, este desejo foi

reprimido de maneira sistemática, foi afungentado por meio de relativisações e

mudanças de tema. Assim, o texto refleteria apenas uma superfície, que é preciso ir

além. Mas a análise não aponta apenas isoladamente para os conteúdos subjetivos

e repremidos. Ela quer estabelecer relações entre a descoberta e estruturas sociais

objetivas, como se tenta por meio de processos de crítica ideológica. De acordo

com Leithäuser, interpretação psicanalítica de texto acontece num campo de

tensão entre o trabalho psicanalítico, meramente subjetivo e uma análise crítica da

sociedade.

Agora sobre o procedimento concreto. Ele pode ser dividido em cinco passos. A

análise começa com o registro do conteúdo manifesto do material, do texto. Os

autores chamam isto de “compreensão lógica”. O texto inteiro é considerado

como uma estrutura com sentido, mas, já neste momento, procura-se

inconsistências, violações de regras, inclusive “erros” gramaticais, que poderiam

constituir formas de repressão. No passo seguinte, tenta-se uma compreensão

psicológica do texto. Atenta-se à gesticulação e comportamento afetivo do

produtor do texto, para a experiência concreta e situacional dos respectivos

falantes. Aqui, também, presta-se especial atenção, por exemplo, às contradições

entre texto e gesticulações. A compreensão do cenário
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Áreas de aplicação: A interpretação psicanalítica de textos, na

forma aqui apresentada, se baseia num referencial teórico

predeterm inado, mas dentre este referencial pode fornecer

importantes explicações sobre conteúdos de significações

constitui o terceiro passo. As manifestações verbais são colocadas no seu contexto

amplo de interações, pergunta-se, que significação verbal as interações têm;

comparam-se vários cenários, para encontrar semelhanças e padrões. “A pergunta

que direciona a interpretação se expande para a questão de como alguém se

comunica sobre algo e quais formas de vida social são representadas nesta

comunicação” (Leithäuser et al., 1979, p. 173). Na compreensão da hermenêutica

profunda como o próximo passo, tenta-se desvendar as repressões. Utilizam-se os

resultados dos passos anteriores. Procuram-se indícios de onde figuras lingüísticas

e interacionais se mostram como formas de defesa. O último critério sempre é a

compreensão do intérprete. A análise direciona-se para uma reconstrução dos

conteúdos de significações, que foram reprimidos e uma reconstrução da razão da

repressão; i.e., o o que e o porquê da repressão. Isto resulta no seguinte modelo de

processo (Figura 26).

Apresentamos aqui outro procedimento altamente interpretativo. É muito difícil

justificar e assegurar as interpretações concretas. Além do mais, o procedimento

baseia-se na teoria psicanalítica. Somente quando a pergunta da pesquisa se adequa

a este contexto, recomenda-se este procedimento. Mas, neste caso, sem dúvida

pode resultar em conclusões importantes.

Exemplo: Leithäuser (1985) delineou um exemplo para seu processo interpretativo

que tem a ver com desemprego. De uma discussão em grupo com trabalhadores

de um estaleiro segue o seguinte segmento, que mostra o efeito do medo diante do

desemprego (p. 471):
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(28) O que podemos fazer contra o fato que vão construir navios de guerra?

(29) Nós poderíamos, sim!

(30) Mas, como faríamos isto?

(31) Todos juntos poderíamos deixar de trabalhar, mas teríamos de ariscar de

ficar desempregados.

(32) Isto mesmo. Desempregado, desempregado, você vai morrer de fome; não

tem outro jeito. (todos falam ao mesmo tempo)

(33) ... Se nós não os construirmos

Figura 26: Modelo do processo da análise de conteúdo

psicanalítica
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Idéia básica: Baseado em critérios predeterm inados, visa-se na

análise tipológica filtrar tais elementos do material e descrevê-los

detalhadamente,  de forma a que representem o material de maneira

específica.

(38) (todos:) aí, outros vão fazer isto

(39) Então, nós vamos fazer.

Estas manifestações dos trabalhadores são interpretadas no sentido de que o

motivo político está sendo controlado. Além do medo do desemprego existe a

falta de solidariedade e a pressão de concorrência (Leithäuser, 1985, p.471).

17) Análise tipológica

Como último procedimento vamos apresentar um procedimento mais descritivo

que está sendo utilizado nos mais variados contextos teóricos. Análises tipológicas

objetivam extrair de um material mais extenso elementos típicos e descrevê-los em

maiores detalhes (vide Gerhardt, 1985; Lamnek, 1989, p. 336ff). A idéia

fundamental é que os tipos fazem o material mais sinóptico na sua apresentação,

que as descrições podem se aprofundar mais do que em outros procedimentos

(como, por exemplo, nos sumários). Quando os tipos forem determinados de

maneira adequada, uma análise de casos individuais desses tipos pode resultar em

afirmações claras que podem ser generalizadas para um contexto maior (Foppa,

1986).

Neste processo recorre-se, sempre, ao conceito de compreensão dos tipos ideiais

desenvolvido pelo sociólogo Max Weber na virado do século XIX / XX. Tipos

ideiais (o empresário típico, o trabalhador industrial típico) devem construir casos

com características marcantes a partir do material empírico. Isto acontece por meio

de “aumento unilateral de um ou outro aspecto e pelo agrupamento de uma

multitude de fenômenos individuais, que se adequam aos aspectos salientados

unilateralmente” (Weber apud Gerhardt, 1991, p. 438).
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Um procedimento de tipos reais, entretanto, consiste na identificação de casos

“reais” como típico no material e descrevê-los detalhadamente. De qualquer modo

faz-se necessário para um procedimento controlado, que após a determinação da

pergunta da pesquisa e do material sejam determinados dimensões e critérios para

os tipos. Dimensão de tipos quer dizer a determinação do conteúdo do material a

ser tipificado (características da situação de vida dos pesquisados, formas de reagir,

orientações para ação, sensibilidades emocionais, etc.). Para os critérios de tipos,

existem várias abordagens:

! Tipos ideais (vide acima);

! Casos de tipos especialmente freqüentes;

! Casos especialmente raros;

! Tipos extremos;

! Casos de tipos especiais de interesse teórico.

O procedimento principal consiste de duas passagens pelo material. Na primeira

vez, os tipos precisam ser construídos e determinados em função das dimensões e

dos critérios para os mesmos. Na segunda passagem, o material será filtrado com

este conjunto de tipos (geralmente, dois a dez), de maneira a descrever os tipos de

maneira mais explícita e detalhada. Estes passos centrais podem ser ainda mais

diferenciados, quando se trabalha com uma análise de conteúdo estrutural (i.e.,

trabalhando com um guia de codificação, vide cap. 4.3.14).

As descrições de tipos assim obtidas precisam ser verificadas novamente em

termos da pergunta da pesquisa e diante do material para acertar se foram

generalizadas em termos dos critérios pretendidos (vide Foppa, 1986). Isto resulta

no seguinte modelo de procedimento (Figura 27).

Entre os varios exemplos nos quais se trabalha com a construção de tipos (ideais

ou também reais), mencionamos apenas as áreas de pesquisa de campo, as análises

do contexto de vida, da pesquisa de mercado qualitativa e da pesquisa da saúde

(vide exemplos em Flick et al., 1991). Tais abordagens são especialmente frutíferas

quando se quer explorar um campo até então pouco pesquisado,
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Áreas de aplicação: Recomendam-se análises tipológicas quando

se quer estruturar uma quantidade grande de material, mas não se

quer deixar de lado a descrição de casos individuais.

para desenvolver bases para construções futuras de conceitos e teorias. Processos

típicos também podem ser analisados com esta abordagem.

Muitas das áreas de aplicação da pesquisa sobre desemprego podem ser

classificadas como procedimentos tipológicos.

Figura 27: Modelo do processo de análise tipológica
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O exemplo apresentado no capítulo 3.1 (Heinemeier & Robert, 1984), mas

também os quatro tipos de postura em 4.2.10 da pesquisa de Marienthal (vigoroso,

resignado, desesperado e apático) constiuem exemplos.

4.4 Relação entre os instrumentos de análise

Neste capítulo apresentamos 17 procedimentos qualitativos distintos e seis

delineamentos de pesquisa qualitativa. Considero importante não-somente apontar

possibilidades de pesquisa qualitativa, mas estabelecer ligações entre estas novas

abordagens. Especialmente na parte histórica do livro (capítulo 1) apontou-se para

a importância de superar o pensamento em termos de escolas e chegar a uma

maior integração entre abordagens qualitativas. Concretamente, isto significa que

as 23 abordagens podem ser combinadas entre si. Na prática da pesquisa

qualitativa isto já está acontecendo em boa parte.

Assim, falamos no penúltimo procedimento sobre uma abordagem (Leithäuser et

al., 1977, 1979) que combina discussões em grupo com interpretação psicanalítica

de textos. Nós mesmos protocolamos durante muitos anos entrevistas centradas

no problema e as analisamos por meio de análise de conteúdo qualitativa (Ulich et

al., 1985). As técnicas podem ser utilizadas dentro de delineamentos qualitativos

distintos. Conseqüentemente, a seleção de delineamentos e técnicas de

levantamento, preparação de dados e avaliação, a composição concreta dos

instrumentos de análise precisam ser relacionados ao objetivo e à pergunta da

pesquisa em questão. Não deve ser predeterminado por predileção ou pensamento

em termos de escolas do pesquisador. Mas, especialmente, isto se encontra

freqüentemente nas abordagens qualitativas mais novas. Utiliza-se apenas um

método e procuram-se objetos de estudo apropriados. Talvez isto seja apenas uma

fase de transição. Mas pesquisa qualitativa criativa significa pluralidade, não

unilateralidade, significa ligação com o objeto de estudo, não fixação no método. A

Figura 28 sumariza, mais uma vez, o tamanho das possibilidades de escolha,

quando
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quer-se fazer pesquisa qualitativa nas ciências sociais. Somente quando se utilizam

estas possibilidades de maneira mais ampla, quando são consideradas como um

arsenal de métodos como acontece nas técnicas quantitativas, são utilizadas de

maneira pragmática e ligadas ao objeto, a mudança qualitativa pode fertilizar

amplamente a pesquisa atual.

Delineamentos Qualitativos

• Estudo de caso

• Análise de documentos

• Avaliação qualitativa

• Pesquisa-ação

• Pesquisa de campo

• Experimento qualitativo

Técnicas Qualitativas

Levantamento de dados

• Entrevista centrada no

problema

• Entrevista narrativa

• Procedidmento de discussão

em grupo

• Observação participante

Preparação de dados Análise de dados

• Escolha de meios de

representação

• Transcrição literal

• Transcrição comentada

• Protocolo resumido

• Protocolo seletivo

• Construção de sistemas

descritivos

• Grounded theory

• Análise fenomenológica

• Paráfrase das ciências sociais

– hermenêutica

• Análise de conteúdo qualitativa

• Hermenêutica objetiva

• Interpretação psicanalítica de

texto

• Análise tipológica

Figuera 28: Delineamentos e técnicas da pesquisa qualitativa

Isto precisa ser aplicado igualmente à integração com as abordagens quantitativas.

Neste ponto, também, precisa-se avaliar de maneira pragmática, ligada ao objeto,

onde as abordagens quantitativas, as técnicas quantitativas podem ser utilizadas de

maneira vantajosa. De maneira geral, não é uma quesstão de alternativa à pesquisa

quantitativa. Estamos querendo fortalecer o pensamento qualitativo nos processos

de pesquisa das ciências humanas, para chegar a resultados mais substanciais.
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5. Uso do Computador em Pesquisa
Social Qualitativa

Enfatizou-se, repetidamente, que a análise qualitativa não constitui uma rígida

contraposição a procedimentos quantitativos, mas um deslocamento de ênfase,

uma explicação e controle de passos analíticos qualitativos, que necessariamente

existe em qualquer procedimento das ciências sociais. Especialmente nos últimso

anos discutiram-se as possibilidades de um apoio para as análises qualitativas por

meio de computador (vide Fielding & Lee, 1991; Huber, 1992; Pfaffenberger,

1988; Tesch, 1992). Por um lado, indica-se com maior precisão como passos

quantitativos poderiam ser inseridos numa análise qualitativa e com que valor

afirmativo. Por outro lado, programas de  computador conseguem apoiar passos

analíticos qualitataivos de maneira decisiva. A disseminação de computadores

pessoais acessíveis incentivou o desenvolvimento de tais programas. Desta

maneira, a utilização de computadores na pesquisa social qualitativa tornou-se um

sinal de um pensamento novo e integrativo na discussão metodológica.

5.1 Pontos de partida para o uso do computador

A razão para reflexões nesta área provavelmente era que para poder realizar uma

avaliação qualitativa fundamentada e interpretativa de, por exemplo, protocolos de

entrevista, era necessário, sempre, transcrever o material. Hoje em dia, estas

transcrições são realizadas cada vez mais com computadores pessoais. Uma vez

que o material está disponível nesta forma, torna-se atrativo utilizar os recursos do

PC para a avaliação do material. Os possíveis caminhos foram divididos por Brent

(1984) em três possibilidades:
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Utilização de programas de processamento de textos (“text approach”)

Já nos próprios programas de processamento de texto (i.e., WordPerfect, Word,

etc.) existem funções úteis que permitem o recorte e transporte de segmentes de

textos, a procura de determinadas palavras ou segmentos no texto, a preparação de

comentários numa tela dividida num segundo plano e, até, a codificação, por meio

da inserção, no início e no fim de um segmento de texto a ser codificado, de tais

códigos, precedidos por símbolos especiais ($ ou ??). Assim, o texto pode ser

reproduzido com ou sem estas codificações.

Programas de bancos de dados (“data base management approach”)

Neste caso, determinados segmentos de texto codificados podem ser organizados

em bancos de dados externos ao texto. Desta maneira são possíveis operações em

nível de categorias. A capacidade de processamento e a rapidez aumentam

consideravelmente. O material pode ser organizado e avaliado em termos

temáticos. Pode-se realizar codificações e os segmentos de texto pertencentes a

determinados códigos podem ser selecionados. Funções de busca podem ser

utilizadas. As codificações permitem a transferência de dados para programas

estatísticos.

Programas especialmente desenvolvidos (“knowledge-based systems”)

Estratégias complexas de avaliação são desenvolvidas tendo em vista os conceitos

de avaliação. Utilizando uma linguagem de computador, escrevem-se programas

específicos. Tais programas baseiam-se em conceitos teóricos e modelos de

processamento de um procedimento qualitativo específico e apóiam estes passos

analíticos.
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5.2 Procedimentos básicos de apoio por computador

As funções básicas de análise qualitativa para a qual se considera um apoio por

meio de computador, são as seguintes:

! Marcar segmentos de texto e associação com uma categoria de identificação

(codificação);

! Marcar segmentos de texto adicionais (citações) por meio da mesma categoria

(codificação);

! Agrupamento de todas as citações de uma mesma codificação, mesmo dentro

de material de texto maior;

! Possibilidade de voltar para todos os segmentos de texto no seu contexto a

partir do seu código;

! Possibilidade de modificar as categorias e códigos no decorrer do processo de

análise;

! Criação de subcategorias ou supercategorias;

! Função de busca de conceitos centrais no texto para obter dicas para

codificações adicionais;

! Comentários sobre categorias ou códigos para uma definição mais acurada e

uma eventual revisão;

! Preparação de possíveis análises quantitativas de categorias codificadas

repetidamente.

Além disso, alguns programas oferecem possibilidades adicionais. Nos seus

aspectos qualitativos, isto inclui representações gráficas de subcategorias e

supercategorias em teias de relacionamentos; técnicas de janelas para uma

visualização concomitante de textos, categorias, listas de citações; funções de busca

complexas, por exemplo codificações múltiplas ou seqüenciais. Seus aspectos

quantitativos incluem procedimentos analíticos estatísticos.

5.3 Visão geral dos programas mais importantes

A seguir, é fornecida uma breve apresentação de alguns dos principais programas

de computação para o apoio de análise qualitativa (vide, também,
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Huber, 1992). Via de regra, tratam-se de programas de PC desenvolvidos em

centros universitários de pesquisa qualitativa (razão pela qual, geralmente são

acessíveis). Simples programas de processmento de texto não foram considerados.

Apresentam-se as exigências de hardware, quem desenvolveu o programa, bem

como alguns dos procedimentos essenciais (por ordem alfabética).

[Observação do tradutor: Considerando as atualizações constantes das versões de

software, listamos apenas os nomes dos programas e fornecemos os endereços na

Internet para cada um.]

Aquad www.aquad.de

AnSWR www.cdc.gov/hiv/software/answr/htm

Atlas/ti www.atlasti.de

Ethnograph www.qualisresearch.com

Hyperqual home.satx.rr.com/hyperqual

Hyperresearch www.researchware.com

Intext www.intext.de

Maxqda www.maxqda.de [versões anteriores eram chamadas winmax e

max.txt]

Nudist www.qsr.com.au

Qual, entre estes programas, devem ser escolhidos depende do computador, do

embasamento  metodológico, mas também do estilo de trabalho pessoal.
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http://www.atlasti.de
http://www.qualisresearch.com
http://home.satx.rr.com/hyperqual
http://www.researchware.com
http://www.intext.de
http://www.maxqda.de
http://www.qsr.com.au
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6. Critérios de Qualidade da Pesquisa
Qualitativa

Uma regra importante na pesquisa empírica é que na conclusão do seu programa

de pesquisa exista uma estimativa dos seus resultados frente a critérios de

qualidade. Desenvolvem-se normas na base das quais é possível medir a qualidade

dos resultados da pesquisa. Realizam-se procedimentos próprios por meio dos

quais se examina os resultados. Critérios de validade (consegui-se abranger aquilo

que queria abranger?) e de fidedignidade (pesquisou-se de maneira exata?) (vide,

Kerlinger, 1975; Lienert, 1961) são diferenciado. Embora a pesquisa quantitativa

negligencie estas perguntas nas suas pesquisas concretas; no máximo encontram-se

de maneira sistemática informações sobre critérios de qualidade na justificativa

para novos instrumentos de medição. Assim, a pesquisa qualitativa precisa se

preocupar em se deixar avaliar em termos de critérios de qualidade. Trabalhos mais

recentes insistem em apontar este argumento (por exemplo, Flick, 1987; Hirsch,

1967; Kirk & Miller, 1986; Kvale, 1987; Terhart, 1981; Volmerg, 1983).

Na discussão atual sobre critérios de qualidade vence cada vez mais a posição de

que não se pode simplesmente utilizar os critérios de qualidade da pesquisa

quantitativa. Critérios da pesquisa qualitativa precisam ser re-definidas, precisam

receber novos conteúdos. Isto porque os critérios precisam se adequar aos

procedimentos e objetivos da análise (Flick, 1987). Além do mais, há a posição de

que na pesquisa qualitativa a justificativa da validade dos resultados precisa ser

mais flexível. Não é suficiente calcular alguns indicadores, o procedimento precisa

ser argumentativo. Precisa-se oferecer evidências e discutir para comprovar a

qualidade da pesquisa (vide cap. 2.2); o processo da possibilidade de validar e

generalizar os resultados fica no primeiro plano (Heinze et al., 1975; Heinze, 1987).
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6.1 Crítica aos critérios clássicos de qualidade

Uma razão pela qual a pesquisa de orientação qualitativa precisa buscar novos

critérios de qualidade é que os critérios clássicos oferecem pouca sustentação. Isto

pode ser demonstrado nos critérios da teoria de testes quantitativa (Lienert, 1969).

A validade, como já foi expresso, estima se aquilo que era para ser atingido assim

foi. Por exemplo, se num exame de inteligência por meio de testes mediou-se

inteligência, ao invés de capacidade de fazer contas ou um domínio sofisticado da

língua. Como primeiro critério menciona-se sempre a comparação com um critério

externo (concurrent validity). Existe, talvez, uma medida alternativa para determinar a

inteligência, que seria utilizada com uma parte da amostra e que seria comparada

com os resultados anteriores. Talvez exista uma característica que é altamente

correlacionada com a inteligência (por exemplo – por sua vez – a capacidade de

fazer contas ou um domínio sofisticado da língua), que seria registrada de maneira

separada e seria relacionada aos resultados originais. Mas vê-se  imediatamente que

o gato morde sua própria cauda. Um levantamento, um instrumento de medição

quer ser melhor do que o que existe anteriormente, quer atingir exatamente o seu

objeto e não objetos semelhantes, correlatos. Assim, tem de ser diferente das

medidas alternativas, dos correlatos, para ser bom, ao invés de ser semelhante.

A fidedignidade trata da exatidão, tanto do procedimento quanto da medida. Um

critério central e clássico é o teste de consistência. O instrumento é dividido em

duas metades iguais e os resultados obtidos independentemente pelas duas

metades são analisados em termos da sua correspondência (split-half reliability). Não

somente o pesquisador qualitativo deve questionar isto. Se o critério for atingido

de maneira ótima, metade da pesquisa seria desnecessária. Entretanto,

levantamentos de dados são desenvolvidos de maneira complexa para lidar com

todos os aspectos de interesse. Qualquer divisão implica, necessariamente, em duas

metades desiguais, que jamais podem corresponder completamente, a menos que,

se pergunte, por várias vezes, a mesma coisa, o que seria pouco econômico.
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Problemas semelhantes acontecem com outras medidas clássicas de fidedignidade.

A determinação da fidedignidade teste-reteste implica que a mesma pesquisa é feita

novamente com o mesmo objeto (i.é, a mesma amostra) pouco tempo após o

primeiro levantamento e que os resultados são comparados. Isto pode fazer

sentido na física e, quem sabe, na medicina. No caso de muitas perguntas da

pesquisa qualitativa este critério de qualidade não faz sentido. De um lado, o

objeto de pesquisa muda pela própria intervenção do pesquisador (especialmente

no caso da pesquisa-ação, vide cap. 3.3). Por outro lado, o tempo não para. O ser

humano (e isto inclui os sujeitos de pesquisa) desenvolvem-se continuamente, são

sujeito de mudança social. Isto, também, provoca dúvidas. Pesquisa qualitativa

precisa alcançar novos critérios de qualidade.

6.2 Critérios de qualidade específicos à metodologia qualitativa

O princípio – e isto já foi mencionado – precisa ser: o critério de qualidade precisa

ser adaptado aos métodos utilizados. Algumas das abordagens qualitativas já

seguem esta meta e desenvolveram critérios específicos de qualidade para suas

abordagens metodológicas específicas. Apresentamos isto no contexto de dois

exemplos.

Pesquisa de campo participante

Tratamos da pesquisa de campo com delineamento qualitativo (cap. 3.4) e

observação participante com técnica qualitativa (cap. 4.1). Nesta área foram

desenvolvidos critérios de qualidade específicos (Becker, 1970; Becker & Geer,

1979), que tratam, essencialmente, das três fases principais do processo de

pesquisa, o levantamento, o tratamento e a avaliação dos dados, apresentados em

seguida de maneira sistemática.
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Levantamento de dados

! Confiabilidade das pessoas com as quais se mantem contato no campo: os

sujeitos da pesquisa são abertos e honestos?

! Reatividade do material: os pesquisadores perguntaram sobre o material ou o

mesmo foi mencionado espontaneamente pelos respondentes?

! Relações social entre pesquisador e pesquisado: existem durante a pesquisa de

campo fatores que interferem nas relações sociais de todos os participantes?

Tratamento de dados

! Análise descritiva: existem distorções na determinação qualitativa dos

fenômenos centrais, freqüentes, típicos no objeto pesquisado? 

Avaliação dos dados

! Construção passo a passo de teoria: procedeu-se, passo a passo, a construção de

modelos teóricos e de conceitos a partir do material empírico; de partes

individuais para o todo; de uma estrutura global para uma estrutura detalhada?

Como se pode ver, estes são critérios bem específicos que não cabem no contexto

de critérios clássicos de qualidade. Passamos para o segundo exemplo.

Estudo de caso

Numa monografia sobre estudo de caso, Bromley (1986) listou uma série de

critérios, que derivam da busca sistemática de fontes de erro neste plano de estudo

(vide 3.1 e 4.3.17).
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! Verificação das suposições, da compreensão prévia no que diz respeito a sua

explicação, adequação e plausibilidade;

! Verificação de explicações alternativas das conclusões e interpretações;

! Verificação se não foram tiradas conclusões precipitadas, por exemplo, por

analogias falsas, estereótipos, interpretações superficiais, seleção deturpada dos

casos;

! Busca de dados adicionais fora do caso (dados “objetivos”, relatos de terceiros);

! Verificação sobre o engajamento emocional, a identificação com o caso, que

influenciou o pesquisador de maneira deturpante;

! Verificação, se as suposições da causalidade se justificaram, se não se chegou a

um simples fenômeno paralelo e não a uma causalidade;

! Verificação até que ponto os critérios de julgamento do intérprete dependem de

influências subjetivas e sociais e até que ponto isto influenciou as

interpretações.

Utilizam-se, assim, critérios afinados concretamente ao procedimento de estudo de

caso. Mas já se pode ver que existem, além do mais, critérios mais gerais e

superposições entre estas duas listas.

 

6.3 Seis critérios gerais de qualidade da pesquisa qualitativa

Serão apresentados seis critérios gerais, que podem ser derivados destas listas

específicas, bem como de reflexões gerais na pesquisa qualitativa (Flick, 1987; Kirk

& Miller, 1986; Kvale, 1988). 

 

1) Documentação do procedimento

O resultado mais lindo não vale nada cientificamente, se não for documentado

exatamente o procedimento  por meio do qual o mesmo foi obtido. No caso de

pesquisa quantitativa geralmente é suficiente uma indicação
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das técnicas e instrumentos de medida utilizados, já que existem de maneira

estandardizada. Na pesquisa de orientação qualitativa, entretanto,  o procedimento

é mais específico e ligado ao objeto em questão, assim, os métodos geralmente são

desenvolvidos de maneira diferenciada para este objeto. Isto tem de ser

documentada muito detalhadamente para que o processo de pesquisa possa ser

acompanhado e repetido por outros (vide, especialmente, Kirk & Miller, 1986).

Isto diz respeito a explicação da compreensão preliminar, a junção dos

instrumentos de análise, a realização do levantamento de dados e a avaliação de

dados.

2) Interpretação argumentativa

A interpretação tem um papel importante em abordagens de orientação qualitativa.

Interpretações, entretanto, não podem ser provadas, não podem ser verificadas

como operações matemáticas. Mesmo assim, uma estimativa sobre a qualidade

precisa se concentrar especialmente na interpretação. A regra é que a interpretação

não pode ser posta, mas precisa ser fundamentada de maneira argumentativa (vide

Hirsch, 1967; Terhart, 1981). Nisto, vários critérios são determinantes.

Inicialmente, a compreensão preliminar da respectiva interpretação (vide cap. 2.2)

precisa ser adequada; desta maneira, a interpretação é guiada de maneira pertinente.

A interpretação precisa ser concludente, quebras precisam ser explicitadas.

Finalmente, é especialmente importante procurar interpretações alternativas e

verificá-las. A refutação destes “casos negativos” (Becker & Geer, 1979) ou de

interpretações negativas pode constituir um argumento importante de justificativa

da adequação de interpretações.

3) Embasamento em regras

A pesquisa qualitativa precisa estar aberta diante do seu objeto de estudo (vide cap.

2.2), disposta a modificar passos analíticos planejados para chegar mais perto do

seu objeto de estudo. Mas isto não pode resultar num procedimento totalmente a-

sistemático. Pesquisa qualitativa, também, precisa obedecer a certas regras de

procedimento,
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trabalhar seu material de maneira sistemática. Assim, Oevermann et al. (1979)

relatam que nas pesquisas do seu grupo de pesquisadores a qualidade de

interpretações é assegurada principalmente por meio de um procedimento

seqüencial, passo a passo. Os passos analíticos são predeterminados, o material é

dividido em unidades pertinentes e a análise avança de maneira sistemática de uma

unidade para a outra. Isto também é a razão porque neste livro dá-se tanto ênfase

na descrição das técnicas qualitativas por meio de modelos de processos. Mas,

todo este embasamento em regras não quer dizer que o pesquisador se torne

escravo a qualquer custo das regras. Toda regra tem exceção! Mas, sem regras, a

pesquisa qualitativa ficará sem valor.

4) Proximidade ao objeto

Apropriabilidade e proximidade ao objeto do estudo é uma idéia fundamental da

pesquisa qualitativa-interpretativa (vide Flick, 1987), mas também de qualquer

outro tipo de pesquisa. No caso da pesquisa qualitativa consegue-se  isto por meio

de um nexo o mais perto possível com o mundo cotidiano do sujeito que está

sendo pesquisado (vide cap. 2.2). Ao invés de trazer sujeitos experimentais para o

laboratório, tenta-se ir “ao campo”, para o mundo natural do pesquisado. Até que

ponto consegue-se fazer isto constitui um importante critério de qualidade. Um

ponto central é conseguir uma correspondência com os interesses dos

pesquisados. Pesquisa qualitativa quer partir de problemas sociais concretos dos

afetados e quer criar uma relação aberta e igualitária (em contraste com o

experimento clássico que vive da decepção dos sujeitos). Por meio desta

aproximação dos interesses o processo de pesquisa consegue a maior proximidade

possível com seu objetivo. Mas, deve-se verificar, no fim, até que ponto este

objetivo foi alcançado.
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5) Validação comunicativa

A validade dos resultados, das interpretações também pode ser verificada ao

mostrá-las ao pesquisado, discutindo os resultados com os mesmos. Isto é que

quer dizer validação comunicativa (Heinze & Thiemann, 1982; Klüver, 1979).

Quando os pesquisados se reencontram nos resultados das análises e

interpretações, isto pode ser um argumento importante para assegurar os

resultados (vide Scheele & Groeben, 1988). Obviamente, isto não pode ser o

único, exclusivo critério, porque assim as análises sempre ficariam paradas nas

estruturas significativas subjetivas dos pesquisados. As interpretações também

precisam estabelecer ligações com os mitos, estereótipos, ideologias. Hermenêutica

objetiva e interpretação psicanalítica de texto, por exemplo, querem justamente  ir

além disto. Mesmo assim, na pesquisa qualitativa atribui-se mais competência ao

pesquisado do que normalmente acontece na pesquisa (vide Groeben & Scheele,

1977). Eles não são meros fornecedores de dados, mas sujeitos pensantes como os

pesquisadores. Por isto, o pesquisador entra em um diálogo com o(s)

pesquisado(s) (vide Sommer, 1987). Este , especialmente no que diz respeito a

segurança da reconstrução de significação subjetiva, pode tirar deste diálogo

importantes argumentos em favor da relevância dos resultados. 

6) Triangulação

Da mesma maneira como em um triângulo somente a conexão entre os três lados

cria o som do instrumento, a qualidade da pesquisa qualitativa pode ser aumentada

pela junção de várias abordagens (Denzin, 1978; Fielding & Fielding, 1986; Jick,

1983). Denzin mostrou isto nos mais diferentes níveis: fontes diferentes de dados

podem ser utilizadas, ou interpretações, abordagens teóricas ou método diferentes.

Triangulação sempre significa a tentativa de se obter caminhos para achar

resultados diferentes e comparar os resultados. O objetivo da triangulação não é 
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conseguir uma correspondência completa, como já se supõe a partir da crítica dos

critérios tradicionais de qualidade (cap. 6.1). Mas os resultados das perspectivas

diferentes podem ser comparados, pode-se apontar o pontos positivos e negativos

dos respectivos caminhos e juntá-los, finalmente, para formar um retrato

caleidoscópio (Köckeis-Stangl, 1980). Naturalmente, comparações de análises

qualitativas e quantitativas fazem sentido também neste contexto. Assim, fecha-se

o círculo deste livro. Embora tenhamos tratado de fortalecer o pensamento

qualitativo na pesquisa das ciências humanas, da mesma maneira como nos lados

de um triângulo, juntam-se passos analíticos qualitativos e quantitativos – eles

dependem um do outro para produzir um som claro.  
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7. Comentário Final: Ciladas da
pesquisa qualitativa

Este livro baseia-se em um grande otimismo na “Virada Qualitativa”, em um

grande engajamento para o pensamento qualitativo. Mas, finalmente tem de abrir

espaço, também, para refletir sobre possíveis desenvolvimentos falhos. Um

desenvolvimento acrítico de abordagens qualitativas implicaria em alguns perigos:

! Tentou-se aqui descrever pesquisa qualitativa de forma mais precisa possível,

incluindo-se até modelos dos processos de procedimentos concretos (cap. 4).

Isto tinha sido negligenciado até agora, embora constitua a base para a

verificação e generalização dos resultados (cap. 6). Por outro lado, é

especialmente importante para a pesquisa qualitativa, não utilizar cegamente

instrumentos prontos, mas desenvolver procedimentos apropriados para serem

usados com um objeto concreto. Ao usar os procedimentos aqui apresentados

cegamente, corre-se o risco de simplificar o objeto de estudo pelo método e

deturpá-lo. Isto porque, no fundo, cada objeto exige seu próprio método.

! Este postulado da orientação no objeto de estudo implica, ainda, que na

pesquisa qualitativa não pode haver uma especialização demasiada em alguma

abordagem metodológica. Assim, estar-se-ia subjugando o objeto ao método. A

prática de pesquisa atual está no caminho inverso. Seguem-se determinadas

“escolas” somente em casos muito específicos.

! Enfatizou-se repetidamente (vide cap. 2 e 5), que as análises qualitativas e

quantitativas não constituem um antagonismo, mas que ambas são entrelaçadas.

Isto pode induzir que no caso de pesquisa quantitativa clássica seja acrescentada

somente
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uma fase de análise qualitativa como estudo piloto. Isto pode resultar em um

melhoramento da pesquisa, mas acaba tratando os procedimentos qualitativos

como substituto eventual (Witzel, 1982, p. 78). O pensamento qualitativo,

entretanto, precisa guiar o processo de pesquisa em todas as suas fases, para que

se chegue a uma verdadeira integração entre análises qualitativas e quantitativas.

! Mas, mesmo uma pesquisa qualitativa, organizada por meio de uma

metodologia perfeita corre riscos quando utilizada para fins inadequados. Os

procedimentos de levantamento de dados, abertos e participativos, supõem um

grando grau de confiança entre pesquisador e pesquisado. Quando tal pesquisa

qualitativa não parte de um problema concreto do sujeito, quando não constitui

pesquisa para o sujeito, ela somente serviria como uma sondagem sofisticada.

Habermas chamou isto, apropriadamente, de uma colonização da vida do

sujeito pela pesquisa ou fins externos (1981).

Estas são algumas ciladas da pesquisa qualitativa. Elas exigem que não se apresse

no planejamento e na realização de projetos com orientação qualitativa. Por outro

lado, não devemos nos intimidar de entrar em novos caminhos científicos, para

que possamos chegar a uma pesquisa social com resultados fundados e relevantes

para a práxis.
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