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Introdução

Num livro de pequenas dimensões, é bem mais difícil tratar
dos métodos da sociologia do que dos da psicologia ou da ciência
econômica, por exemplo. Isto advém não de que a metodologia da
quela seja mais avançada e mais complexa do que a destas, mas sim
do fato de que a sociologia teve um a história mais tortuosa do que
outras disciplinas, e de que, devido a sua diversidade, os problemas
sociológicos acabam desembocando em questões de método mais va
riadas do que as da economia ou da psicologia.
Do ponto de vista histórico, a sociologia possui diversas ori
gens. Tradicionalmente, considera-se que a prim eira delas é represen
tada pela obra de Augusto Comte que, como se sabe, cunhou o ter
mo sociologia. A sociologia de Augusto Comte caracteriza-se notadamente pela pesquisa das leis evolutivas das sociedades humanas.
Nesse aspecto de sua obra, pode ser com parado a Condorcet e a
Marx. Há, porém, outras origens da sociologia, como nos indica o
fato de que a sociologia recebeu esse nome por uma espécie de aca
so. De fato, a expressão pela qual Comte pretendia designar a disci
plina destinada a coroar o sistema das ciências era, originalmente,
não “ sociologia” , mas sim “ física social*’. Por que essa substitui
ção? Porque, nesse entretempo, um astrônom o e “ sociólogo” bel
ga, que Comte abominava, Adolfo Quételet, publicara um tratado
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de sociologia intitulado: Essai de physique sociale1 [Ensaio de físi
ca social]. Nesse livro, Quételet reunira grande número de dados es
tatísticos relativos a diversas categorias de fenômenos sociais: d a
dos sobre a evolução da criminalidade, bem como dados que hoje
classificaríamos como demográficos. A idéia de Quételet era que,
para constituir uma ciência social, dever-se-ia proceder segundo os
passos que haviam dem onstrado seu valor nas outras ciências. Ou
seja, observar os fatos sociais com a maior exatidão possível e ana
lisar os protocolos de observação com a ajuda de teorias explicati
vas. A objeção, segundo a qual os fatos sociais seriam de tipo di
verso do dos fatos da natureza, parecia a Quételet manifestamente
sem fundam ento. De fato, os dados estatísticos relativos, por exem
plo, aos fenômenos de criminalidade não tornam patentes regularidades da mesma ordem das que se pode observar nas ciências da na
tureza?
E compreensível a violenta reação de Comte. Enquanto ele de
m onstrara, ou acreditara dem onstrar, a descontinuidade das ciên
cias, eis que Quételet fazia da ciência dos fatos sociais uma “ física
social” , dando a entender que tom ava a palavra física em seu senti
do próprio. Enquanto condenara como “ aberração” o cálculo das
probabilidades, esperando que recebesse a execração pública, eis
que Quételet pretendia aplicá-lo aos fenômenos sociais.
Em Durkheim, encontram os, a um só tem po, a inspiração de
Comte e a de Quételet. Em sua tese de doutoram ento sobre La divi
sion du travail social (1893) [A divisão do trabalho social], busca ex
trair uma grande lei evolutiva. Em Le suicide (1897) [O suicídio],
analisa minuciosamente os dados estatísticos que a estatística crimi
nal lhe ofereçe, para tornar patentes, desta vez, não leis históricas
de tipo com tiano, antes porém leis no sentido das ciências da natu
reza, ou seja, relações intemporais entre variáveis.
Mas Comte e Quételet não são os únicos inspiradores da socio
logia moderna. Encontra-se em Montesquieu uma conduta mental
e uma problem ática características de certas pesquisas contem porâ
neas. De fato, o problem a que M ontesquieu busca resolver em L ’es
prit des lois [O espírito das leis] é, algo esquematicamente, o da coe
rência dos sistemas sociais. Impressionado pela interdependência en
1 Para ser e x a to , o livro de Q uételet fo i p u b lic a d o em 1835, sob o títu lo: S u r l ’h o m 
m e e t le d é v e lo p p e m e n t d e se s f a c u lté s o u e ssa i d e p h y s iq u e s o c ia le [D o h o m e m e
d o d e sen v o lv im e n to de suas fa c u ld a d e s, ou e n sa io de física so cia l]. F oi reed itad o
cm 1869, coin o título princip al de P h y s iq u e s o cia le
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tre o regime político, as leis e os costumes adotados por todas as so
ciedades conhecidas, procura analisar as razões dessa interdependên
cia, antecipando desse modo as pesquisas dos estruturo-funcionalistas modernos.
Não são, pois, as querelas históricas a única coisa que se en
contra na origem da diversidade dos métodos sociológicos. Esta ad
vém, tam bém , de que a sociologia ocupou-se, no passado, e conti
nua a ocupar-se, atualm ente, de problemas cujas características ló
gicas são muito diferentes, implicando desse modo métodos muito
- diversos.
^ . / 'i Para assentar as idéias, podemos tentar traçar o quadro das
variadas atividades que são hoje cobertas pelo term o sociologia. A
‘c lassificação que apresentamos possui o defeito — como toda clas
sificação — de conter certa parcela de arbitrariedade. Sua vantagem
é oferecer uma imagem ordenada da multiplicidade das atividades
designadas pelo vocábulo “ sociologia” .
Pode-se distinguir uma prim eira grande categoria de pesquisas
cujo quadro é o das sociedades globais ^4). E, no interior dessa ca
tegoria, um a subdivisão entre as pesquisas centradas na análise das
mudanças sociais (A a) e as pesquisas centradas na análise dos siste
mas sociais (A b ).
A a — Nesta categoria, pode-se novamente distinguir dois ti
pos de pesquisas: as que se propõem explicar as mutações ou m u
danças qualitativas e as que analisam as mudanças quantitativas.
O primeiro tipo é representado, por exemplo, pelos célebres
trabalhos de Max Weber sobre L ’éthique protestante et l ’esprit du
capitalisme [A ética protestante e o espírito do capitalismo], O pro
blema que Weber se propõe é explicar por que a sociedade m oder
na, em dado m om ento, experimentou uma m utação im portante: o
nascimento do capitalismo. Sem dúvida, outras sociedades haviam
experimentado fenômenos como a usura ou como a organização
das trocas no interior de mercados. Jam ais, porém, em parte algu
ma, se assistira à generalização do investimento e da acumulação
do capital que caracteriza a Europa ocidental desde o século XVI.
A resposta de Weber consiste em assinalar o paralelismo entre os va
lores que presidem o com portam ento do empresário capitalista e
os que se deduzem do protestantism o, mais precisamente, do calvinismo.
Questão que pertence ao mesmo tipo lógico é a de que, hoje
em dia, ocupa-se, por exemplo, Lucien Goldm an, em sua Sociolo-

«

o s Ml IO D O S 1 M SOC'IOI.OGIA

i du roman [Sociologia do romance], quando indaga por que se
assiste, progressivamente, na literatura m oderna, a uma hegemonia
cada vez mais incontestada de um a form a literária particular: o ro
mance. A resposta consiste, de m aneira simplificada, em observar
que a organização econômica das sociedades industriais modernas
leva o indivíduo a dar im portância prim ordial às preocupações da
vida quotidiana.
Ao lado dessas pesquisas qualitativas, outros trabalhos anali
sam as mudanças nas sociedades globais a partir de dados quantita
tivos. Exemplo rudim entar desse tipo de pesquisa é a tese de Durkheim sobre La division du travail social [A divisão do trabalho so
cial]. Nela se observa, por exemplo, que a proporção das leis repres
sivas decresce com o aum ento da divisão do trabalho. Na obra m o
num ental de Simiand sobre Le salaire, l ’évolution social et la m on
naie (1932) [O salário, a evolução social e a moeda], todo um volu
me é dedicado à apresentação de gráficos que comprovam as covariações entre um conjunto de fenômenos econômicos e sociais. Em
Le suicide, Durkheim m ostrara a correlação entre os ciclos econô
micos e os ciclos do suicídio. Essa dem onstração foi precisada e
corrigida em obra recente de Henry e S hort2, a qual utiliza um mé
todo refinado de análise de covariações. Os fenômenos de m obilida
de profissional e, de modo mais geral, de mobilidade social, têm si
do também motivo de inúmeras pesquisas quantitativas. Na obra
clássica de P. Sorokin, Social and Cultural Dynamics (1937) [Dinâ
mica social e cultural], encontram-se tam bém análises de covaria
ções entre séries estatísticas construídas a partir de índices rudim en
tares. Mais recentemente, a análise da m obilidade profissional deu
lugar, especialmente nos trabalhos de Blumen, Kogan e M cC arthy3,
ao uso de um instrum ental metodológico refinado.
Os exemplos citados mostram que as pesquisas que pertencem
à categoria A a e a suas duas subdivisões, se são ilustradas desde o
início da sociologia, continuam ainda bem vivas.
A b — Uma segunda categoria de pesquisas é aquela cujo qua
dro é ainda o das sociedades globais, mas cujo objeto é a análise dos
sistemas sociais, e não da mudança social.
Sob esse título, podemos colocar uma obra como L ’esprit des
lois, sem dúvida anterior ao fato do nascimento oficial da sociologia.
S u icid e a n d H o m ic id e [S u icíd io e h o m ic íd io ], G le n c o e , T h e Free P ress. 1954.
1 l h e In d u s tria l M o b ility o f L a b o r as a P r o b a b ility P r o c e s s u s [A m o b ilid a d e da
m a o dc obra na ind ústria c o m o um p ro cesso p r o b a b iiistic o ], C orn ell S tudies in Ind ii s h u l aiul I abov R e la tio n s. 1955.
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’nas que um sociólogo tão eminente quanto Raymond Aron classifica,
com razão, entre os grandes textos da sociologia4. O problema propos
to por Montesquieu, o da coerência das instituições que compõem os
sistemas sociais, continua, de fato, central na sociologia moderna.
As monografias de Tocqueville sobre a América e sobre a Fran
ça são do mesmo veio de M ontesquieu5. Em ambas, Tocqueville
mostra como a natureza e o funcionamento das instituições, o com
portam ento político dos cidadãos e até mesmo os produtos mentais
que caracterizam essas sociedades decorrem dos traços fundamen
tais dos dois sistemas.
Mais próximo de nós, problema análogo é aquele de que se
ocupa o sociólogo americano Talcott Parsons, ao indagar, por exem
plo, sobre a relação entre o sistema econômico e o sistema das rela
ções familiais que caracterizam as sociedades industriais6. Segundo
esse autor, o sistema econômico das sociedades industriais, que im
plica alto grau de mobilidade geográfica, profissional e social, é in
compatível com um sistema familial diferente do que hoje conhece
mos, ou seja, um sistema em que as relações estáveis estão limita
das à família restrita.
Dentro dessa tradição, pode-se ainda citar trabalhos como os
de M urdock7, que analisam estatisticamente a interdependência das
instituições em uma am ostra de sociedades arcaicas.
Os trabalhos de Lévi-Strauss e de sua escola sobre os sistemas
de parentesco também pertencem a essa tendência8. De fato, demons
tram que as regras que autorizam ou proíbem o casamento, de acor
do com as relações de parentesco — regras muito variáveis de uma
sociedade para outra — , podem ser concebidas como se formassem
sistemas coerentes de obrigações e de interdições imbricadas umas
sobre as outras.
Uma segunda grande categoria de pesquisas sociológicas (B)
tem por quadro não mais as sociedades globais, mas o que, à falta
de termo melhor, chamaremos segmentos sociais.

4 L es é ta p e s d e la p e n s é e s o c io lo g iq u e [A s etapas do p en sa m en to so c io ló g ic o ], Paris,
G allim ard , 1967.
' L a d é m o c ra tie en A m é riq u e (1835 e 1840) [A dem ocracia na A m érica]. L 'A n c ie n
R é g im e et la R é v o lu tio n (1856) [O A n tig o R egim e e a R ev o lu çã o ],
h Ver. por e x em p lo , The S o cia l S ystem [O sistem a social], G len co e, T he Free Press, 1951.
S o c ia l S tru c tu re [E strutura so cia l], T oron to, M acM illan , 1949.
s L es stru c tu re s é lé m en ta ire s d e ta p a r e n té [A s estruturas elem entares do parentesco],
Paris, Presses U niversitaires de F rance, 1948.
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B — O que caracteriza essas pesquisas de tipo B, em contrapo
sição às de tipo A , é que, aqui, o quadro da análise não é a socieda
de global, mas o complexo formado pelo indivíduo e pelo campo so
cial em que ele se situa.
Essa categoria de pesquisas é o terreno privilegiado das pes
quisas por sondagem.
No caso mais simples, o das clássicas sondagens de opinião,
por exemplo, a unidade de referência é o indivíduo. Essas sonda
gens visam, sem dúvida, a observar os com portam entos ou as atitu
des dos indivíduos com respeito a questões de interesse social. Nes
te sentido, pertencem, pois, ao horizonte da sociologia. Porém , co
mo as informações de que se dispõe definem-se exclusivamente no
nível dos indivíduos, resulta daí um certo a-sociologismo. Uma son
dagem eleitoral clássica perm itirá, por exemplo, saber que as mulhe
res são bem mais propensas à abstenção do que os homens, ou que
votam mais freqüentemente na direita. Naturalm ente, esses fatos in
teressam ao sociólogo. Tem-se, contudo, censurado, e por boas ra
zões, esse tipo de sondagem, por considerar os indivíduos como
abstrações artificialmente dissociadas de seu ambiente social.
Esse defeito não é, todavia, inerente às pesquisas por sonda
gem. Antes caracteriza, como se verá mais adiante, o que se pode
ria chamar de sondagens atômicas, isto é, as que permitem distin
guir os indivíduos apenas a partir de características individuais, e
não a partir de características que descrevem o ambiente a que per
tencem.
C — Uma terceira grande categoria de pesquisas distingue-se
das anteriores pelo fato de que os trabalhos que nela se podem in
cluir não têm por quadro nem as sociedades globais nem os segmen
tos sociais, mas sim unidades sociais “ naturais” e diretamente ob
serváveis, como os grupos, as instituições ou as comunidades.
As pesquisas que pertencem a esta categoria são de natureza
muito variada e apenas classificá-las já seria, por si só, tarefa difícil.
Dentre os estudos de comunidade, alguns são de caráter essen
cialmente descritivo e utilizam um método, por vezes classificado,
sem que o term o tenha grande precisão, como etnológico. Esse mé
todo caracteriza-se pelo fato de que o sociólogo se coloca num a po
sição de “ observação participante” , isto é, esforça-se para se inte
grar socialmente na unidade que quer observar para captá-la pelo la
do de dentro. De fato, é evidente que se — sob o falso pretexto
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da objetividade — se quiser observar uma instituição mantendo-se
externamente a ela, corre-se o risco de deixar escapar informações
essenciais.
O segundo princípio geral que, de um a perspectiva ideal, ca
racteriza esse m étodo consiste em prevenir-se, na medida do possí
vel, contra toda seleção da inform ação, e em registrar, tanto quan
to possível, tudo aquilo que possa constituir inform ação. Exemplo
desse tipo de estudo é, por exemplo, o Nouville, de Bernot e Blancard.
Esse m étodo não é, todavia, o único que tem sido aplicado à
análise das “ unidades naturais” . M onografias de comunidade, co
mo as de Hollingshead, ou de Warner, associam o método etnológi
co aos, procedimentos da pesquisa por sondagem 9.
___ ^
' ^ J o tipo de m étodo utilizado depende não apenas do gostõ 'pes—x
soai do pesquisador, mas também das indagaçõ.esque ele se propõe.y >
"Em N ouville, a questão proposta é bastante geral. Trata-se de levan
tar um a espécie de inventário dos sistemas de relações e de percep
ções sociais, de reconstituir a vida da comunidade em seu conjun
to, e de atingir um a descrição do vivido. Em outros estudos de co
munidade, principalmente de origem norte-am ericana, como os de
Hollingshead e de Warner, dá-se mais ênfase a aspectos sociais p ar
ticulares, como os fenômenos de estratificação ou de mobilidade.
Os estudos de instituições são igualmente muito variados. Al
guns deles, como os estudos de sociologia industrial de Roethlisberger e D ickson10, ocupam-se de questões muito circunscritas, como
a de saber por que o rendimento e a satisfação diferem de uma fá
brica para outra. Outros, como os estudos que Michel Crozier apre
senta em L ep h én o m èn e bureaucratique [O fenômeno burocrático],
propõem-se um a análise mais geral do sistema observado, dos pa
péis e das estratégias que se pode discernir por detrás dos com porta
mentos.
Uma tendência geral, nos estudos que se ocupam dos grupos
ou das instituições, é procurar exprimir os sistemas sociais em fun
ção de pequeno número de variáveis e de pequeno número de rela
ções entre essas variáveis. Em suma, a tendência é, cada vez mais,
buscar modelos formais de funcionamento.
9 A u g u st B . H o llin g sh e a d , E lin to w n 's Youth [A ju v en tu d e de E lin to w n ], N o v a York,
W iley , 1949; L lo y d W arner, The S ta tu s S y s te m o f a M o d e m C o m m u n ity [O siste 
m a d e s ta tu s de um a co m u n id a d e m o d ern a ], N ew H a v e n , Yale U niversity P ress, 1947
10 M a n a g e m e n t a n d th e W orker [A a d m in istra çã o e o tra b a lh ad or], C am b rid ge. Har
vard U n iv ersity P ress, 1939.
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Essa tendência é visível em trabalhos como os de March e Si
m on11. Pode citar-se, tam bém , como particularm ente ilustrativo, o
estudo que McCleery dedicou à descrição do sistema de relações
que caracteriza os segmentos de um a instituição penitenciária: dire
ção, guardas, elite dos detentos e detentos. Esse estudo foi, posterior
mente, retom ado por Barton, que traduziu seus termos sob a for
ma de um modelo m atemático simples12.
Essa tendência à formalização nas análises de instituições tem
sido fortalecida, sem dúvida, pelos trabalhos da psicologia social ex
perimental. De fato, em laboratório é fácil estudar as modificações
ocasionadas no funcionam ento de um grupo pela m anipulação de
determinadas variáveis. A essa tarefa é que se têm dedicado, por
exemplo, autores como Hom ans ou Festinger. Os resultados de
suas observações são suficientemente precisos para que Simon os te
nha podido expressar servindo-se de uma formalização m atem ática13.
Sem dúvida, é excepcional encontrar-se um grau de rigor des
se tipo. Mas é incontestável que os trabalhos de psicologia social ex
perimental têm inspirado o desejo de parcim ônia e de precisão que,
hoje em dia, cada vez mais caracteriza esse tipo de estudo.
Damos, no quadro abaixo, o resumo das distinções feitas ante
riormente.
Aa) Quadro: sociedades globais.
Tema: mudança.
1. Estudos qualitativos:
Max Weber, L ’éthique protestante [A ética protestante].
E. Durkheim, L a division du travail [A divisão do trabalho].
A. de Tocqueville, L ’Aneien Régime [O Antigo Regime],
L. Goldm ann, Sociologie du roman [Sociologiaxlo romance].
2. Estudos quantitativos:
q
E. Durkheim, Le suicide [O suicídio].
P. Sorokin, Social Dynamics [Dinâmica social].
F. Simiand, Le salaire [O salário],
R. Boudon, L ’inegalité des chances [A desigualdade de opor
tunidades],
A b) Quadro: sociedades globais.
Tema: sistemas.
11 l.e s o r g a n is a tio n s [A s o r g a n iz a ç õ es], P aris, D u n o d , 1964 (trad u ção d o in glês).
12 Em A m ita i E tz io n i, C o m p le x O rg a n iza tio n s [O rg a n iza çõ es c o m p le x a s], N o v a York,
H olt R in eh a rt, 1961.
L’ M o d e ls o f M an [M o d elo s de h o m em ], N o v a York. \ \ iley , 1957.
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M ontesquieu, L ’esprit des lois [O espírito das leis].
A. de Tocqueville, L a démocratie, L ’Ancien Régime [A de
mocracia, O Antigo Regime].
T. Parsons, The Social System [O sistema social].
G. M urdock, Social Structure [Estrutura social].
R. Dahrendorf, Demokratie und Gesellschaft in Deutschland
[Democracia e sociedade na Alemanha],
Quadro: indivíduos, indivíduos + meio ambiente.
G. Tarde, Les lois de l ’imitation [As leis da imitação],
E. Durkheim, Le suicide [O suicídio].
M. Halbwachs, Les besoins de la classe ouvrière [As neces
sidades da classe operária].
S. Stouffer e col., The American Soldier [O soldado nor
te-americano],
Quadro: unidades naturais, grupos, instituições, comunidades.
w . F. Whyte, Street Corner Society [Sociedade da esquina].
M. Crozier, L e phénom ène bureaucratique [O fenômeno
burocrático],
Bernot e Blancard, Nouville.

Não há dúvida alguma de que a reflexão metodológica tem
progredido desigualmente conform e o tipo de pesquisa sociológica.
Os procedimentos de dem onstração utilizados pelos estruturofuncionalistas modernos, como Parsons, não são muito diferentes
dos de M ontesquieu ou de Tocqueville. Fica-se com a impressão
de que se estabelecem fronteiras rígidas ao progresso metodológico
no campo dos estudos qualitativos relativos à m udança social ou
aos sistemas soci a i s . ______ _______ — •— - ----------" '"Na vêfdãcTe7 e sobretudo no dom ínio dos métodos quantitati
vos que se tem alcançado progressos significativos, especialmente
ém relação tanto aos planos de observação quanto aos procedim en
tos de exploração^-!................ ........ ...... .
De sua parte, a análise qualitativa das unidades naturais po
de, incontestavelmente, apresentar progressos metodológicos im por
tantes: as técnicas de observação tornam -se mais variadas e mais
precisas. Mas ainda é preciso empreender-se um a reflexão m etodoló
gica de conjunto sobre esse domínio.
Da diversidade dos problemas e objetos da sociologia resulta
uma diversidade de seus métodos. E impossível levantar um inventá
rio geral deles e traçar seu desenvolvimento ponto por ponto. Essa
a razão por que insistiremos mais nos desenvolvimentos recentes
da metodologia sociológica, que dizem respeito, sobretudo, aos mé
todos quantitativos.

1
As falsas querelas
de método

As origens múltiplas da sociologia e a variedade dos proble
mas que ela se propõe têm dado ocasião a um a série de falsas que
relas de método que convém sejam desfeitas.

Compreensão e
explicação

A primeira dessas querelas situa-se no nível
da relação entre o sujeito e o objeto do co
nhecimento sociológico.
Pelo fato de ser um Çwóv 7toXm%ov, isto é, um ser social, não
disporá o sociólogo de um a espécie de conhecimento intuitivo de
seu objeto, de que não dispõe o estudioso que observa fenômenos
naturais? Essa é a questão central dessa querela.
ü bem verdade que, freqüentemente, os com portam entos sociais_tgm,.. para mim, um a significação im ediata. Assim, retom an
do um célebre exemplo de Jaspers, quando assisto à cena de uma
mãe que bate em seu filho, compreendo im ediatamente as razões
desse com portam ento. O filho não foi obediente, mas deveria sêlo. É isso que o tapa pretende fazê-lo compreender. A explicação
desse com portam ento é, pois, imediata. Naturalm ente seria fácil
multiplicar exemplos como esse.
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A facilidade da explicação vem de que não sou apenas sociólo
go mas também ser social, e que eu mesmo já recebi ou dei tapas.
Daí a idéia defendida, mais ou menos intensamente e com
mais ou menos espírito sistemático, por autores como Dilthey, Rickert, Jaspers, ou Max Weber, segundo a qual a sociologia atuaria pe
la via da compreensão ( Verstehen) e as ciências da natureza, peia
da explicação (Erklären), ainda que para alguns desses autores, notadam ente para Weber, os dois procedimentos sejam distintos mas
não exclu§ivos\^ratar-se-ia, no primeiro caso, de analisar relações
entre signos imediatamente significativos para o observador; no .se
gundo, de decifrar relações entre coisas. /
Que pensar dessa oposição? P ara dem onstrar — o que hoje
se admite de m odo geral — que ela é pouco justificável, basta que
se verifique, mediante alguns exemplos, que nossa situação de ser
social às vezes não nos permite nem explicar uma relação, nem mes
mo percebê-la.
Tomemos, de início, o exemplo de uma pesquisa realizada
em 1961 junto a populações de origem polonesa que imigraram p a
ra o norte da F rança14. Tratava-se de um a pesquisa por questioná
rio, a partir da qual construiu-se um índice de integração na socie
dade francesa (esse índice combinava informações relativas à inten
sidade e ao número das relações de amizade mantidas com france
ses, diversas informações que mediam o êxito econômico, a raciona
lidade e a precisão dos planos de futuro, o desejo de voltar um dia
para a Polônia etc.). Além disso, dispunha-se de um índice de ape
go às tradições polonesas. Naturalm ente, com preendem os, enquan
to seres sociais, o significado dessas informações. Podemos até mes
mo prever, aparentemente sem risco de erro, que o grau de integra
ção na sociedade francesa deve variar na razão inversa do apego
às tradições polonesas.
'D e fato, utilizemos nosso conhecimento implícito dos fenôme
nos sociais e procedamos por compreensão: o apego às tradições po
lonesas é o sinal de má integração na sociedade francesa; inversa
mente, quem quer que tenha planos racionais de futuro na socieda
de francesa, que tenha inúmeros amigos franceses e que não dese
je voltar para a Polônia, tem sem dúvida poucas chances de ser
muito apegado às tradições polonesas.
Vê-se que o m étodo da compreensão aplica-se perfeitamente.
Mas possui o inconveniente de conduzir a um resultado equivoca14 C a h ie r d u C e n tre d e S o c io lo g ie e u ro p é e n n e .
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do: pois o que realmente se observou foi que o apego às tradições
polonesas e a integração na sociedade francesa variavam 110 mes
mo sentido. Não é muito difícil, não obstante, explicar esse resulta
do, que tem sido encontrado, sob formas diversas, em outros estu
dos sobre os mecanismos de assimilação de imigrantes. De lato, to
dos esses estudos m ostram que um dos fatores essenciais da assimi
lação à sociedade de adoção reside no apoio oferecido ao imigran
te pelos grupos primários que o envolvem (família, amigos etc.).
Ora, esse apoio só será eficaz se esses grupos prim ários nào forem
desorganizados e desorientados. Mas o fato de um indivíduo ser
apegado às tradições polonesas é exatamente o sinal de que perten
ce a grupos primários cuja solidariedade não foi com prom etida e
que, assim, são capazes de sustentar seu esforço de integração na so
ciedade de adoção.
O leitor deve indagar-se, agora, aplicando o método compreen
sivo, se a seguinte proposição é verdadeira ou falsa: “ Os sintomas
neuróticos são mais freqüentes em pessoas mais instruídas” .
Durkheim, que julgava enunciar uma verdade de senso comum
ao declarar que a instrução era geradora de individualismo e, por
tanto, de ansiedade, certamente subscreveria sem reservas essa pro
posição. Também neste caso, no entanto, uma pesquisa demonstrou
que, pelo menos em certas situações, o inverso é que era verdade15.
A ingenuidade do m étodo compreensivo e da crença em uma
transparência imediata dos fatos sociais está descrita num belo tex
to de Maurice Halbwachs:
“ É fato que nem sempre se faz justiça à sociologia, por dar
ela a impressão, muitas vezes, de descobrir truísmos. Quando Dur
kheim, depois de Morselli, dem onstrou que o casamento protegia
contra o suicídio, e que as pessoas com filhos matam-se menos do
que as pessoas casadas sem descendência, isso era, aos olhos de
muitos leitores, uma dessas verdades de senso comum cuja com pro
vação, fartam ente apoiada em cifras, parecia sem qualquer utilida
de. Porém , no domínio do verossímil, a um a proposição opõe-se ge
ralmente outra que pode parecer igualmente evidente. Há, pois, tan
to mérito científico em determ inar, entre duas opiniões verossímeis,
qual corresponde à realidade, quanto em trazer à luz uma verdade
inteiramente nova. Nisto consiste, exatamente, transpor o limite
que separa o conhecimento científico do conhecimento vulgar” 16.
P a u l L a za rsfeld , T h e A m e r ica n S o ld ier, an E x p o sito r y R eview [The A m erican
S o ld ier, um a resenha e x p lic a tiv a ], P u b lic O p in io n Q u a r te rly , v. 13, o u to n o de 1949.
16 L e s c a u ses du s u ic id e [A s ca u sa s d o su ic íd io ], P a ris, A lc a n , 1930, p. 197.
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Isso não quer dizer, aliás, que a noção de compreensão seja
um simples fla tu s voeis, nem que ela nunca seja aplicada em socio
logia. Longe, porém, de definir um m étodo característico das ciên
cias sociais, ela corresponde muito mais a um m om ento que se en
contra praticam ente em toda pesquisa sociológica. Explicar um fe
nômeno social qualquer é sempre fazer dele o resultado de ações e
de com portam entos que é preciso compreender.'Por certo, esses prin
cípios são, conform e o caso, de aplicação mais, ou menos, difícil.

A especificidade do
humano

Tema de querela ligado ao anterior é
o que consiste em indagar se o fato
de ser o homem capaz de desejos, de
projetos, de antecipações, de expectativas, de cálculos não impõe
à sociologia um método específico.
•/\
Todavia, o que interessa ao sociólogo é, a m ontante, a deter
minação ou, para usar um termo mais neutro, as condições sociais
do desejo, da antecipação ou do cálculo, e, a jusante, as conseqüên
cias sociais desses elementos subjetivos. A isso deve-se acrescentar,
por um lado, que as causas que levam um ator social a agir de cer
to m odo não coincidem, necessariamente, com as razões-que^ele
dá para isso, e, por outro la_do,_que as conseqüências de seus atos
podem escapar-lhe inteiramente^
\
A fim de m ostrar que a introdução de fatores subjetivos não
afeta, enquanto tal, a linguagem da análise, tomemos um exemplo
construído a propósito. Imaginemos um personagem provido de
um papel social bem determinado: o de um diretor editorial que lan
ça uma nova coleção — a coleção “ Que sais-je?” , por exemplo
— , e procuremos imaginar seu com portam ento. Ele tem um objeti
vo, que é o de ser bem-sucedido no lançamento da coleção, isto é,
de obter um consumo mínimo de seu produto no início da operação
e, em seguida, um crescimento progressivo das vendas.
Tem também uma representação subjetiva das conseqüências
possíveis de sua ação. Sabe, por exemplo, que, fazendo um a tiragem
de 100 000 exemplares do primeiro livro, é grande sua chance de
ter muitas dificuldades para colocá-la no mercado. Sem dúvida,
pois, decidirá publicar quase simultaneamente um pequeno núm e
ro de livros com tiragem bastante razoável, que lhe permita esperar
uma rápida saída. A seguir, observará o nível de consumo atingi

18

O S M ÉTO D O S EM SO C IO LO G IA

do por seu produto e ajustará as tiragens seguintes em função des
se nível. Estamos, pois, diante de um personagem hum ano, provi
do de desejos, de antecipações, de expectativas e de cálculos.
Diante dele, está colocado um personagem complementar: o
consum idor, que regulará o próprio com portam ento segundo suas
necessidades, interesses, possibilidades financeiras e segundo a ofer
ta do produtor.
Vejamos, agora, como se podem reunir essas hipóteses de m o
do a tirar as conseqüências de seus papéis complementares. O pro
dutor, como dissemos, escolherá um nível de produção mínimo A ,
a que se acrescerá um suplemento que depende do consumo no exer
cício anterior.
Em resumo, a produção P t no período de tem po t é igual a
A , e a um acréscimo que depende do consumo C t , do período anterior:
Px ~ A

j

Quanto ao consum idor, seu com portam ento pode ser descri
to pela equação:
Ct = B + sPt
*-/
Este exemplo visa a tornar claro que os com portam entos de
nossos atores, por mais carregados de subjetividade que sejam, po
dem ser traduzidos num a linguagem da qual desaparece com pleta
mente essa subjetividade. Em momento algum neguei que nossos
atores tenham desejos, façam cálculos, etc. No entanto, a tradução
de seu com portam ento pode ser feita num a linguagem da qual desa
parece a subjetividade.
Tratar-se-á dum caso extremo e dum a simples prestidigitação?
Certamente que não. Pois as intenções, os desejos, os cálculos de
que o homem é capaz não interessam ao sociólogo, senão na medi
da em que se tornam fatos sociais. Tanto os desejos do consumidor
como os objetivos do produtor traduzem-se, em nosso exemplo,
por um a curva de consumo e por um a curva de produção. Essas
curvas são fa to s que se trata de explicar. P ara fazê-lo, introduzi
um certo cálculo por parte dos atores\ Esse cálculo vai traduzir-se
pela existência de relações entre certas quantidades. Deverei, em se
guida, indagar se essas relações explicarão os fatos observados.
A m atemática não é indispensável. Procedim ento análogo é
o que utiliza Durkheim em Le suicide, ao constatar, por exemplo,
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;ue a diferença entre as taxas de suicídio dos celibatários e das pes
soas casadas, de mesma idade, depende da difusão do divórcio na
sociedade. Trata-se de um fato: nas sociedades em que os divórcios
são freqüentes, observam-se mais suicídios, por 100 000 homens
de mesma idade, entre os esposos do que entre os celibatários. Q uan
do o divórcio é raro, a relação tende a inverter-se, sendo então o
suicídio mais freqüente entre os celibatários do que entre os espo
sos de mesma idade. Durkheim explica esses fatos a partir de duas
hipóteses: a primeira, que a freqüência do divórcio indica um afrou
xamento das estruturas familiais; a segunda, que a solidez dos la
ços conjugais tem um efeito psicológico benéfico para o homem, a
saber, o de regrar a satisfação de seus apetites sexuais.
Eis aí, portanto, um novo exemplo em que fatos sociais obser
váveis, definidos e materializados por diferenças quantitativas, cor
respondem a fatores especificamente humanos.
P ortanto, do fato de o homem ser capaz de desejos, de anteci
pações ou de cálculos, não resulta que a sociologia deva falar uma
linguagem tipicamente diferente da das ciências da natureza. Vimos
isso a respeito de nossos dois exemplos: a análise dos fatos sociais
consiste, como a dos fatos naturais, em introduzir determinadas va
riáveis e, depois, determinadas relações entre essas variáveis. O fa
to de essas variáveis serem, como em Durkheim, “ regulação da li
berdade sexual” 17 e a “ fragilidade do casal conjugal” , ou, no ou
tro exemplo, o “ gosto pelo risco” manifestado pelo produtor (variá
vel medida pelo coeficiente r) propõe naturalm ente problemas m eto
dológicos e lógicos consideráveis, de que tratarem os mais adiante.
É evidente que elas são mais dificilmente observáveis e mensuráveis
do que comprimentos ou velocidades. No entanto, esses dois exem
plos típicos m ostram q u ^ ^ o c io lo g ia ^ to m o toda ciência, ié levada
a utilizar uma linguagem cujo vocabulário básico constitui-se de variáveisr-e-euja sintaxe consLste em dèfinir relações entre essas variá
veis^ Q uanto a essas relações, elas se fundam na ínterpretãçIcTqúe
o observador propõe sobre o com portam ento dos atores.
A especificidade do hum ano afeta, pois, o conteúdo das variá
veis e — eventualmente — as dificuldades lógicas associadas a sua ;
observação e a sua m ensuração\ Não afeta, porém, a form a da lin- ^
guagem. Se substituirmos por símbolos os nomes que Durkheinv'
r R esu m im o s o p e n sa m e n to de D u rk h eim n u m a lin g u a g em q u e. n atu ralm en te, não
é a dele.
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deu às variáveis que introduziu em L e suicide, obtêm-se enunciados
formalmente não diferentes dos das ciências da natureza.

'Y

A querela da totalidade^ Neste caso, a querela tem por objeto a especificidade das socieda
des como objeto de pesquisa. Não constituem as sociedades totalidades cujos elementos são interdependentes, de tal m odo que a com 
preensão desses elementos não será possível se os isolarmos da to ta
lidade que lhes serve de suporte?
Um a posição desse tipo é a que defende, por exemplo, Georges Gurvitch, ao escrever:
“ O objeto d a sociologia é a realidade social tom ada em todas
as suas partes em profundidade, da crosta externa da sociedade
*ua base morfológica (geográfica, demográfica, ecológica, instru
mental, etc.), passando pelas superestruturas organizadas pelas prá
ticas quotidianas flexíveis, (...) até os valores e idéias coletivas (...)
e, finalmente, até a mentalidade social, a um tempo coletiva e indi
vidual — ; existe um vaivém perpétuo que tece a própria tram a da
realidade social. Todas essas camadas em profundidade se interpene
tram form ando um todo indissolúvel — ‘os fenômenos sociais to 
tais’ (.,.)” 18.
A idéia é que é impossível compreender uma sociedade se não
se procura captar todas as suas instâncias ou “ patam ares em pro
fundidade” . Dessa proposição de princípio, Gurvitch tira certo nú
mero de proposições relativas aos métodos de pesquisa: “ As estatís
ticas, por não serem aplicadas a um quadro social cuidadosamente
delimitado e verificado, não representam senão manipulações pura
mente matemáticas com os grandes núm eros” . Mais adiante, tratase dos “ procedimentos derrisórios de Gallup — essa pesquisa m ate
mática de médias inexistentes e puramente arbitrárias, no vazio (...)” 19.
A proposição segundo a qual todas as camadas da realidade
social se interpenetram para constituir “ fenômenos sociais totais”
não leva, no entanto — supondo-se que ela tenha um sentido —,
a nenhum a conclusão particular no plano metodológico. A melhor
prova disso é que se tem podido utilizar sondagens do tipo Gallup,
IS L a v o ca tio n a ctu elle d e la s o c io lo g ie , Paris, Presses U niversitaires de F rance, 1950, p. 7.
I b id .. p. 10-11.
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1, -ie Gurvitch condena como “ derrisórias” , para estabelecer propo
sições sociológicas relativas a mecanismos sociais complexos. Sobre
esse ponto, o leitor poderá recorrer a um texto notável de Hyman
que, apoiando-se num a série de sondagens de opinião, demonstra
o que se pode cham ar de o círculo vicioso da mobilidade social nas
sociedades industriais20. Ele pode ser descrito da seguinte maneira:
as sociedades valorizam o êxito social; etn outros term os, impõem
a seus membros a crença coletiva na desirabilidade da ascensão na
escala das cãfegorias-saciais. P or outro lado, não há, nessas socieda
des, obstáculos jurídicos à ascensão social. No entanto, verifica-se
que o filho de um operário tem muito menos probabilidade de atin
gir uma posição elevada do que o filho de um médico. Isso não se
deve apenas a fatores econômicos, mas também ao fato de que se
pode revelar a existência de modelos e representações mentais que
variam com a posição na hierarquia social e que tendem a frear enor
memente a mobilidade. Desse m odo, muitas vezes o êxito é percebi
do nas classes desfavorecidas como devido ao acaso, mais do que
a um esforço racional. Em geral, atribui-se, nessas classes, menor
im portância à instrução como fator de êxito. Além disso, o êxito é
muitas vezes concebido, nessas classes, como m ostram os trabalhos
de Chinoy, como a perseverante aquisição de um certo conforto m a
terial. Ser hem-xucedido é ter um trabalho relativamente seguro,
que permita conseguir um orçam ento equilibrado, garantir uma edu
cação harm oniosa aos filhos, etc. Esses modelos mentais, que pare
cem ser aceitos pelos jovens muito precocemente, fazem com que se;
ja necessário que se conjuguem circunstâncias excepcionalmente fa
voráveis para que, por exemplo, um filho de operário entre na uni
versidade.
Tem-se aí o exemplo de um caso em que um mecanismo so
cial relativamente complexo torna-se patente mediante a análise de
pesquisas de natureza bastante rudim entar, uma vez que se trata
de sondagens de opinião do tipo mais clássico.
Reconheçamos, não obstante, que a noção de “ totalidade” es
tá longe de ser clara e que a ela se pode atribuir pelo menos três sig
nificados distintos. De fato, ela pode ou sugerir a idéia de que uma
realidade social deve ser descrita de m aneira exaustiva, ou acentuar
que uma sociedade deve ser analisada como um sistema cujos eleO sistem a de v a lo res das diferen tes cla sses so cia is, em L e v o c a b u la ir e ... (c f. B ib lio-
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mentos são interdependentes. Aplicada à análise da mudança, po
de ainda indicar que esta não pode ser compreendida senão com re
ferência ao conjunto dos elementos que constituem a realidade social.
Do primeiro ideal é possível aproximar-se em condições relati
vamente particulares. Q uando se estuda um bando de jovens, uma
instituição, um a com unidade fechada, é possível ter uma visão glo
bal dos fenômenos sociais que surgem no interior desse quadro. De
term inados estudos, como o N ouville de Bernot e Blancard — cer
ta ou erradam ente — , dão essa impressão de exaustividade.
O
segundo postulado é o de M ontesquieu, de Tocqueville ou
de P.’rsons. De fato, esses autores se empenham em m ostrar que
as instituições, os costumes, os dados estruturais dos sistemas so
ciais são interdependentes e que, enquanto tais, só são compreensí
veis uns em relação aos outros.
A posição de Gurvitch tem como referência um a sociologia
da m udança. P ara ele, deve-se conceber a sociedade menos como
um sistema de elementos interdependentes do que como um siste
ma em estado de m udança permanente. A exigência de totalidade
aplica-se, pois, antes à análise da m udança. Ela postula que a m u
dança social não pode ser com preendida sem referência ao conjun
to dos “ patam ares em profundidade” da realidade social. A respei
to disso, é preciso reconhecer, porém , que, no nível das sociedades
globais que conhecemos, as análises da m udança, quer se trate da
de Comte, de Marx ou de Max Weber, longe de tom ar em conside
ração o conjunto dos “ patam ares em profundidade” , privilegiam,
ao contrário, um pequeno número de variáveis, a partir das quais
explicam aquela m udança^P ara Comte, são as mudanças mentais
expostas na famosa lei dos três estados. P ara Marx, as mudanças
na estrutura do sistema econômico. Q uanto a Max Weber, está cla
ro que ele não procurou explicar o nascimento do capitalismo oci
dental pela “ realidade social tom ada em todas as suas partes” , mas
por fatores de natureza religiosa.
Apenas no caso das sociedades menos complexas é que se po
de, de fato, pretender explicar a m udança a partir da totalidade
da realidade social. No caso das sociedades industriais, é inevitável
que se seja levado a construir modelos que privilegiam determ ina
dos fatores de m udança. Pode-se dizer, pois, que, em determinadas
circunstâncias — para determinados objetos e determinados proble
mas —, o sociólogo pode propor-se o ideal de alcançar a totalida
de da realidade social, no sentido de que, com isso, trata-se de in
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ventariar essa realidade de m aneira exaustiva, de reconstituir o vivi
do social. Esse ideal, porém — não obstante problemático —, evi
dentemente não tem sentido senão no caso em que nos referimos a
unidades sociais de dimensão restrita.
Em outras circunstâncias, pode-se ter como objetivo a análi
se de sistemas sociais e, com isso, propor-se a analisar as socieda
des como totalidades. Neste caso, já não há mais motivo para se
tentar uma descrição exaustiva, mas para construir um modelo sim
ples que explique os elementos desses sistemas, de m aneira tão satis
fatória quanto possível. É o que faz, por exemplo, Tocqueville, ao
deduzir, da noção de centralização adm inistrativa, grande número
de traços específicos da sociedade francesa. O mesmo se dá quan
do se estuda a mudança: salvo no caso de sociedades relativamen
te simples, não há sentido algum em querer explicar a m udança pe
la totalidade da realidade social. A idéia de totalidade é, então,
uma noção limite, desprovida de qualquer significado operacional.
1 '1
Mas também existe grande núm ero de pesquisas que nem por
1isSo podem ser tachadas de “ derrísórias” , das quais no entanto a
idéia de totalidade está inteiramente ausente: posso indagar se as
atitudes para com a escola variam conform e as classes sociais e con
tribuem para explicar a desigualdade de oportunidades escolares.
Posso também perguntar sobre as diferenças entre as taxas de suicidio observadas num a sociedade e em outra, sem ter que discutir a
sociedade em todos os seus aspectos. Sem dúvida, quando Durkheim
fez depender a proporção de suicídios do grau de anomia, ele defi
niu um a variável que pode caracterizar a sociedade em seu conjun
to. Mas não se pode, neste caso, falar de totalidade.
Em suma, existe um conjunto de pesquisas nas quais a idéia
de totalidade pode ter um significado relativamente preciso, seja
porque o objeto pode ser considerado exaustivamente inventariáveU
seja porque pode ser concebido como um sistem a; há outras, porém,
em que a idéia de totalidade não desempenha manifestamente qual
quer papel e não tem utilidade alguma.
” c ' A idéia de totalidade não é, pois, mais indispensável em socio
logia do que em física. Inútil ao se estudar as leis de choque, adqui„ re sentido — mediante a idéia de sistema — em cibernética. Do
mesmo modo, tem sentido em M ontesquieu ou em M urdock, mas
não tem sentido algum em Le suicide de Durkheim.

Os métodos das pesquisas
quantitativas

As pesquisas quantitativas podem ser definidas como as que
permitem recolher, num conjunto de elementos, informações com 
paráveis entre um elemento e outro. Essa comparabilidade das in
formações é que permite, a seguir, as enumerações e, de modo
mais geral, a análise quantitativa dos dados.
A condição necessária à aplicação dos métodos quantitativos
é, pois, que a observação tenha por objeto um conjunto de elemen
tos de certa maneira comparáveis. O mais das vezes, esses elemen
tos são indivíduos, mas podem ser também grupos, instituiççes, so
ciedades, ou outros tipos de unidades.
u.-*- '. r'w ’ .> -Àk
O ponto de partida de qualquer pesquisa — quantitativa ou
qualitativa — é geralmente uma pergunta do tipo po r quê? — Por
que o suicídio varia conforme as épocas e os lugares? P or que as
pessoas decidem votar em tal candidato? Quais os fatores do absen
teísmo profissional? do anti-semitismo? Por que o clima de uma em
presa é melhor ou pior?
Neste capítulo, examinaremos a seqüência dos procedimentos
que permite passar de perguntas desse tipo às respectivas respostas.
No caso em que é possível e em que se decida utilizar um m odo de
observação quantitativo, esses procedimentos mostram-se — com
pequenas variantes — relativamente idênticos de uma pesquisa p a
ra outra. Distinguiremos os quatro m om entos seguintes:
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A
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A
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formulação das hipóteses;
construção do projeto de observação;
construção das variáveis;
análise das relações entre as variáveis.

A form ulação das
hipóteses

A formulação das hipóteses pode ser feita a priori. Assim, posso indagar se o fa
to de se haver pertencido a um grupo mi
noritário durante a infância acarreta o aparecimento de sintomas
depressivos21, ou se o fato de se ter sido criado num a família auto
ritária compromete o livre desenvolvimento da personalidade, ou
se as crises econômicas fazem aum entar a taxa dos suicídios, ou se
uma organização de tipo burocrático traz consigo a insatisfação e
a ineficácia.
Nesse caso, a hipótese está claramente enunciada e pode-se
passar im ediatamente para a etapa seguinte.
Em outros casos, é mais difícil enunciar diretamente as hipóte
ses. Assim, posso estar impressionado pelo fato de que os suicídios
se distribuem muito desigualmente conform e as sociedades, sem ter
condições, com isso, de enunciar hipóteses precisas sobre a nature
za do fenômeno. Ou, ainda, se interrogo uma população de alunos
a fim de saber se já possuem intenções precisas relativamente à pro
fissão que desejam exercer, posso impressionar-me com o fato de
que a proporção de indecisos varia bastante de uma escola para ou
tra e de um bairro para outro, sem ser capaz de enunciar hipóteses
precisas sobre as razões dessas variações. Ou, então, posso simples
mente indagar por que uns têm intenções firmes e outros não.
""
Duas situações são então possíveis. A prim eira e aquela dian
te da qual se viu Durkheim ao iniciar seus estudos sobre Le suici
de. Devido à natureza do problema, ou por dificuldades financeiras,
o sociólogo pode estar impossibilitado de, por conta própria, co
lher a inform ação que deseja, e é obrigado a basear-se em dados
da contabilidade social, colhidos pelos órgãos de estatística.
Caso lhe seja possível colher a inform ação que se ajuste ao
uso que vai fazer, se a literatura existente não lhe fornece hipóteses
:i R o sen b erg . M orris. C o n te x te religieu x d isso n a n t et p ertu rb ation e m o tio n e lle , in
B o u d o n e L a za rsfeld , L ’a n a ly se e m p ir iq u e d e la c a u s a lité (c f. B ib lio g ra fia ).
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suficientemente seguras, ou se teme não poder de saída formular
corretamente seu instrum ento de observação, procederá ao que ge
ralmente se chama de pesquisa-piloto. Isto significa que procederá
a um reconhecimento do terreno, procurando livrar-se de suas idéias
preconcebidas, ou, como dizia Bacon, de suas pré-noções, de m o
do a fazer com que apareçam os fatores ou variáveis explicativas
que está buscando.
Vamos ilustrar esse caso com o exemplo do célebre estudo so
bre La personnalité autoritaire [A personalidade autoritária]. De
pois da Segunda Grande Guerra, um a equipe liderada pelo filóso
fo e sociólogo alemão Theodor A dorno, na época estabelecido nos
Estados Unidos, dedicou-se a analisar o fenômeno do anti-semitis
mo sob um ângulo psicossociológico. Inicialmente, os autores de
La personnalité autoritaire dispunham de uma hipótese relativamen
te geral e imprecisa, segundo a qual o anti-semitismo seria um dos
sintomas do que se poderia chamar uma síndrome de personalida
de. Em outras palavras, a idéia era que o anti-semitismo devia cor
responder a um tipo determinado de personalidade, cujas caracterís
ticas cabia inventariar.
P artindo dessa idéia, os autores procederam a um a série de en
trevistas centradas22 com determ inado núm ero de estudantes, provo
cando suas reações quanto a temas extremamente variados. Eis al
guns breves trechos do protocolo de um estudante anti-semita:
“ Na adm inistração, você é pago em função do número de pes
soas que você tem sob suas ordens. P or isso é que eles recrutam o
maior número de gente possível. Não pensam senão neles mesmos.
Não sou suficientemente materialista (mercenary) para com preen
der essa atitude. Eu simplificaria tudo por meio de um a adm inistra
ção com petente... É preciso acabar com a confusão. Quem dirige
deve escolher seus colaboradores com cuidado. Hoje em dia, não
há autoridade bem definida” .
Vemos desprender-se desse texto um certo número de temas.
Tema da recriminação: o sistema adm inistrativo é acusado de confu
são generalizada. Tema do egoísmo dos outros, acusados de obede
cer a motivos materialistas e egoístas, de desprezar o interesse geral.
Tema da autoridade: a confusão resulta da ausência de autoridade;
donde a necessidade de modificar brutalm ente o sistema.

:: Sob re o s tip o s de entrevistas e de q u estio n á rio s u tiliz a d o s em s o c io lo g ia , c o n s u l
tar, por e x em p lo , Festinger e K atz, L e s m é th o d e s d e s s cie n c e s s o c ia le s , P aris, P r e s
ses U n iv ersita ires de F rance.
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Esses temas farão parte da síndrome pesquisada? N aturalm en
te iiào se pode decidir isso a partir desse único trecho de entrevista.
Dc fato, é possível que estejam ligados ao sintoma “ anti-semitismo” nessa pessoa em particular, mas que a ligação não seja geral.
!•: possível, tam bém , que a entrevista descreva uma situação objetiva.
Não obstante, uma entrevista como essa contribui para preci
sar as hipóteses iniciais. Fornece um certo núm ero de temas sobre
os quais verificou-se a seguir, em uma população ampla, que de fa
lo representavam os elementos constitutivos de uma síndrome.
Eis outro exemplo de entrevistas que não foram , realmente,
obtidas em um a pesquisa-piloto, mas que podem servir para mos
trar a utilidade desse tipo de inform ação para a formulação das hi
póteses.
Suponhamos que nos propom os o problem a de saber por
que, iguais em inteligência e em resultados escolares, certas crian
ças provindas de classes desfavorecidas chegam ao curso superior
e outras não. Veremos a seguir dois fragmentos de entrevista, regis
trados por J. Kahl23. Reproduzem os propósitos dos pais de dois jo 
vens de um meio humilde, que foram , ambos, brilhantem ente bem
sucedidos no curso secundário. O primeiro não quer prosseguir nos
estudos. O segundo está decidido a entrar na universidade.
Primeiro caso (o filho quer parar de estudar):
“ Eu mesmo nunca fui brilhante. Tudo quanto desejo é poder
ganhar o dinheiro suficiente para poder viver o dia-a-dia... G osta
ria que meu filho fizesse mais do que eu... Não o obrigo a nada...
Não sei o que ele gostaria de fazer. Aliás, não é da m inha conta,
não tenho que lhe dizer o que gostaria que fizesse. Talvez ele não
fosse bastante qualificado. Tentei lhe dizer que deveria ser médico,
advogado, ou qualquer coisa desse tipo. Disse-lhe que deveria estu
dar inglês e aprender a relacionar-se com as pessoas. Poderia ser de
putado... Foi a única sugestão que lhe fiz... H á jovens que têm
uma idéia precisa na cabeça e que a perseguem, mas a maior parte
daqueles com quem tenho falado pegam o que vier... Não creio
que um diploma seja tão im portante assim. Quero dizer, se você
se apresenta em algum lugar e diz ‘tenho um diplom a’, isso pode fa
cilitar as coisas, mas é só para isso que ele serve” .
Em contraposição, vejamos a segunda entrevista.
Segundo caso (o filho quer entrar na universidade):
23 “ C o m m o n M an B o y s ” , in A . H . H a lse y , Jean F lo u d e A r n o ld A n d e r so n , E d u c a 
tio n , E c o n o m y a n d S o c ie ty , N o v a York, T h e Free P ress, 1961.

28

OS M É T O D O S EM SO C IO LO G IA

“ As pessoas que estiveram na universidade parecem ser mais
bem sucedidas. São muito mais capazes de ter empregos de diferen
tes tipos. Talvez não saibam mais do que os outros, mas sabem co
mo aprender. De certo ponto de vista, aprenderam a aprender mais
facilmente... Se têm um emprego que não leva a nada, são capazes
de sair dali ou de m u d a r ...^
O contraste é marcante. No primeiro caso, a im portância da
educação é minimizada, o diploma é concebido como servindo ape
nas de cartão de visita. No segundo caso, o estudo é percebido co
mo fonte de polivalência. Naquele, a situação social é concebida co
mo resultante do acaso, na maioria dos casos. Neste, é representa
da como resultante de um a conduta de pesquisa racional, que se
torna mais fácil pela cultura adquirida na universidade. Além dis
so, a concepção do êxito é diferente nos dois casos. No primeiro,
é concebido como a aquisição do conforto material e da segurança.
No segundo, trata-se de encontrar uma profissão que “ leve a algum
lugar” .
Em suma, do contraste entre essas duas entrevistas, vemos sur
gir uma hipótese, a de que um dos fatores que contribuem para con
ter a mobilidade social é a representação que se faz do êxito e dos
caminhos de acesso ao êxito. Para m ostrar a validade dessa hipóte
se, seria necessário, então, verificar que o “ sistema de valores” ex
presso pela primeira entrevista é, de fato, mais típico dos meios hu
mildes.

A construção do projeto
de observação

Uma vez formuladas as hipóteses, quer a priori, quer a partir
de uma pesquisa-piloto, tratase agora de verificá-las. Para isso, e preciso, primeiro, escolher
um projeto de observação.
Tipos de dados

Conform e os problemas propostos, t!... possibilidades de que
dispõe e diversas outras circunstâncias, o sociólogo é levado a utili
zar diversos tipos de dados.
Em seu estudo sobre o suicídio, Durkheim utilizou os dados
estatísticos da contabilidade social. Thomas e Znaniecki, em seu mo-
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num ental estudo sobre o camponês polonês imigrante nos E sla d o s
Unidos, utilizaram coleções de correspondência, de documentos bio
gráficos24. Eles analisaram as variadas situações em que se envolve
ram emigrantes poloneses, consultaram os arquivos dos tribunais e
das delegacias de polícia e, a partir dessa variada docum entação, em
penharam-se em obter os efeitos da situação de transplantação.
Num estudo sobre o funcionam ento dos comitês de empresa, M.
M ontuclard utilizou atas de reuniões25. Numa pesquisa em anda
m ento sobre as mudanças na concepção que os docentes têm tido
sobre o ensino de cem anos para cá, V. Isambert teve a engenhosa
idéia de analisar os temas dos discursos feitos por ocasião da distri
buição de prêmios aos melhores alunos.
C onform e o tipo de dados utilizados, apresentam-se proble
mas metodológicos inéditos. Assim, a análise de documentos exige
que sejam convenientemente separados os elementos pertinentes'
do material: surgem, então, problemas de análise de conteúdo. Os
dados estatísticos provenientes da contabilidade social propõem na
turalm ente o problem a da crítica das fontes. Assim é que Halbwachs
observa que é preciso cautela ao interpretar o fato de a taxa de sui
cídio da mulher aparecer, nas estatísticas, como inferior à do ho
mem26. De fato, os modos de suicidar-se distribuem-se de maneira
diferente conform e o sexo: a mulher recorre com mais freqüência
ao suicídio por afogam ento. Ora, é mais fácil dissimular, como aci
dente, um suicídio por afogam ento do que um suicídio com arma
de fogo.
Qualquer que seja o tipo de material utilizado, o ideal é sem
pre obter dados que possam ser com parados entre si. Assim, uma
das vantagens de recorrer aos discursos de distribuição de prêmios,
para captar a m udança das ideologias ligadas ao ensino, é que esses
discursos aparecem dentro de um quadro institucional determ ina
do, com uma periodicidade regular.
Os dados que temos mencionado até aqui têm em comum o
caráter de serem impostos ao pesquisador. Nào são construídos por
sua iniciativa. Naturalm ente não pode ser diferente quando se quer
analisar uma evolução histórica, bem como em certas outras circuns:4 T he P o lish P e a s a n t in E u r o p e a n d A m e r ic a (1918-1920) [O c a m p o n ês p o lo n ê s na
E uropa e nos E sia d o s U n id o s],
- 5 L a d y n a m iq u e d e s c o m ité s d ’e n tr e p r is e [A d in â m ica das c o m issõ e s de em presa],
Paris, C N R S . 1963.
2" L e s c a u ses d u s u ic id e , P aris, A lc a n . 1930.
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tâncias. Porém, o fato de dispormos de dados que não foram cons
truídos por nós mesmos apresenta um inconveniente evidente: não
encontramos neles, necessariamente, as informações que ali buscamos.
Essa a razão por que a pesquisa mediante questionários ou en
trevistas avolumou-se tanto a partir da Segunda Grande Guerra.
Detenhamo-nos por um momento sobre um exemplo tom ado
à sociologia eleitoral, para avaliar as vantagens lógicas da pesquisa
por sondagem em relação aos dados oferecidos pela contabilidade
social.
P ara explicar a distribuição dos votos num a eleição, o sociólo
go dispõe dos resultados oficiais das eleições, que lhe fornecem a
distribuição dos votos por circunscrição. Essa divisão varia, natu
ralmente, conform e as circunscrições e ele pode procurar explicar
essas variações a partir das diferenças entre as circunscrições que ou
tras fontes lhe permitirão distinguir. Assim, os resultados do recen
seamento mais recente lhe fornecerão certas indicações sobre a estru
tura sócio-profissional dos distritos. Poderá, pois, relacionar essas
indicações com os resultados do pleito.
Tomemos um exemplo simples: imagine-se que eu queira rela
cionar o número de votos obtidos pela esquerda com a proporção
de operários. Para cada distrito, disponho de dados que posso re
presentar no seguinte quadro:
Com una X
Núm ero de
operários

Núm ero de
não-operários
na população

Número de votos
de esquerda

Ng =

Número de votos
das outras
categorias

7.000

Ng = 23.000

N0

= 10.000

Nõ = 20.000

Noutros termos, conheço os números N c (número de votos
de esquerda), N ^ (número de votos das outras categorias), N 0 (nú
mero de operários), N 5 (número de não-operários). Mas não conhe
ço os números representados no interior do quadro pelos símbolos
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N,)G (número de operários que votaram na esquerda), N q G (núme
ro de não-operários que votaram na esquerda), etc. E tam bém é im
possível deduzi-los do quadro. De fato, suponhamos N 0 = 10.000,
N5 = 20.000, Ng = 7.000, Nq = 23.000. Do ponto de vista arit
mético, os 7.000 votos de esquerda podem, teoricamente, tanto ser
dos operários (Noc = 7.000, N õg = 0), quanto dos não-operários
(NqG = 7.000, Noc = 0). Naturalm ente, trata-se nesse caso de hi
póteses extremas pouco prováveis. Mas ilustram as dificuldades ló
gicas com que se defronta o sociólogo ao utilizar dados já prontos.
A sondagem é interessante por eliminar esse gênero de dificul
dade, um a vez que permite conhecer o voto dado por um indivíduo
e ao mesmo tempo a categoria sócio-profissional a que pertence.
Assim sendo, podem-se, sem dificuldade, avaliar os números N o c ,
N qq , N og e N qj; que aparecem no interior do quadro.
A técnica da sondagem apresenta, sem dúvida, inconvenientes.
Primeiro, porque, por definição, a população observada será restri
ta. Além disso, é possível que se introduzam distorções e que pro
porção não desprezível seja de respostas não válidas. Mas esses in
convenientes são relativamente de menor im portância, porque as
distorções a que a técnica da sondagem pode dar origem geralmen
te podem ser detectadas.
Outro inconveniente evidente do recurso a dados já prontos
é que é possível que neles não se encontre inform ação alguma sobre
variáveis im portantes para a análise de um fenômeno. Assim, pos
so enunciar a hipótese de que os operários têm maior tendência a
votar na esquerda quando suas esperanças de prom oção são mais
reduzidas. Naturalm ente, os dados oficiais não me permitirão obser
var essa variável “ esperança de prom oção” . A pesquisa por sonda
gem, ao contrário, poderá fornecer-me informações a esse respeito,
se nela introduzir perguntas pertinentes.
É compreensível o interesse metodológico das pesquisas por
sondagem. Por um lado, elas permitem obter, a respeito dos elemen
tos de uma população, informações padronizadas e, conseqüente
mente, comparáveis de um indivíduo, ou elemento, para outro. Por
outro lado, permitem observar todas as variáveis introduzidas no
nível das hipóteses e estabelecer diretamente as relações entre essas
variáveis.
É claro que há circunstâncias em que a pesquisa por sondagem
é impossível ou pouco recomendável. Seria absurdo recorrer a ela
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para analisar o funcionam ento de uma sociedade restrita e seria im
possível utilizá-la em um estudo de sociologia histórica, por exemplo.
Tipos de pesquisa

Outras formas de pesquisa, que não as por sondagem, apresen
tam problemas metodológicos particulares que não podemos abor
dar nos limites deste volume. Por isso, na seqüência deste capítulo,
tratarem os basicamente das pesquisas por sondagem, se bem que
os problemas metodológicos levantados a propósito destas possam
aplicar-se, em certos casos, a outras formas de pesquisa.
De início, podemos distinguir utilmente dois tipos de pesqui
sa por sondagem. O primeiro corresponde às sondagens atômicas,
o segundo às sondagens contextuais.
A sondagem atômica é aquela que, em princípio, só permite
construir variáveis individuais. A maioria das sondagens eleitorais
são desse tipo. As informações que com ela obtemos dizem respeito,
por exemplo, à escolha eleitoral do respondente, à categoria sócioprofissional a que pertence, sua idade, sexo, etc. Além disso, obtêmse informações que permitem construir variáveis mais complexas,
por exemplo o nível de interesse pela política, a atitude diante de
questões políticas importantes ou, retom ando um exemplo já utiliza
do, o sentimento de êxito pessoal, as probabilidades de promoção
percebidas, etc. É possível que todos esses fatos tenham influência so
bre o comportamento eleitoral. O importante, porém, é que todas es
sas variáveis são definidas no nível do indivíduo. Portanto, caracteri
zam o indivíduo enquanto tal, mas fornecem uma informação limita
da sobre o meio social a que pertence. De m odo mais preciso, esse
tipo de sondagem restringe o número de características do ambiente
que se pode construir. Esse inconveniente está longe de ser desprezí
vel, pois o que em primeiro lugar interessa ao sociólogo é exatamen
te determinar os fatores sociais do comportamento.
As sondagens contextuais, ao contrário, são as que permitem
construir variáveis que caracterizem não só os indivíduos como tam 
bém o ambiente a que pertencem. Desse m odo, num a pesquisa so
bre as eleições no interior do sindicato americano dos tipógrafos,
Lipset e seus colaboradores estabeleceram um projeto de observa
ção em três níveis de amostragem. De início, uma am ostra de se
ções locais e, no conjunto das seções locais, uma am ostra de seções
da empresa. No interior das seções de empresa, não houve uma
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amostragem propriam ente dita, pois decidiu-se interrogar todos os
indivíduos pertencentes às seções selecionadas27.
Observemos de saída que esse plano de observação específico
não era, de m odo algum, impositivo. Teria sido facultativo proce
der a um a amostragem direta, isto é, escolher aleatoriam ente, da lis
ta dos sindicalizados, um subconjunto de indivíduos.
Vejamos, no entanto, com um exemplo simples, o que se teria
perdido com isso.
O interesse do plano de observação adotado era o fato de que
ele permitia construir variáveis características não só dos indivíduos,
mas também das seções. Assim, ao observar os votos dados em
um a eleição em que se deveria escolher entre dois candidatos, os au
tores puderam caracterizar as seções em função do grau de consen
so que dem onstravam . Percebeu-se, então, que essa característica
das seções ligava-se fortemente a certas características individuais,
como m ostra a Tabela I. De fato, ali se vê que o grau de envolvi
m ento dos indivíduos em relação aos problemas sindicais está liga
do ao grau de consenso que caracteriza a seção a que pertencem.
Esse quadro pode ser interpretado de diversas maneiras. De fa
to, pode querer dizer que o consenso acarreta o envolvimento indi
vidual, ou que o envolvimento acarreta o consenso, ou que os dois
efeitos se apresentam conjuntam ente. Seja como for, verifica-se
que um dado com portam ento individual depende fortemente de
um a variável característica do meio.
TABELA I
Relação entre envolvim ento sin d ica l e consenso

Porcentagem de in d i
víduos que m a n ife s
tam a lto envolvim en
to em relação aos pro
blem as sin dica is
Núm ero de seções

Seções caracteriza
das por um grau de
consenso alto

Seções caracteriza
das por um grau de
consenso baixo

29%
(125)

7%
(28)

Naturalm ente, esse fenômeno não poderia ter sido percebido
se se tivesse utilizado um a sondagem de tipo atôm ico. Sem dúvida, ter27 S . M . L ip set, M . T row e J . S . C o le m a n , U n io n D e m o c r a c y [D e m o c r a cia sm d ic a ll,
G le n c o e , T h e F ree P ress, 1956.
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se-iam encontrado variáveis individuais que explicariam o envolvi
mento sindical. Mas ter-se-ia perdido um de seus determinantes es
senciais, ou seja, o clima político do ambiente.
As sondagens contextuais estão destinadas a desempenhar
um papel fundamental na pesquisa sociológica. De fato, elas permi
tem analisar o com portam ento individual repondo-o dentro de uma
“ estrutura social” , enquanto as sondagens atômicas, como tantas
vezes lhes foi censurado28, consideram indivíduos retirados de seu
contexto e colocados, por assim dizer, em um espaço social am orfo.
Naturalm ente, o exemplo acima está extremamente simplifica
do. Num a sondagem contextuai real, o meio social se caracterizará
não por um a variável, mas por um conjunto de variáveis cujas rela
ções recíprocas deverão ser destrinchadas, tanto quanto as relações
que m antêm com as variáveis individuais.
Observemos ainda, de passagem, que não existe um a, mas di
versas formas de planos de observação contextuais. A variável con
textuai acima apresentada (consenso político) construiu-se a partir
dos votos individuais. Mas também se pode, utilizando, por exem
plo, técnicas de tipo sociométrico, construir variáveis relacionais
que permitam caracterizar a estrutura das relações entre os mem
bros de um grupo.
Esse tipo de variável é utilizado notadam ente por J. Colem an,
em seus estudos de sociologia da educação29. Elas perm itiram cons
tatar que, independentem ente do bom resultado escolar e das ca
racterísticas individuais habitualm ente introduzidas nos estudos
de m obilidade, um a das causas da evasão escolar prem atura, por
parte de crianças oriundas especialmente das camadas desfavoreci
das, era sua falta de integração no grupo constituído pelos alunos
de um a classe.
Em certos estudos, achou-se mesmo vantajoso adotar um pla
no de am ostragem “ bola de neve” . Nessa técnica, começa-se por
definir uma am ostra restrita que com porta pequeno núm ero de
pessoas. A ela se juntam , a seguir, as pessoas com as quais aque
las declaram m anter relações, e assim se continua até com pletar a
am ostra. Esse plano pode ser aplicado ao estudo de meios muito
grandes, que não possibilitam que todos os indivíduos sejam ob28 H erbert B lu m er, P u b lic O p in io n a n d P u b lic O p in io n P o llin g , in D a n ie l K atz e
c o l., P u b lic O p in io n a n d P r o p a g a n d a , N o v a York, H en ry H o lt, 1960.
29 Jam es S. C o le m a n , The A d o le s c e n t S o c ie ty , G le n c o e , T h e Free P ress, 1961.
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servados. Ele permite, então, que se determine, pelo custo mais
baixo, as interdependências entre variáveis individuais e variáveis
relacionais.
Se hoje em dia, pelo menos na França, os planos de observa
ção contextuais são relativamente pouco utilizados, é porque repre
sentam um custo evidentemente mais elevado do que as sondagens
atômicas. Tal é, porém, sua im portância para a análise sociológica,
que é de se esperar tenham, no futuro, grande expansão.
Existe outra distinção im portante entre as pesquisas por sonda
gem que é a distinção entre sondagens instantâneas e por painel.
A sondagem instantânea é-executada num momento dado e
analisada enquanto tal. A sondagem por painel consiste em obser
var a mesma am ostra por diversas vezes. Apresenta um interesse
fundamental para a análise da m udança, pois permite acom panhar
as alterações de estado dos elementos de um sistema social de um
momento para outro.
A técnica do painel foi aplicada principalmente no campo da
sociologia política, onde tem permitido especialmente analisar os
mecanismos de cristalização das opiniões no decorrer dos períodos
eleitorais. É também instrum ento de im portância capital para a aná
lise dos fenômenos de mobilidade profissional e de mobilidade social.
No entanto, ela apresenta dificuldades que restringem seu em
prego.
De início, sua aplicação é dispendiosa. Além disso, enfrenta
o grave problem a da “ m ortalidade” da am ostra, tão mais grave
quanto mais longo seja o período abarcado pela observação.
N aturalm ente, pode-se imaginar diferentes combinações entre
as duas distinções apresentadas. Assim, pode-se imaginar sonda
gens por painel de tipo contextuai, que permitiriam estudar a mu
dança individual em função da mudança da estrutura social circun
dante.
A escolha da população-mãe

Digamos, finalmente, alguma coisa sobre um problema csscn
ciai para a construção do projeto de observação: o da escolha <Li
população-m ãe, da qual se irá extrair a amostra.
O que im porta compreender quanto a isso c, pi itu i|>alnnm< .
que o problema se apresenta de m aneira inteiramente clilrtrnir >mi
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forme a pesquisa vise à descrição ou à explicação. Assim, se se dese
ja estimar a proporção dos médicos que, num dado m om ento, na
França, utilizam um dado medicamento novo, ou a proporção dos
franceses que, num m om ento dado, são favoráveis à política econô
mica do governo, a população que a am ostra deverá representar se
rá definida, necessariamente, como o conjunto dos médicos france
ses, no primeiro caso, e como o conjunto dos franceses acima de
determ inada idade, no segundo.
Suponham os, agora, que estamos interessados nos mecanis
mos de difusão social e que se pergunte p o r que certos médicos ado
taram o novo m edicamento, e outros não. Neste caso, a pesquisa
visará a responder a certas questões teóricas ou a verificar certas hi
póteses. Assim, poder-se-á supor que os médicos cujos contatos pro
fissionais se limitam a um a clientela particular estarão menos incli
nados a adotar um a novidade do que os médicos de hospitais, esti
m ulados por mecanismos de influência interpessoal.
É evidente que, neste caso, seria totalm ente inútil extrair uma
am ostra representativa da população dos médicos franceses, pois
se a relação que espero observar em virtude de minha hipótese veri
fica-se num a am ostra extraída nos meios médicos de um a cidade
X, não há, aparentemente, probabilidade alguma de que também
não se verifique num a cidade Y.
Vê-se, por esse exemplo, que a definição da população-mãe
obedece a pressões diferentes, conforme a natureza lógica das per
guntas a que se quer responder. Se se trata de verificar a existência
de certas relações entre tal e tal variável, pode-se escolher \jma po
pulação particular, contanto que se tenha a garantia de que esse
contexto particular não corra o risco de afetar as relações em ques
tão. No caso de questões de tipo descritivo, ao contrário, a popula
ção-mãe se impõe.

A construção das
variáveis

Consideremos uma proposição sociológica qualquer, por exemplo, uma das seguin
tes: o moral dos operários é pior num sis
tema de organização autoritária; “ o êxito escolar depende estreita
mente da aptidão para m anejar a língua de idéias própria do ensi
n o ” 30; a aceitação da sociedade de adoção pelo imigrante é mais fá30 P ierre B o u rd ieu e J ea n -C la u d e P a sse r o n , L e s h é ritie rs [Os h erd eiro s], P a r is, É d i
tio n s de M in u it, 1964.
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cil se ele pertence a um a família solidária; “ o individualismo exces
sivo apenas resulta em favorecer a ação das causas suicidógenas, co
mo é, por si só, um a causa desse gênero” 31.
Tais proposições, tom adas a diversos autores, fazem surgir
imediatam ente um a dificuldade. P ara dem onstrar, por exemplo, a
proposição que vincula a solidariedade familial e a adaptação à so
ciedade de adoção, é preciso extrair uma am ostra de imigrantes, clas
sificá-los em relação aos dois critérios ou variáveis e dem onstrar
que de fato existe um a relação entre esses critérios. Como, porém,
definir esses critérios de modo a chegar a um a classificação razoá
vel? Em outras palavras, como decidir de m aneira não equívoca
que um im igrante está mais bem adaptado do que outro, que uma
família é mais solidária que outra?
Dos conceitos aos índices

Seja qual for o problema sociológico de que nos ocupemos,
ou a hipótese que queremos dem onstrar, sempre estaremos, pois,
diante do problem a conhecido como construção das variáveis, isto
é, a tradução dos conceitos e noções em operações de pesquisa defi
nidas. Observemos de passagem que a palavra “ variável” possui
uma história ambígua. O riunda da m atemática e da física teórica,
ela adquiriu, nas ciências sociais, um sentido cada vez mais amplo
e, gradativam ente, se estabeleceu o costume de compreender, no
conceito de variável, o resultado da divisão de conjuntos de objetos
conform e um ou diversos critérios específicos: sexo, nível de quali
ficação, idade são exemplos de variáveis. As classificações corres
pondentes à prim eira e à segunda são, respectivamente, nom inal e
ordinal; apenas a terceira é quantitativa e do mesmo tipo que as va
riáveis utilizadas pela física. P ara salientar as diferenças, poder-seia dizer que o sexo é um atributo com dois valores, a hierarquia
profissional é um a ordem, e a idade, uma variável no sentido estri
to da palavra. O mais das vezes, porém , fala-se de variável para de
signar um critério de classificação qualquer, chegue este à definição
de classes simplesmente distintas (ou categorias), de classes ordena
das (ou ordem), ou de classes definidas por um valor quantitativo
(ou medidas).
31 D u rk h eim , L e su ic id e .

38

OS M É T O D O S EM SO C IO L O G IA

O problema da construção das variáveis é, pois, o da tradução
dos conceitos em índices. Trata-se, em outras palavras, de passar
da definição abstrata, ou da conotação intuitiva das noções socioló
gicas (“ individualism o” , “ solidariedade familial” , etc.) a critérios
que permitam definir um a classificação dessas variáveis.
Eis como define Lazarsfeld as quatro etapas dessa passagem 32.
“ 1° A representação do conceito p o r imagens. Um problema
clássico da sociologia industrial é a análise e a ‘m edida’ da noção
de gestão. Mas o que se entende exatamente por ‘gestão’, ‘direção’
e ‘adm inistração’? Pode-se considerar o contram estre como um agen
te de gestão? O conceito de gestão talvez tenha surgido no dia em
que se observou que duas fábricas, colocadas em condições idênti
cas, podem ser bem ou mal dirigidas. Esse fator complexo, que fa
vorece o rendimento dos homens e a produtividade do equipam en
to, foi então identificado sob o nome de ‘gestão’. A partir daí, os
sociólogos das organizações têm se empenhado em precisar essa no
ção e em lhe atribuir um conteúdo mais concreto.
“ A mesma evolução manifestou-se em outros domínios. A tual
mente, o emprego dos testes de inteligência tornou-se comum. Mas
a noção de ‘inteligência’ corresponde, na origem, a uma impressão
complexa e concreta de vivacidade ou de em botam ento mental.
M uito freqüentemente é uma impressão geral dessa ordem que des
perta a curiosidade do pesquisador e o orienta por um caminho
que, afinal, chega a um problem a de medida.
“ 2? A especificação do conceito. A fase seguinte consiste em
analisar os ‘com ponentes’ dessa prim eira noção que chamaremos
ainda, conforme o caso, de ‘aspectos’ ou de ‘dimensões’. Eles po
dem ser deduzidos analiticamente, do conceito geral que os englo
ba, ou empiricamente, da estrutura de suas intercorrelações. De
qualquer modo, um conceito corresponde geralmente a um conjun
to complexo de fenômenos, mais do que a um fenômeno simples e
diretamente observável.
“ Suponhamos que se deseje saber se o rendimento de uma
equipe de operários é satisfatório. Não se tem, de início, mais do
que uma noção bastante vaga do que seja um rendimento satisfató
rio e, sem dúvida, nos indagaremos o que implica essa expressão.
Que tipo de rendimento se deve preferir: o de um operário que tra 
balha depressa e estraga muitas peças, ou o do operário lento mas
-,2 E m L e v o c a b u la ire d e s s c ie n c e s s o c ia le s (cf. B ib lio g r a f ia ) .
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cuidadoso no trabalho? Em certos casos, conform e a natureza da
fabricação, pode-se admitir um rendimento medíocre associado a
uma baixa taxa de perdas; parece pouco provável, porém, que, le
vando ao extremo esse raciocínio, se aceite eliminar completam en
te os riscos de erro mediante a adoção de um ritmo excessivamen
te lento. Finalmente, somos levados a analisar a noção de rendimen
to e a determ inar seus diferentes componentes: velocidade de traba
lho, qualidade do produto, rentabilidade do equipam ento. A teoria
da medida dá a esses fatores o nome de ‘dimensões’, cuja análise
é muitas vezes um problema complexo, como podemos ver num es
tudo sobre uma fábrica de construção aeronáutica, onde foi possí
vel levantar dezenove componentes da noção de gestão. Eis alguns
exemplos: ausência de dissensões no seio do grupo, comunicações
verticais boas, autoridade flexível, política racional da direção, im
portância relativa do efetivo dos quadros...
“ 3? A escolha dos indicadores. O terceiro passo consiste em
encontrar os indicadores para as dimensões consideradas. Isso não
se faz sem dificuldades. A prim eira pode ser form ulada do seguin
te modo: o que é exatamente um indicador? William James escre
veu em The M eaning o f Truth [O significado da verdade]: ‘... Q uan
do se diz que um homem é prudente, quer-se dizer com isso que
adota certo número de com portam entos característicos da prudên
cia: que faz seguros, que não aposta tudo num mesmo cavalo, que
não se lança de olhos fechados num em preendim ento... O termo
prudente é assim um modo prático de exprimir abstratam ente um
traço comum a seus atos habituais... Existe em seu sistema psicofísico caracteres distintivos que o levam a agir prudentem ente...’
“ James caminha de uma imagem a um conjunto de indicado
res, diretamente sugeridos pela experiência da vida quotidiana.
Atualmente, a tendência é especificar a relação desses indicadores
com a qualidade fundamental: não se exige de um homem pruden
te que, antes de apostar, sempre reparta com tanta cautela suas apos
tas, ou que faça seguros contra todos os riscos em que incorre. Sim
plesmente se diz que é provável que ele execute certos atos específi
cos da prudência. Sabemos, tam bém , que os indicadores utilizáveis
variam amplamente conforme o meio social do indivíduo. Não se
encontra ocasião alguma de fazer apostas ou de assinar uma apóli
ce de seguros em um pensionato religioso, por exemplo. No entan
to, é possível elaborar uma medida da prudência que considere es
se ambiente particular.
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“ Como a relação entre cada indicador e o conceito fundam en
tal se define em termos de probabilidade e não de certeza, é indis
pensável que se utilize tanto quanto possível um grande núm ero de
indicadores. O estudo dos testes de inteligência, por exemplo, per
m itiram decompor essa noção em diversas dimensões: inteligência
m anual, verbal... Porém , essas mesmas dimensões não podem ser
medidas senão por um conjunto de indicadores.
“ 4? A form ação dos índices. A quarta fase consiste em fazer
a síntese dos dados elementares obtidos no decorrer das fases prece
dentes. Tendo decomposto o rendimento de um a equipe de operá
rios, ou a inteligência de um a criança em seis dimensões, e escolhi
do dez indicadores para cada dimensão, trata-se, agora, de cons
truir um a medida única a partir dessas informações elem entares.”
P ara ilustrar esse procedimento, tomemos um exemplo já utili
zado: o da Personalidade autoritária. Como nos lembramos, trata
va-se de dem onstrar que o anti-semitismo e, de modo mais geral,
o etnocentrismo são componentes de um a síndrome de personalida
de. P ara isso, os autores construíram um a variável-síndrome a que
deram o nome de autoritarismo. As dimensões dessa noção, segun
do os autores, são em número de nove. Foram deduzidas, m edian
te análise temática, das entrevistas de que apresentamos um a amos
tra no primeiro item deste capítulo. É a seguinte a lista dessas dimensões:
1. Apego às convenções; 2. Submissão a um princípio de auto
ridade superior; 3. Agressividade autoritária (tendência a rejeitar
as pessoas que não seguem as convenções); 4. Antiintracepção (con
denação de um excessivo desenvolvimento da subjetividade, da im a
ginação); 5. Tendência à superstição e aos estereótipos; 6. Insistên
cia na oposição autoridade-obediência; 7. Espírito de destruição; 8.
Pessimismo (tendência a acreditar que catástrofes ameaçam o m un
do); 9. Moralismo sexual.
A seguir, tratava-se de construir indicadores que permitissem
classificar os sujeitos observados em cada uma dessas dimensões.
Eis, a título de exemplo, algumas das proposições que serviram de
“ indicadores” para medir a “ submissão a uma autoridade supe
rior” . Estas proposições foram traduzidas livremente. Os respondentes deviam, a propósito de cada uma delas, declarar seu acordo ou
seu desacordo.
—
E digno de desprezo quem não manifesta devoção, grati
dão e respeito para com seus pais. — P ara a eficácia do ensino,
ou do trabalho, é indispensável que os professores, ou superiores,
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façam acom panhar de instruções precisas as tarefas que propõem.
— Todo m undo deveria crer num a força sobrenatural superior. —
Ciências como a medicina, a física ou a química têm feito progres
sos consideráveis, mas existem inúmeras questões essenciais a que
o espírito hum ano não pode responder. — A obediência e o respei
to são as qualidades principais que se deve ensinar a um a criança, etc.
O número de respostas aprovadoras ou desaprovadoras dadas
pelos respondentes permite, então, classificá-los na dimensão consi
derada.
Anteriorm ente, fora efetuado um estudo de validação: os auto
res haviam verificado que as correlações entre o escore global e as
respostas a cada um dos indicadores eram suficientemente elevadas
para que estes pudessem ser considerados, efetivamente, como per
tencentes a uma única dimensão.
Observe-se que os princípios descritos pelo texto de Lazarsfeld
são resultado não de uma metodologia a priori, mas de um a refle
xão a respeito das pesquisas realizadas pelos sociólogos. De certa
maneira, eles descrevem os procedimentos a que tende mais ou m e
nos idealmente todo sociólogo empenhado num a pesquisa empírica.
A lógica descrita por esse texto está presente, ainda que sob
form a ligeiramente diferente, não apenas nos trabalhos recentes,
mas em obras clássicas. Assim, quando Durkheim procura demons
trar que o individualismo, ou, como dizia ele, o egoísmo, é uma
das causas do suicídio, ele se defronta com uma dificuldade da
qual estava plenamente consciente, como m ostra o texto do Suici
de. Essa dificuldade está na passagem da definição abstrata do
egoísmo à definição de critérios objetivos de egoísmo. Em suma,
trata-se de traduzir um conceito em variável. P ara tanto, recorre a
uma série de indicadores cuja vinculação estatística com as taxas
de suicídio examina separadamente. Um desses indicadores é a opo
sição celibatário-casado. Estando o celibatário mais livre para esta
belecer seu modo de vida em função dos próprios desejos, é menos
sujeito às coerções sociais do que o esposo e, portanto, mais “ egoís
ta ” . Analogamente, o pai de família está colocado mais diretam en
te sob o olhar da sociedade do que o esposo sem filhos. Essa distin
ção fornece, pois, outro indicador. Um terceiro indicador de egoís
mo é definido pela oposição “ protestante-católico” , pois, se os pro
testantes se suicidam mais, isto se dá, segundo Durkheim, porque
sua religião os convoca a buscar suas regras de conduta em si mes
mos, enquanto os católicos as recebem de uma autoridade moral
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concebida como exterior ao indivíduo.
Poder-se-ia, assim, estabelecer um a lista relativamente longa
dos indicadores de egoísmo utilizados por Durkheim. À noção de
anomia corresponderia um a lista análoga. A principal diferença en
tre os procedimentos de “ m edida” adotados por Durkheim e os
que descreve Lazarsfeld é que os indicadores utilizados em L e suici
de não são combinados entre si.
Deve-se notar, porém, que um obstáculo intransponível torna
va impossível essa combinação. De fato, as estatísticas utilizadas
por Durkheim permitiam-lhe, por exemplo, determ inar as taxas de
suicídio para os celibatários e para os esposos, por um lado, e pa
ra os protestantes e católicos, por outro. Em nenhum caso, porém,
lhe permitiam determ inar as taxas de suicídio correspondentes às
combinações desses critérios (protestantes celibatários, ©casados; ca
tólicos celibatários, e casados). P ortanto, mesmo que tivesse preten
dido fazê-lo, a natureza da inform ação de que dispunha impedia-o
de proceder a uma combinação desses indicadores.
Em outros casos, o ideal descrito pelo texto de Lazarsfeld ain
da está mais longínquo, mas ainda assim presente. Consideremos,
por exemplo, os trabalhos de Thomas e Znaniecki33 e da escola de
Chicago34 sobre as causas da “ desorganização social” e da “ desmo
ralização individual” observadas nos imigrantes.
Nesses estudos, os documentos utilizados são de natureza qua
litativa (histórias de vida, cartas, descrição “ etnológica” das rela
ções sociais, dos conflitos, etc.). Em parte alguma, as relações en
tre as variáveis introduzidas (“ desorganização social” , “ desmorali
zação” , etc.) dão lugar a uma análise formal. No entanto, seria fá
cil m ostrar que esses autores também utilizam, ainda que de manei
ra implícita, a linguagem dos indicadores, das variáveis e das rela
ções entre variáveis. Assim, o surgimento freqüente de condutas er
ráticas nos imigrantes (que abandonam a família para voltar em
poucas semanas, fogem novamente, pedem o divórcio, fazem ces
sar bruscamente a ação iniciada, etc.) é interpretado como indica
dor de “ desm oralização” , associado geralmente a outros indicado
res, como a ausência de planos profissionais ou o desaparecimento
da autoridade do pai sobre os filhos. Assim, mesmo no nível desses
estudos de ordem qualitativa, vemos surgir nas entrelinhas os indica” The P o lish P e a s a n t..., o p . cit.
34 Ver M a d g e, The O rig in s ... (c f. B ib lio g ra fia ).
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dores sob os conceitos, e as relações entre variáveis sob as descri
ções monográficas.
Veremos mais adiante que se tem procurado dar uma form ula
ção m atem ática ao problema da construção das variáveis a partir
dos indicadores. P or essa razão, é bom que se acentue que esse pro
blema não é invenção de uma metodologia a priori, mas está enrai
zado na pesquisa sociológica a mais concreta e, às vezes, a mais
qualitativa.
A intercambiabilidade dos índices

Evidentemente não é possível, em sociologia, definir medidas
que tenham o mesmo grau de validade que as utilizadas pelas ciên
cias da natureza. Os autores de Personnalité autoritaire m ostraram
que a submissão ao princípio de autoridade estava em relação com
o etnocentrismo. Durkheim aparentem ente estabeleceu que o egoís
mo era uma causa do suicídio. Não terão, porém, esses resultados
se tornado duvidosos pelo fato de que a escolha dos indicadores é,
de certa maneira, sempre arbitrária? De fato, poder-se-iam ter im a
ginado mil outros critérios de submissão ao princípio de autorida
de, ou de egoísmo, diversos dos que de fato se utilizaram.
Digamos, logo de saída, que não há nenhum a resposta satisfa
tória para essa dificuldade no plano da lógica. A única maneira de
se assegurar de que os indicadores escolhidos não dêem origem a ar
tefatos é, em caso de dúvida, escolher outros indicadores e verificar
que eles oferecem os mesmos resultados. Foi o que fez Durkheim
ao analisar as relações entre as taxas de suicídio, por um lado, e
um sem-número de indicadores de “ egoísmo” ou de “ anom ia” ,
por outro.
No entanto, veremos a seguir uma experiência metodológica,
devida também a Lazarsfeld, de que resulta que não se deve exage
rar os inconvenientes dessa situação.
Tratava-se de analisar a relação entre a prom oção ao cargo
de professor titular, por um lado, e a idade e a eminência científi
ca, por o u tro 35. Como, porém, medir o grau de eminência? P ara is
so, escolheram-se duas baterias de indicadores diferentes. A primei
ra levava em conta os encargos científicos assumidos e os títulos
universitários. A segunda utilizava indicadores de produtividade (nu1- L e v o c a b u la ire d es sc ie n c e s so cia les (cf. B ib lio g ra fia ).
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mero de livros, de artigos publicados, etc.). As duas baterias, co
mo era de esperar, levaram a classificações muito diferentes dos pro
fessores, já que 36% dos indivíduos observados foram classificados
de m aneira distinta pelos dois índices. No entanto, ao se analisar a
estrutura das relações entre a variável “ em inência” medida por ca
da um dos dois índices, por um lado, e as variáveis “ idade” e “ pro
m oção” , por outro, descobriu-se que essa estrutura era idêntica,
qualquer que fosse o índice de “ em inência” utilizado.
De fato, eis a seguir (Tabela II) a porcentagem de professores
titulares para cada categoria de idade e cada classe de eminência
(definida a eminência, na primeira m etade do quadro, pelos encar
gos científicos e títulos universitários e, na segunda metade do qua
dro, pela produtividade).

TABELA II
Estrutura das relações correspondentes
a duas de finições da variável “ em inê ncia”
.......
Menos de
40 anos

De 41 a
50 anos

M ais de
50 anos

Em inência (encargos,
títulos):
Alta
Média
Baixa

18% (312)
6 - (298)
2 - (488)

65% (308)
28 - (149)
22 - (150)

88% (368)
73 ■ (148)
44 - (132)

Em inência (pro du tivi
dade):
A lta
Média
Baixa

15% (324)
7 ■ (349)
2 ■ (439)

63% (358)
39 - (131)
23 - (126)

87% (421)
65 - (122)
45 - (108)

As porcentagens variam sensivelmente de uma tabela para ou
tra. No entanto, a estrutura das relações entre variáveis, que é só
o que im porta do ponto de vista sociológico, é a mesma na tabela
de cima e na de baixo, como poderá verificar o leitor, traduzindo
esses resultados de m aneira gráfica.
Esse exemplo m ostra que, em bora as classificações obtidas
por índices diversos possam ser muito diferentes, a estrutura das re
lações entre uma variável medida por esses índices e outras variá
veis pode ser a mesma. Isto, aliás, explica-se facilmente, pois a inslaiicia que decide sobre a prom oção de um professor encontra-se

OS M É T O D O S D A S P E S Q U IS A S Q U A NTITATIVAS

4S

na mesma situação que o sociólogo que busca medir sua eminência:
sua avaliação desta é efetuada, tam bém , com a ajuda de indicado
res mais ou menos explícitos. Do mesmo m odo, o “ egoísmo” po
de assumir diversas formas. Na medida em que essas formas trad u 
zem um a realidade social única, pode-se portanto esperar que elas
manifestem as mesmas relações com variáveis como a propensão
ao suicídio.

A análise das relações Uma vez construídas as variáveis,
entre variáveis
trata-se de analisar as relações en
tre elas. Diversos estudos m ostram ,
por exemplo, que o suicídio é mais freqüente entre os divorciados,
que o absenteísmo profissional é mais freqüente entre as mulheres,
que o nível de aspiração é mais baixo nas crianças criadas num a fa
mília de estrutura autoritária, que a probabilidade de entrar no 6?
ano do lycée é m enor para as crianças oriundas de famílias das clas
ses desfavorecidas. Essas correlações são freqüentem ente o ponto
de partida da análise sociológica. Assim, L e suicide de Durkheim
é, todo ele, um esforço para explicar certas relações primitivas des
se tipo: relações entre taxas de divórcio e taxas de suicídio, entre du
ração do dia e suicídio, etc.
Os estudos que tratam da mobilidade social partem sempre
de relações entre com portam entos de mobilidade e categorias sócioprofissionais. É o caso, por exemplo, dos trabalhos de A. G irard so
bre o ingresso no 6° ano, ou de R. Boudon em L ’inégalitédes chances^6.
Na fase pré-durkheim iana da sociologia empírica, a tendência
era acreditar piamente em relações como aquelas e interpretá-las di
retamente. Essa prática baseava-se no postulado equivocado segun
do o qual um a correlação estatística entre duas variáveis seria sem
pre sinal de um a relação de causalidade entre essas variáveis.
Assim, os positivistas italianos, como Lom broso ou Ferri, in
terpretavam a relação que as estatísticas permitem estabelecer entre
taxa de suicídio e tem peratura (as taxas de suicídio de fato crescem
com a tem peratura) como um a relação de causalidade: o calor, di
ziam eles, provoca um estado de excitação física que aum enta a pro
pensão ao suicídio. Do mesmo m odo, a desigualdade de probabili
36

Ver P o p u la tio n , 1963 e 1964, e R . B o u d o n , L ' in é g a lité d e s c h a n c e s (cf. B i b lio g r a f ia )
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dade de êxito escolar ou social era interpretada por autores como
Galton e Pearson como produto de fatores hereditários37.
Explicação sociológica e sistemas de relações causais

/^.Durkheim foi o primeiro a ter compreendido que um a relação
estatística nãojpode ser interpretada como relação causal senão com
m uita cautela. (
Tomemós o exemplo de sua análise da relação entre suicídio
e tem peratura. Os dias mais quentes, observa ele, são também os
dias mais longos. Isso não indicará, porém, que o suicídio é mais
freqüente quando a vida social é mais intensa? Efetivamente, as es
tatísticas m ostram que as taxas de suicídio variam não só com as es
tações, mas também com o ritmo da atividade que caracteriza os
dias da semana, bem como as horas de cada dia. Além disso, quan
do o tem po social varia com as categorias ou os subgrupos de uma
sociedade, as taxas de suicídio acompanham essas diferenças de rit
mo. Assim, a taxa de suicídio feminino eleva-se durante o fim de se
mana, enquanto o suicídio masculino decai nessa ocasião, o que
provém do fato de que — pelo menos na época em que Durkheim
escreveu — o fim de semana corresponde ao máximo das ativida
des sociais da mulher e ao mínimo das atividades sociais do homem.
Do mesmo modo, o tempo social urbano era, naquela época, bem
mais regularizado do que o tempo social rural, que dependia mais
estreitamente do tempo astronôm ico. Esse fato explica, segundo
Durkheim, por que a taxa de suicídio, em diversos países observa
dos, atinge regularmente o máximo no verão, enquanto, nos cen
tros urbanos desses mesmos países, esse mesmo máximo se manifes
ta ora na primavera, ora no verão. Além disso, enquanto nos paí
ses como um todo as taxas de suicídio crescem cerca de 50% da es
tação em que o suicídio é menos freqüente (o inverno) para a esta
ção em que ele é mais freqüente, não cresce senão 25% no máxi
mo nas grandes cidades desses mesmos países. Esse resultado tra 
duz mais um a vez a regularização do tempo social nas cidades e
m ostra que as variações da taxa de suicídio com a tem peratura e
com a duração do dia devem explicar-se por efeito do ritmo da vi
da social sobre o suicídio.
37 A la in G irard, L a réu ssite s o c ia le , P a ris, P resses U n iv ersitaires de F ran ce, col.
“ Q ue s a is-je ? ” .
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_E sse tipo de análise, que se encontra no correr de todo Le sui
cide, pode ser considerado, do ponto de vista lógico, como uma
verdadeira revolução.Qviostra que uma relação estatística entre
duas variáveis não pode geralmente ser interpretada a não ser que
seja inserida em um modelo causal.^Podemos traduzir graficam en
te a análise durkheim iana da relação entre suicídio e tem peratura
(Fig. 1 ) J
Fenomenos
cósm icos

Temperatura

Categorias sociais
subgrupos

Ritm o da vida social

Taxa de suicídio

Fig. 1 — A análise du rkheim iana da relação entre suicídio
e duração do dia

[_Por esse esquema, vê-se que a relação entre tem peratura e ta
xa de suicídio explica-se pela dupla influência dos fenômenos cós
micos sobre a tem peratura e sobre o ritmo da vida social. Ao mes
mo tempo, porém, a explicação dem onstra que a tem peratura não
exerce influência alguma sobre a taxa de suicídio.
_Das análises durkheim ianas, extrai-se a idéia de que a explica
ção de uma relação estatística consiste em introduzir variáveis suple
mentares de m aneira a extrair o modelo causal em que ela se insere.
É a um procedimento desse tipo que obedece, por exemplo,
A. Girard para explicar a relação observada entre renda dos pais e
êxito escolar38. Essa relação é positiva. Em outras palavras, o êxi
to é tanto maior quanto mais elevada for a renda. Qual é, porém,
o significado desse fato? Dever-se-á interpretá-lo diretamente e ad
mitir, por exemplo, que um a maior segurança econômica leva os
pais a ter em vista estudos mais prolongados e a estimular mais o
zelo escolar da criança? Essa é um a interpretação possível. No en
tanto, ela é corrigida pelo fato de que, quando se consideram crian
ças oriundas de famílias que apresentam nível cultural semelhante,
a relação entre renda e êxito escolar desaparece. Esse resultado indi
38 P o p u la tio n , 1963 e 1964; L a r éu ssite so c ia le , c o l. “ Q ue sa is-je ? ’
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ca que a relação entre renda e êxito deve-se, de fato, a que um ní
vel de instrução mais elevado corresponde, na média, a um nível
de renda mais elevado. Mas, na verdade, é o nível cultural da famí
lia o responsável pelo êxito escolar da criança. Neste caso, a relação
primitiva é, pois, explicada por um modelo que se pode representar
pelo esquema da Fig. 2.

Nível de instrução do pai

Renda

Êxito escolar da criança

Fig. 2 — E xplicação da relação entre renda da fam ília e êxito
escolar da criança

Esse modelo m ostra que a relação estatística entre renda e êxi
to escolar não deve ser interpretada diretamente, mas que é conse
qüência do sistema de relações que caracteriza as três variáveis con
sideradas.
^ Do mesmo m odo que a noção de variável está presente em to 
dos os estudos sociológicos, tanto nos estudos monográficos e qua
litativos quanto nos estudos quantitativos, assim também o postula
do durkheim iano, segundo o qual a análise sociológica consiste em
determ inar as estruturas causais que explicam as relações entre as
variáveis, é comum à maior parte das pesquisas sociológicas.
Porém , apenas no caso em que se disponha de medidas corres
pondentes a essas variáveis é que se pode determ inar com precisão
o sistema de relações causais explicativo de um fenômeno social. Es
se fato, por si só, explica o considerável desenvolvimento das pes
quisas de tipo q uantitativo.^,
Os problemas lógicos da análise das relações entre
variáveis: a análise multivariada

A análise das relações entre variáveis propõe problemas lógi
cos delicados, como veremos no capítulo seguinte. P or ora, exami
naremos, com Lazarsfeld, as diversas situações que se podem apre
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sentar logicamente ao introduzir-se um a variável suplementar nu
m a relação primitivamente observada entre duas variáveis39.
O exemplo escolhido por Lazarsfeld é muito simples: trata-se
das relações entre a idade e o interesse por três tipos de program as
radiofônicos. Essas relações são apresentadas na Tabela III.
TABELA III
Relações entre a idade e o interesse
por três tip o s de program as rad io fô nico s

Programas religioso s
Programas p o lítico s
Programas de m úsica
clássica
(Número de casos)

Jovens
% de ouvintes

Velhos
% de ouvintes

17
34
30

26
45
29

(1.000)

(1.300)

As pessoas mais velhas buscam de preferência os dois primei
ros tipos de program a. Em contraposição, as porcentagens são apro
ximadamente idênticas quanto ao terceiro tipo de program a.
Pode-se procurar interpretar diretamente essas relações. Uma
possível teoria a propósito da prim eira dessas relações seria de ver
aí o sinal de m enor apego dos jovens aos valores religiosos. A au
sência de relação observada no terceiro caso poderia, por seu lado,
ser interpretada pelo fato de que o interesse pela música é pura ques
tão de gosto.
Veremos que a introdução de um a variável suplementar, que
Lazarsfeld chama de variável-teste, pode contribuir para esclarecer
a interpretação. A variável-teste utilizada é o nível de instrução. Eis
os resultados que se obtêm quando se analisam as relações preceden
tes, subdividindo a população observada em dois grupos caracteriza
dos por um nível de instrução “ superior” e “ inferior” . Examine
mos, primeiro, o caso dos program as religiosos (Tabela IV).
Vê-se, nesse caso, que, homogeneizando os grupos relativa
mente ao nível de instrução, a relação primitivamente observada
atenua-se consideravelmente, a ponto de tornar-se praticam ente nu
la. Em outras palavras, a relação entre a idade e esse tipo de pro
gram a deve-se ao fato de que, num a sociedade sujeita a um processo
39 “ L ’in terp réta tio n des rela tio n s sta tistiq u es c o m m e p ro céd u re de rech erch es” , in
L ’a n a ly se e m p ir iq u e d e la c a u s a lité (c f. B ib lio g r a fia ).
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TABELA IV
Interesse pelos program as religiosos
em fun ção da idade e do nível de instrução
Velhos
26%

Jovens
17%
Nível de instrução superior

Nível de instrução inferior

Jovens

Velhos

Jovens

Velhos

9%

11%

29%

32%

de dem ocratização do ensino, os jovens têm, em média, um nível
de instrução mais alto. Como o interesse pelos program as religio
sos depende do nível de instrução (como se pode perceber com pa
rando as colunas 1 e 3 e as colunas 2 e 4 da Tabela IV), resulta daí
uma relação entre a idade e o interesse pelos program as religiosos.
Como a relação desaparece quando se homogeneíza os grupos rela
tivamente ao nível de instrução, a influência desta últim a variável
é a única real. A análise pode ser resumida pela análise causal re
presentada na Fig. 3.
Idade

(-)

Nível de
instrução

Interesse
por program as
religiosos

(-)

Fig. 3 — Estrutura causal correspondente à Tabela IV

O sinal ( —) colocado sobre as setas indica que a relação é ne
gativa: se a idade é mais elevada, o nível de instrução é em média
mais baixo; se o nível de instrução é mais elevado, o interesse pelos
programas religiosos é em média mais baixo.
Vê-se, em particular, que não se pode interpretar a relação co
mo se exprimisse menor apego dos jovens aos valores religiosos,
um a vez que esse apego é o mesmo, qualquer que seja a idade, se
o nível de instrução é o mesmo.
Observemos, agora, os resultados relativos ao interesse pelos
program as políticos (Tabela V).
TABELA V
Interesse pelos program as po lítico s
em fun ção da idade e da instrução
Jovens
34%

Velhos
45%

Nível de instrução superior

Nível de in stru ção inferior

Jovens

Velhos

Jovens

Velhos

40%

55%

25%

40%
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Neste caso, a situação é inteiramente diferente. De fato, a rela
ção entre o interesse e a idade persiste quando os grupos são hom o
geneizados relativamente à instrução. P ortanto, as duas variáveis,
idade e instrução, têm efeito sobre o interesse pelos programas polí
ticos. A estrutura causal correspondente está representada na Fig. 4.

Interesse pelos program as po lítico s
Fig. 4 — Estrutura causal correspondente à Tabela V

A introdução da variável-teste permite, também neste caso, re
finar a interpretação. A instrução ocasiona o aum ento de interesse
pela política talvez por induzir, no indivíduo, o sentimento de que
ele é capaz de compreender os acontecimentos políticos, que tem o
direito de julgar sobre eles, que pode agir sobre eles. Mas talvez tam 
bém o interesse mais fraco das pessoas menos instruídas se deva a
que, em média, ocupam posições sociais mais baixas, experimentam
um sentimento de exclusão e desenvolvem um a atitude de retração.
P ara decidir entre essas duas interpretações, seria necessário introdu
zir novas variáveis-teste. Quanto à idade, ela possui um efeito inde
pendente do da instrução. Isso indica, talvez, que o tipo de inserção
social do adulto traz-lhe o sentimento de ter mais a ver com os acon
tecimentos políticos.
No caso dos programas de música clássica, a estrutura das re
lações é também diferente, como m ostra a Tabela VI.
TABELA VI
Interesse pela m úsica clá ssica
em função da idade e da instrução
Velhos
29%

Jovens
30%
Nível de in stru ção superior

Nível de instrução inferior

Jovens

Velhos

Jovens

Velhos

32%

52%

28%

19%

Neste caso, a relação primitivamente nula entre a idade e o in
teresse pelos program as de música clássica torna-se positiva no gru
po de instrução superior e negativa no grupo de instrução inferior.
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Pode-se imaginar que essa estrutura denuncie o fato de que, junto
às pessoas de nível de instrução inferior, o momento em que o con
tato com a cultura é mais direto é o da escolaridade; em seguida,
elas sentem pertencer a ambientes sócio-profissionais em que a cul
tura clássica não é, de modo algum, percebida como um valor essen
cial. Correlatam ente, o fato de que a relação entre idade e interes
se pela música clássica é positivo no caso do grupo de instrução su
perior pode indicar que a música clássica é um valor cultural mais
im portante para as pessoas mais velhas, enquanto junto aos jovens
ela sofre m uita concorrência de outras formas de cultura (cinema,
música m oderna, jazz).
Seja como for, vê-se que a introdução da variável-teste torna
patentes fenômenos relativamente complexos, que seria impossível
descobrir no nível da relação primitiva. A nulidade dessa relação é,
como se vê, o produto de efeitos antitéticos que se compensam. A
estrutura causal correspondente pode ser descrita pelos esquemas
da Fig. 5.
Nivel de
instrução

Idade

Nível de
instrução

Interesse
pela
m úsica clássica

■Idade

Interesse
pela
m úsica clá ssica

Fig. 5 — E struturas causais correspondentes à Tabela VI

Esses esquemas sugerem que, neste caso, a influência da ida
de sobre o interesse pela música clássica depende do nível de instru
ção e que, correlatam ente, o efeito do nível de instrução sobre o in
teresse pela música clássica depende da idade. Como se vê, não nos
podemos contentar aqui em enunciar os efeitos das variáveis umas
sobre as outras. É preciso, também , considerar efeitos de natureza
mais complexa, que os estatísticos chamam de efeitos de interação.
No caso em pauta, há interação entre a idade e o nível de instrução,
pois o efeito de cada um a dessas variáveis sobre o interesse pela m ú
sica depende da outra variável. Em outras palavras, não há senti
do algum em se falar, neste caso, de efeito da idade sobre o interes-
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se pela música clássica, pois esse efeito difere completamente (mu
da de sentido) conform e se considerem pessoas de instrução supe
rior ou pessoas de instrução inferior. Do mesmo m odo, não se po
de falar de um efeito da instrução, pois ele varia com a idade. Exa
tamente essa impossibilidade de separar os efeitos de duas variáveis
é que é indicada pela expressão “ efeito de interação” .
É fácil dem onstrar que os três tipos de estrutura ilustrados pe
los exemplos precedentes esgotam as situações que se pode encon
trar logicamente, quando se analisa um a relação primitiva entre
duas variáveis à luz de uma terceira variável. Além disso, vê-se que
a análise pode, nesse caso, proceder de m aneira intuitiva. Em ou
tras palavras, é possível, quando se limita a análise a três variáveis,
associar de m aneira intuitiva um a estrutura causal interpretativa
aos dados numéricos.
Porém, a lógica mesma da análise (chamada análise multivariadá) que acabamos de expor induz a generalizá-la. Vimos que a in
terpretação se enriquecia consideravelmente ao se introduzir uma
terceira variável na análise de um a relação primitiva entre duas va
riáveis.
Ao mesmo tempo, porém, as estruturas com três variáveis su
gerem novas variáveis intermediárias. Em plano mais geral, é natu
ral que se estenda a lógica da análise m ultivariada a quatro, cinco,
e mesmo a um número ainda maior de variáveis.
Tomemos um problema concreto já relembrado. Imaginemos
que num estudo sobre a escolha profissional tenha sido adm inistra
do um questionário a uma população de alunos do ensino secundá
rio. Alguns desses alunos já possuem uma idéia precisa de seu futu
ro profissional, outros não. Se o sociólogo se propõe explicar esse
fenômeno, diversas hipóteses lhe aparecerão como plausíveis. Tal
vez a incitação a escolher seja m aior nas famílias desfavorecidas.
Talvez a escolha tenha maior chance de ser protelada nas famílias
que mantêm a criança num estado mais firme de proteção. Talvez
o fato de pertencer a certos bairros orientados preferencialmente pa
ra a cultura geral tenha como conseqüência a rejeição da escolha.
Talvez a escolha tenda mais a definir-se se o êxito escolar é mais
acentuado num a disciplina do que em outra, etc.
Poder-se-ia estender a lista das hipóteses. O exemplo mostra
que o sociólogo que analisa um fenômeno qualquer é norm alm en
te levado a enum erar um conjunto de determinantes. Além disso,
esses determinantes estão geralmente ligados entre si. Sabe-se mui-
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to bem, por exemplo, que a composição social das classes de lycée
variam conforme o bairro: é mais improvável que se faça curso de
latim quando se pertence a um ambiente humilde. Resulta daí que
o sistema dos determinantes hipotéticos form a geralmente um a teia
complexa de relações entrelaçadas.
O problem a lógico que se propõe quanto a um caso como es
se é, pois, estabelecer a estrutura causai subjacente ao conjunto
das variáveis hipotéticas. Mas um a análise intuitiva torna-se difí
cil a partir do m om ento em que seu núm ero seja superior a quatro
ou cinco.
Essas observações visam a introduzir as generalizações m ate
máticas da análise m ultivariada, sobre o que diremos alguma coisa
no capítulo seguinte.
Observemos, ainda, que, em certos casos, pode-se utilizar
um a metodologia mais potente do que a da análise multivariada:
consiste em partir de um modelo hipotético-dedutivo, para reprodu
zir, e assim interpretar, dados estatísticos. Na prim eira etapa, fo r
maliza-se o com portam ento dos indivíduos e, depois, por dedução,
determinam-se as conseqüências estatísticas desses com portam en
tos. Exemplo desse tipo de metodologia pode ser visto em R. Boudon, L ’inégalité des chances40.

411 Op. cit. ( c f . B ib lio g r a f ia ) .

3
Os métodos matemáticos
na análise das pesquisas

A maior parte dos problemas expostos no capítulo anterior
deu origem a desenvolvimentos matemáticos. Isso não é nada sur
preendente, pois eles pertencem ao domínio da lógica aplicada. A
título de ilustração, apresentaremos, de m aneira conceituai, alguns
procedimentos matemáticos que interessam ao problem a da constru
ção das variáveis e da análise das relações entre variáveis.

Construção dos índices

O problema da construção dos índices deu lugar a im portante tradi
ção de pesquisa matemática. Historicamente, data im portante na ges
tação de uma metodologia matemática em sociologia é a da publica
ção, sob forma de quatro grossos volumes, dos resultados de uma
pesquisa realizada no fim da Segunda Grande Guerra junto às tro 
pas norte-americanas. Esses quatro volumes foram publicados sob
o título: The American Soldier. O quarto volume, intitulado Measure
ment and Prediction [Mensuração e predição], é um a coletânea de en
saios metodológicos dentre os quais se encontra, particularmente, a
exposição de dois modelos matemáticos destinados a dar resposta
aos problemas lógicos propostos pela construção dos índices: as esca
las de G uttm an e a análise das classes latentes de Lazarsfi

56

OS iM ÉTODOS EM SO C IO L O G IA

O problem a lógico a que esses dois modelos tentam oferecer
um a solução é o que expusemos no capítulo anterior: para classifi
car um conjunto de objetos de acordo com algum critério, podese escolher certo núm ero de indicadores e com binar esses indicado
res. Assim, se se deseja classificar um conjunto de famílias segun
do seu “status social” , pode-se levantar certo núm ero de indicado
res (recursos financeiros da família, profissão do chefe da família,
standing da casa ou do apartam ento ocupado, etc.) e com binar es
ses indicadores.
Como, porém, avaliar a validade de um indicador? Algumas
vezes, utiliza-se o procedimento muito empírico que consiste em ve
rificar que as correlações entre os indicadores não caiam abaixo de
determ inado limiar. Um a variante desse método consiste em calcu
lar as correlações de cada indicador com o escore estabelecido a
partir do conjunto dos indicadores e em rejeitar os que correspon
dam às correlações mais baixas. Mas esses procedimentos carecem
de base lógica sólida. O problem a era, pois, dar uma expressão rigo
rosa ao conceito de validade.
O m étodo das escalas de G uttm an e a análise das classes laten
tes de Lazarsfeld podem ser considerados respostas particulares a
esse problema.
A título de ilustração, exporemos sucintamente a análise das
classes latentes.
Suponhamos, para compreender a idéia geral desse método,
que somos capazes de medir o status social dos indivíduos de uma
am ostra de m aneira absoluta. P ara simplificar, vamos supor, sem
considerar as circunstâncias, que existam duas classes de status,
um a baixa, outra alta, e que cada um dos indivíduos incluídos em
nossa am ostra pertence a um a dessas duas classes. Como, na verda
de, não podemos observar diretamente essas classes, falaremos de
classes latentes.
Examinemos, agora, nosso primeiro indicador: a renda. Co
mo a noção de status é um a noção complexa, certas pessoas, ain
da que pertencendo, de fato, à classe latente de status social alto,
terão um a renda baixa. Do mesmo m odo, pessoas de status social
baixo terão, no entanto, um a renda alta. Em outras palavras, ao
utilizar o indicador “ renda” para avaliar o status dos indivíduos ob
servados, será cometido certo número de erros de classificação, co
mo indica a Tabela VII.
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Supôs-se, nesse quadro, que o indicador de renda levaria a clas
sificar de m aneira equivocada 25 pessoas.
TABELA VII
Representação h ip o té tica dos erros de cla ssifica çã o
com e tido s ao em pregar um in dica do r de s t a t u s particular
S t a t u s real
(classes latentes)

+
S ta tu s avaliado com auxílio

do indica do r “ renda”
Total

+
—

Total

-

80
10

15
95

95
105

90

110

200

Trata-se, naturalmente, de uma tabela fictícia, uma vez que,
por definição, não conhecemos o stcitus real dos indivíduos observa
dos. Se o conhecêssemos, não teríamos aliás necessidade alguma
de utilizar indicadores. Reciprocamente, não utilizamos indicadores
a não ser porque somos incapazes de observar diretamente o status
real cuja existência postulamos. P ortanto, essa tabela não tem ou
tra finalidade senão ilustrar as qualidades que se deve exigir de um
bom indicador. Trata-se, em outras palavras, de dar um a expressão
rigorosa ao conceito de validade: um indicador válido é, com efei
to, aquele que leva a erros de classificação (correspondentes aos nú
meros em negrito da Tabela VII) relativamente pouco numerosos.
A Tabela VII corresponde a um indicador cuja validade pode
ser considerada conveniente, uma vez que a proporção dos erros
de classificação é de 25/200.
É compreensível o interesse que haveria em poder reconstituir
um a tabela como essa ao se utilizar uma bateria de indicadores pa
ra classificar um a população em função de uma variável latente.
Neste caso, tom am os o exemplo do status social, mas é evidente
que qualquer conceito sociológico propõe problemas lógicos análogos.
Naturalm ente é impossível estabelecer diretamente tabelas des
se tipo. A análise das classes latentes permite obtê-las indiretam en
te. Veremos de que maneira.
Vamos começar atribuindo um a expressão simbólica aos dife
rentes elementos da tabela correspondente a um indicador n? j (Ta
bela VIII).
Observa-se que essa tabela com porta dois tipos de quantida
des: quantidades assinaladas por letras gregas e quantidades assina-
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TABELA VIII
N otações sim b ólicas correspondentes
ao quadro precedente

Status

1 (+ )

Classe
latente
2 (-)

*j. >
K7. i

\2
n1.2

p,
Pr

v:

1

Classe
latente

Status

avaliado com au xílio
do indica do r n? /

+
—

v.

Total

real
Total

ladas por letras latinas. Aquelas são desconhecidas (inobserváveis).
Estas são quantidades conhecidas. De fato, a quantidade 71■ t é a
proporção das pessoas classificadas positivamente no indicador
n? j dentre as que pertencem à classe latente n? 1. Evidentemente,
ela é inobservável, um a vez que ignoramos como os indivíduos ob
servados se repartem entre as duas classes latentes. A quantidade
7ij ,, que designa a proporção das pessoas classificadas negativamen
te no indicador j dentre as que pertencem à 1? classe latente, tam 
bém ela é inobservável, e o mesmo se dá com n - 2 e n j 2. As quan
tidades Vj e v2, que representam as proporções de pessoas que per
tencem respectivamente à prim eira e à segunda classe latente, são
igualmente inobserváveis.
Em contraposição, p j e p j (proporção de pessoas classificadas
positiva e negativamente no indicador n? j) são observáveis.
O problem a, agora, consiste em expressar as quantidades co
nhecidas em função das quantidades desconhecidas, de modo a po
der determ inar estas a partir daquelas.
Um a prim eira relação pode ser registrada. Com efeito, a pro
porção Pj dos que se classificam positivamente no indicador j com 
põe-se de duas partes: os que pertencem à prim eira classe latente
e que se classificam positivamente no indicador j , e os que perten
cem à segunda classe latente e que se classificam positivamente
no indicador j. A proporção Pj é, pois, a soma de duas quantida
des
[ e v27ij 2:
P j

=

V 1K j, 1 +

v 2n j, 2

0 )

Pode-se naturalm ente escrever uma relação semelhante para
cada indicador. Se se dispõe, por exemplo, de três indicadores nu
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merados 1, 2 e 3, as três relações serão obtidas substituindo-se o ín
dice j da relação precedente respectivamente por 1, 2 e 3.
Essas relações não permitem, evidentemente, determ inar as
quantidades desconhecidas, pois estas são em número muito maior
do que as quantidades conhecidas. P or essa razão é que se introduz
um a hipótese, cham ada de “ independência local” .
Examinemos dois indicadores, por exemplo, o indicador n? i
e o indicador n? j. A proporção p tj, das pessoas classificadas positi
vamente nos dois indicadores, é um a nova quantidade conhecida.
Ela se compõe, tam bém , de duas partes: a proporção dos que per
tencem à classe 1 e que se classificam positivamente, ao mesmo tem 
po, no indicador / e no indicador j \ a proporção dos que pertencem
à classe 2 e que se classificam positivamente, ao mesmo tem po, no
indicador / e no indicador j . Pode-se, portanto, escrever:
P ij

=

v l"í/, 1 +

V 2 n ij. 2

(2 )

Do mesmo m odo, essa relação não nos faz progredir em na
da (de fato, trata-se de um conjunto de relações, já que / e j podem
assumir tantos valores quantos indicadores haja): ela exprime, com
efeito, um a quantidade conhecida em função de duas novas quanti
dades desconhecidas, a saber n - , e n tJ 2.
A hipótese da independência local permite exatamente referir
essas quantidades a quantidades desconhecidas já utilizadas. A lógi
ca dessa hipótese pode ser exposta do seguinte modo: se exam inar
mos dois indicadores, a renda e o status profissional, por exemplo,
é razoável que se espere — pode-se aliás verificar isso empiricamen
te — que, no nível da am ostra como um todo, esses dois indicado
res sejam estatisticamente dependentes.
De fato, a am ostra global compõe-se de pessoas de status so
cial variado. Ora, quando se tem um status social alto, tem-se gran
de probabilidade de ter uma renda alta e um status profissional al
to. Inversamente, quando se tem um status social baixo, tem-se gran
de chance de ter uma renda baixa e um status profissional baixo.
De sorte que, no total, os que têm um a renda alta surgirão como
tendo maior probabilidade de ter um status profissional alto.
Mas imaginemos agora que somos capazes de isolar as subpopulações que pertencem a nossas duas classes latentes.
Por definição, as pessoas que pertencem a uma mesma classe
têm o mesmo status. Não há, pois, razão alguma para que os dois
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indicadores surjam como estatisticamente ligados no interior dessas
classes. Com efeito, a razão da relação estatística no nível do con
junto da população prende-se à heterogeneidade dos status sociais.
Essa hipótese, segundo a qual os indicadores são independentes no
interior das classes latentes, é cham ada de hipótese de independên
cia local.
Construam os um exemplo numérico para concretizar o signifi
cado dessa hipótese. Vamos supor que isolemos as pessoas que per
tencem à classe “status social alto” das pessoas que pertencem à
classe “status social baixo” e que observemos a m aneira pela qual
se classificam relativamente aos dois indicadores (Tabela IX).
Em cada uma das duas classes, os caracteres são independentes.
TABELA IX
Correlação entre renda e profissão
nas duas classes e na população
C la s s e de

C la s s e de

status

status

s o c ia l a lto

s o c ia l b a ix o

as _

ra

ro

C
CD <0

F

c cs
<l> ~
cr as

c X
& 03
CC -O

100

600

25

200

40

240

700

140

840

03
c aí
oc

CC _Q

500

b a ix a
Total

ro

C o n ju n to
d a a m o s tra

tf

R

03
C OJ
Q)
CC cO

200

225

525

300

825

100

800

900

300

840

1 140

125

1 000

1 125

825

1 140

1 965

03

c X
a> co
0C JD

03
F

P ro fis s ã o
a lta
P ro fis s ã o

Naturalm ente, na classe “status social alto” , a maioria dos indiví
duos é classificada positivamente pelo menos em um dos indicado
res, enquanto na classe “status social baixo” , a maioria dos indiví
duos se classifica negativamente pelo menos em um dos indicadores.
É por isso que, quando se m isturam as duas subpopulações no ter
ceiro quadro, os dois indicadores aparecem como se estivessem ligados.
A hipótese da independência local significa, pois, que, quan
do se homogeneíza um a população relativamente à variável que se
busca medir com o auxílio de um a bateria de indicadores, as liga
ções entre indicadores devem desaparecer. Essa hipótese decorre na
turalm ente do esquema conceituai utilizado.
A hipótese da independência local traduz-se, pois, por:
n i j. i

=

K i, i

'

n j,

n ij. 2

=

71 i, 2

'

71j . 2

i
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Essas equações traduzem a independência estatística dos indi
cadores no interior das classes latentes.
Vê-se, pois, que podemos substituir as quantidades desconhe
cidas da equação (2) por quantidades já utilizadas na equação (1).
Globalmente, se se postulam duas classes latentes e se se dispõe de
pelo menos três indicadores, chega-se a um sistema de equações
que pode ser resolvido e que, conseqüentemente, permite determi
nar as quantidades n. Essas quantidades permitem, como mostram
as Tabelas VII e VIII, apreciar a validade dos indicadores.
A análise das classes latentes é apenas um dos inúmeros m ode
los propostos para resolver o problem a da construção dos índices.
O leitor interessado por essas questões poderá consultar o livro de
W. Torgerson: Theory and M ethod o f Scaling [Teoria e m étodo da
construção de escalas], Nova York, Wiley, 1968.

A análise das relações Uma pesquisa sociológica leva sementre variáveis
pre a descrever um conjunto de ele
mentos ou unidades de observação
mediante determ inado número de variáveis. A análise consiste, a se
guir, em analisar as relações entre essas variáveis.
Porém , nem sempre é fácil analisar intuitivamente os dados
numéricos correspondentes a essas relações. No capítulo anterior,
vimos que um conjunto de três variáveis podia dar origem a estrutu
ras relativamente complexas.
Para fixar as idéias, examinemos uma tabela clássica de socio
logia eleitoral (Tabela X). Ela provém de um estudo realizado a pro
pósito da eleição presidencial norte-am ericana de 194841. Tratavase de um estudo por painel, isto é, uma mesma am ostra de respondentes havia sido interrogada por diversas vezes. Essa é um a tabe
la de resultados característicos desse gênero de pesquisa: ela expres
sa as mudanças de opinião observadas entre dois períodos, a propó
sito de duas perguntas. A prim eira delas dizia respeito à fidelidade
política (partido dem ocrático/partido republicano). A segunda dizia
respeito à atitude para com o candidato republicano (Willkie).
Essa tabela é de fácil interpretação. Nela se observa que as
mudanças não se distribuem ao acaso: os indivíduos coerentes, ou
41 P a u l L a za rsfeld , e t. a l., T h e P e o p le ’s C h o ic e , N o v a York, D u e ll, S loan and P e a r 
ce, 1944.
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seja, os que estão classificados nos estados + + — — na primei
ra entrevista raram ente modificam suas opiniões em 6 casos sobre 135,
TABELA X
Mudanças de o p in ião entre duas vagas de entrevistas
Segunda
+
+
«s / Republicanos pró W illk ie (+

+)

.? ~ 1 R epublicanos con tra W illkie (+ - )
E i

j Dem ocratas pró W illkie ( -

+)

£ ® ' Dem ocratas con tra W illkie ( - - )
Total

entrevista
+
+
-

-

Total

-

129

3

1

2

135

11

23

0

1

35

1

12

11

24

1

0
1

2

68

72

142

27

15

82

266

para os primeiros, e em 4 casos sobre 72, para os últimos. Em con
traposição, as pessoas situadas, no primeiro período, nos estados
“ contraditórios” + — e — + modificam sua opinião em 12 casos
sobre 35, para as primeiras, e em 12 casos sobre 24, para as últi
mas. Além disso, constata-se que a m udança não se faz num a dire
ção indiferente. As pessoas classificadas + - no primeiro período
e que m udam no segundo dirigem-se, em 11 sobre 12 casos, para o
estado + + , enquanto as pessoas classificadas — + no primeiro
período dirigem-se, em 11 casos sobre 12, para o estado — — .
Parece, pois, por um lado, que as atitudes manifestam certa
inércia de um período para outro; por outro lado, que existe uma
tendência a resolver as “ contradições” + — e - + ; e, finalmen
te, que a resolução das contradições se dá antes em proveito da fi
delidade política do que da atitude para com os candidatos.
Uma tabela como essa é, pois, facilmente interpretável. Podese utilizar os métodos intuitivos do tipo daqueles que descrevemos
no capítulo anterior.
Mas não há razão alguma para limitar-se à análise de duas va
riáveis. Como também nada obriga a considerar apenas dois perío
dos de observação. A não ser o fato de que os dados assumem, en
tão, form a bastante mais complexa. Tomemos o caso de três variá
veis de dois estados, como as do exemplo anterior, observadas em
três ocasiões sucessivas. Cada indivíduo pode, no primeiro período,
ser classificado de oito maneiras diferentes: + + + , + + —, +
- +, + + + ,- +
- + , - - - . N o segundo
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período, ele pode novamente ser classificado de oito maneiras dife
rentes. Os dados correspondentes aos dois primeiros períodos são,
pois, representados por uma tabela de 8 x 8 = 64 elementos num é
ricos. No terceiro período, os respondentes podem, mais um a vez,
ser classificados de oito maneiras diferentes. Como podem ter sido
classificados de 64 maneiras diferentes no correr dos dois primeiros
períodos, o analista se encontrará diante de um total de 64 x 8 +
512 dados numéricos, ou diante de um a superposição de 8 tabelas,
cada uma com posta de 64 elementos. A prim eira dessas tabelas di
ria respeito, por exemplo, aos indivíduos classificados + + + no
primeiro período e descreveria sua evolução no correr dos dois últi
mos períodos. A segunda diria respeito aos indivíduos classificados
+ + — no primeiro período etc.
É ocioso insistir sobre o fato de que um a análise intuitiva to r
na-se, neste caso, extremamente difícil, talvez impossível. A leitura
direta de um a tabela de 16 elementos, como a do exemplo acima,
é possível; a de 8 tabelas de 64 elementos é praticam ente impossível,
pois ultrapassa os limites da intuição.
Naturalm ente, essas dificuldades lógicas não são peculiares
nem ao exemplo utilizado, nem às sondagens por painel, nem se
quer às sondagens. Elas surgem tão logo se tenham n informações
padronizadas sobre m unidades de observação, isto é, assim que se
defina um certo número de variáveis sobre uma população de ele
mentos e que se deseje analisar o sistema de relações entre essas va
riáveis..
Uma solução para essas dificuldades consiste em inverter a ló
gica do procedimento intuitivo utilizado a propósito do exemplo da
do. Em lugar de deduzir por tentativa as propriedades estruturais
dos dados numéricos, postular-se-á um a certa estrutura e se indaga
rá se essa estrutura corresponde efetivamente aos dados.
P ara simplificar, exporemos esse tipo de m étodo a propósito
do exemplo anterior. Em bora uma análise intuitiva seja suficiente
no caso desse exemplo simples, poderemos desse m odo com parar
os resultados do m étodo direto e do m étodo indireto.
Comecemos por traduzir a estrutura extraída da análise intui
tiva do quadro anterior sob a form a de um esquema de setas do ti
po daqueles que os economistas utilizam a partir de Jan Timbergen.
“ Designaremos a fidelidade política no primeiro período por
Xj '. No segundo período, essa variável será designada por x x 2. A
atitude para com o candidato no primeiro período será designada
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por x 2 '. No segundo período, será designada por x 2 2. Os índices su
periores referem-se, pois, ao tem po, os índices inferiores às duas
atitudes. Pode-se então propor a hipótese de que à tabela acima
apresentada corresponde a estrutura da Fig. 6.

Fig. 6 — Estrutura correspondente aos dados da Tabela X

As setas horizontais expressam a inércia das duas atitudes. A
seta oblíqua, a hipótese segundo a qual a fidelidade política expres
sa no primeiro período tende a “ influenciar” a atitude para com
os candidatos no segundo período. Vimos, com efeito, que os esta
dos instáveis + - e — + tendiam a transform ar-se respectivamen
te nos estados + + e — - . Esse fato pode ser interpretado como
um a influência da prim eira atitude sobre a segunda.
O problem a consiste, então, em traduzir essa estrutura sob
form a m atemática. P ara isso, vamos supor que a inércia da primei
ra variável é medida por um a certa quantidade que chamaremos
de a. Do mesmo m odo, a inércia da segunda variável será medida
por (3. Q uanto ao efeito diferido da prim eira variável sobre a segun
da, ele será expresso com auxílio de um parâm etro y.
Sem entrar na lógica da análise, trata-se, a seguir, de exprimir,
em função desses parâm etros, as quantidades observadas apresenta
das na tabela, e de estimar os valores de a , (5 e y a partir das rela
ções assim obtidas. Isto feito, utilizaremos as estimativas dos parâ
metros para reconstituir artificialmente os dados da Tabela X. Este
último passo tem por função permitir uma verificação da estrutura
postulada. Com efeito, se os dados reconstituídos a partir dos parâ
metros são próximos dos dados efetivamente observados, concluire
mos que as hipóteses estruturais são válidas. Caso contrário, será
necessário modificar essas hipóteses estruturais até que o critério
de verificação seja satisfeito.
P ara fixar as idéias, eis os valores que foram obtidos para os
parâm etros a, (3 e y na hipótese da estrutura resumida pelo esque
ma de setas:
a = 0,96; P = 0,58; y = 0,34
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Esses resultados confirmam a análise intuitiva. O valor de a
e muito alto (esses parâm etros não podem ser superiores a 1). M os
tra, pois, a inércia muito forte da fidelidade política. Ao contrário,
a atitude para com o candidato é mais instável. Além disso, ela é
dom inada pela prim eira atitude, como m ostra o valor não desprezí
vel de y. Acrescentemos que um a estrutura hipotética ligeiramente
diferente fora, de fato, utilizada na análise. Na verdade, havia-se
postulado a existência de um efeito, medido por um parâm etro 6,
da atitude para com o candidato sobre a fidelidade política entre o
primeiro e o segundo período. Mas, de conform idade com que a
análise intuitiva permitiria esperar, o valor desse parâm etro é prati
camente nulo, indicando que o efeito postulado não existia.
Essas estimativas permitiram , a seguir, reconstruir artificial
mente os dados da Tabela X. Com o é m ostrado na Tabela XI, esses
dados artificiais são suficientemente próximos dos dados reais p a
ra que a estrutura postulada possa ser considerada como válida.
TABELA XI
Dados a rtific ia lm e n te reconstruídos
a pa rtir da estrutu ra da Fig. 6
Segunda observação
Total

+
+

+

-

-

-

+

-

Prim eira
1+ observação ) - +
f ______

126
13
0
0

5
22
0
2

3
0
15
3

1
0
9
67

135
35
24
72

Total

139

29

21

77

266

( +

+

Esse m étodo indireto permite, teoricamente, analisar um con
junto qualquer de dados, por mais complexo que seja. Basta, para
isso, que se traduza a estrutura hipotética desses dados sob forma
matemática e se verifique que a estrutura postulada permite efetiva
mente reconstituí-los. As dificuldades começam, naturalm ente, quan
do a estrutura postulada é inaceitável e é preciso corrigi-la: vemonos então às voltas com cálculos relativamente pesados. Pode-se es
perar, no entanto, que dia virá em que a program ação desses m éto
dos aliviará o trabalho do analista.
Como no caso dos modelos matemáticos de construção de ín
dices, não pudemos dar, aqui, mais do que um a idéia superficial
desses métodos. O leitor interessado pode reportar-se às referências
(1) e (3) da Bibliografia.
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O u trO S problemas

Os dois problemas lembrados nos pará
grafos precedentes não são os únicos que
deram lugar a pesquisas matemáticas.
Pode-se citar, por exemplo, inúmeras tentativas para analisar
m atematicamente determ inados processos sociais, como os proces
sos de difusão, de migração ou de m obilidade social42. O proble
ma da construção de tipologias, igualmente, tem dado lugar a to 
da um a série de pesquisas matemáticas.

42 R. B ou d o n . L ’inégulité , op. cit.

»

4
Os métodos qualitativos

As limitações dos métodos
quantitatíVOS

Os capítulos anteriores tratam dos métodos quantitati
vos, cujo caráter comum é
o de pressupor uma população de objetos de observação com pará
veis entre si. Esses objetos podem ser indivíduos, como se dá na
m aioria das pesquisas, mas podem também ser grupos ou institui
ções, e até mesmo sociedades. Em princípio, pois, os métodos quan
titativos — contrariam ente ao que às vezes se afirm a — têm gran
de flexibilidade. Escolhendo um projeto de observação adequado,
pode-se obter informações tão refinadas e tão complexas quanto
se deseje. Assim J. Coleman apresentou em The Adolescent Society
[A sociedade adolescente] uma análise que, por sua finura, faz lem
brar os trabalhos de tipo etnológico. Esse resultado é conseqüência
do projeto de observação particularm ente elaborado por ele adota
do. No entanto, os métodos quantitativos possuem suas limitações
e é im portante compreender por quê.
O mais perfeito tipo de pesquisa definida exclusivamente so
bre uma população de indivíduos é representado pelas sondagens
de opinião comuns. Um célebre exemplo, muitas vezes aqui utiliza
do, de pesquisa cujo objeto constitui-se, ao mesmo tempo, de indi
víduos e unidades de outro tipo, é l.e suicide de Durkheim. Com
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efeito, as variações das taxas d'e suicídio individuais são estudadas
dentro de contextos sociais. Desse m odo, Durkheim m ostra, como
vimos, que as chances de suicídio variam com o grau de difusão
do divórcio nas sociedades. A dem onstração de uma proposição
desse tipo pressupõe, naturalm ente, que se possa dispor, o que efe
tivam ente se deu no caso de Durkheim, não apenas de um a popula
ção de indivíduos, mas tam bém de um a população de contextos com 
paráveis entre si e diferindo por um traço bem determ inado, ou se
ja, o grau de difusão do divórcio na sociedade considerada.
Do mesmo m odo, Durkheim m ostra que, se os protestantes
se suicidam em média mais do que os católicos, essa diferença varia
consideravelmente segundo sejam eles m inoritários ou não. Como
a precedente, essa dem onstração pressupunha não só uma popula
ção de indivíduos, mas uma população de contextos sociais. Os con
textos de que dispôs Durkheim possuíam o duplo caráter de serem
comparáveis e de se distinguirem em função de um a variável bem
precisa, ou seja, a proporção de protestantes na população considerada.
Com efeito, Durkheim compara as taxas de suicídio dos protes
tantes e dos católicos no conjunto dos Estados alemães. Essa popula
ção apresenta a vantagem de ser com posta de elementos tão com pa
ráveis quanto possível: neles, a língua é a mesma, a cultura é até cer
to ponto semelhante, etc. Ao mesmo tem po, porém, diferem confor
me o grau de implantação das duas confissões religiosas consideradas.
Observemos, de passagem, que, mesmo em Durkheim, às ve
zes é difícil convencer-se de que os elementos de que dispõe sejam
efetivamente comparáveis. Pois, se não há dúvida que os Estados
alemães que considera são tão parecidos quanto podem ser socieda
des distintas, não deixa de ser fato que não diferem entre si apenas
sob o aspecto religioso. Halbwachs levantou essa objeção a Dur
kheim em Les causes du suicide. Os Estados protestantes, diz ele,
possuem em geral um a estrutura econômica diversa da dos Estados
católicos. Além disso, são mais urbanizados. Essas diferenças
— que não se podem eliminar — na estrutura econômica e no grau
de urbanização podem , pois, explicar, pelo menos em parte, os efei
tos que Durkheim atribui ao fator religioso. Conseqüentemente,
não é garantido que esse fator tenha efetivamente a im portância
que lhe atribui o autor de Le suicide. As objeções que se podem le
vantar aos resultados apresentados por Durkheim não provêm, no
entanto, de seu m étodo, mas das limitações que lhe são impostas
pelas estatísticas administrativas.
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O m étodo de sondagem permite, em princípio, atenuar essa
dificuldade. Neste caso, o sociólogo está livre para colher toda a
inform ação que lhe pareça pertinente. Pode, pois, escolher livre
mente a população de contextos que deseje estudar e colher, nes
ses contextos, toda a inform ação que lhe pareça útil. Pode, desse
m odo, assegurar-se de que, num conjunto de contextos, estes difi
ram em relação a isto ou àquilo e, quanto a tudo mais, sejam efe
tivam ente “ com paráveis” . No caso de ser impossível encontrar
um conjunto de contextos que não difiram a não ser em relação
a um dado fator — o caso evidentemente mais geral —, pode-se,
às vezes, se se dispõe de inform ação suficiente, isolar estatistica
m ente a parte que depende de cada fator no efeito que se preten
de explicar.
Assinale-se, todavia, que, a partir do momento em que se con
sideram populações não só de indivíduos, mas de contextos, o cus
to da observação pode tornar-se excessivamente elevado. N atural
mente, tão mais elevado quanto maiores os contextos definidos. Es
sa a razão por que a form a de análise prefigurada pelos trabalhos
de Durkheim — à qual, no capítulo anterior, demos o nome tradi
cional de análise contextuai — aplica-se sobretudo a populações
de instituições ou de grupos, mais do que de sociedades. Os trab a
lhos de Eisenstadt sobre a integração dos imigrantes em Israel, por
exemplo, têm por objeto uma população de fam ílias43. Nesse caso,
a pesquisa contextuai mantém uma dimensão razoável, pois os con
textos definidos (as famílias) são de pequena dimensão e facilmen
te observáveis. Outras pesquisas contextuais têm por objeto popula
ções de grupos (como os trabalhos de James Davis sobre as associa
ções culturais voluntárias), ou de instituições, quer se trate de esco
las, como em James Coleman, de hospitais, como nos trabalhos
de Gene Levine ou de David Caplovitz, ou de seções sindicais, co
mo nos de Lipset e de seus colaboradores44.
Outros estudos têm por objeto contextos mais amplos. Por
exemplo, os estudos de sociologia política de Ennis, que analisam
os efeitos do “ clima eleitoral” sobre o voto individual, a partir de
um a população de circunscrições45.

43 T he
ção
44 Ver
^ Ver

P ro cess o f A b so rp tio n o f N ew Im m igran ts in Israel [O p r o c esso de a ssim ila 
de n o v o s im igran tes em Israel], H u m a n R e la tio n s , 1952.
L ’a n a ly se e m p ir iq u e ... (c f. B ib lio g r a fia ).
L ’a n a ly se d e s p r o c e s s u s so c ia u x (c f. B ib lio g r a fia ).
j
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Mas não existe estudo contextuai nenhum que tenha por obje
to contextos que se estendam às sociedades globais. Compreendese as razões disso: por um lado, a população dos elementos disponí
veis diminui à medida que se definem contextos sociais de dimensão
mais ampla. P or outro lado, o custo da observação torna-se rapida
mente incomensurável. Esses dois argumentos permitem compreen
der as dificuldades peculiares disso que, às vezes, num a expressão
algo infeliz, se chama de sociologia com parada, isto é, a sociologia
centrada no problema das comparações internacionais. Pois, se per
manece teoricamente possível utilizar métodos quantitativos neste
caso, eles se defrontam com um a dificuldade já encontrada por
Durkheim: quanto mais complexos são os contextos que analisa
mos, mais difícil é determ inar os fatores de semelhança e de desse
melhança e dar às relações estatísticas observadas um significado
inequívoco. N aturalm ente, pode-se cunhar toda espécie de índices
quantitativos relativos ao equipam ento escolar ou hospitalar, à ren
da individual, à relação entre poupança e consumo, ao nível esco
lar ou cultural, etc. Pode-se, tam bém , estudar as ligações estatísti
cas entre essas variáveis. Mas os resultados que disso se extraem de
vem ser enunciados com a mais extrema prudência. Com efeito, d a
do o caráter complexo e sincrético das sociedades globais, nem sem
pre é fácil ter a certeza de que uma relação entre duas variáveis não
se deverá a uma variável parasita que não tivemos êxito em identifi
car. A impossibilidade, apontada por Halbwachs, de isolar a ação
dos fatores religiosos sobre o suicídio ilustra bem esse tipo de difi
culdade.
Essas observações m ostram que os métodos quantitativos pos
suem suas limitações. É errado, sem dúvida, pretender-se que eles
não possam captar senão os aspectos mais pobres e mais superfi
ciais das sociedades. A análise contextuai m ostra que é possível estu
dar com bastante finura a ação das estruturas sociais sobre os com
portam entos individuais. Mas ela se restringe a contextos de dimen
sões relativamente reduzidas.
Pode-se, pois, dizer que existe, na atual situação da sociologia,
e talvez pela natureza das coisas, um a espécie de limite, aliás, difí
cil de situar com bastante precisão, para o emprego de métodos
quantitativos.
Observemos, contudo, que é possível citar pelo menos um estu
do célebre cuja am ostra básica constitui-se de uma população de so
ciedades, que é o de M urdock. Em Social Structure, M urdock utili
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za os dados fornecidos pelos arquivos de Yale sobre as sociedades
arcaicas, para analisar a interdependência de seus caracteres. De
m onstra brilhantem ente, mediante análise estatística, a existência
de sistemas de instituições. Com efeito, as regras relativas à residên
cia, ao direito de sucessão, ao direito m atrim onial, à designação
das relações de parentesco, aos costumes associados às cerimônias,
etc. surgem como elementos que se mesclam uns aos outros. Podese caracterizar a originalidade da obra de M urdock dizendo que ele
procurou resolver, com auxílio de métodos estatísticos, o proble
ma que M ontesquieu se propusera, ou seja, o problem a de L ’esprit
des lois, ou, como diríamos em linguagem mais m oderna, da lógi
ca ou da estrutura das instituições.
Evidentem ente não é por acaso que um dos raros estudos so
ciológicos que tem por objeto um a população de sociedades diga
respeito a sociedades arcaicas. Essas sociedades são mais simples
do que as nossas. A lista de suas instituições, ainda que comple
xa, é, ainda assim, infinitam ente mais curta. P ortanto, podemos
mais facilmente nos assegurar do significado de um a relação esta
tística. Vejamo-lo num exemplo retirado da parte de Social Structure em que M urdock analisa a term inologia associada às relações
de parentesco.
O ponto de partida da análise é um fato aparentem ente inex
plicável: conform e as sociedades, relações de parentesco distintas associam-se a termos quer diferentes, quer semelhantes. Assim, certas
sociedades designam com o mesmo termo a irm ã do pai e a mãe,
a filha da irmã do pai e a irm ã, enquanto outras estabelecem um a
distinção terminológica entre essas relações de parentesco.
A hipótese de M urdock é que essas diferenças lingüísticas re
sultam de diferenças nas estruturas sociais. Assim, a existência de
uma poliginia sororal tende a aproxim ar a esposa e a irmã da espo
sa. Ela desempenha, diz M urdock, o papel de um “ equalizador” .
Paralelam ente, as regras de residência podem funcionar como equa
lizadores ou como “ diferenciadores” . A residência m atrilocal ten
de a provocar uma assimilação que provém da proximidade espa
cial entre a mãe e a irmã da mãe. Do mesmo m odo, as regras de
descendência de tipo patrilinear — que colocam a filha do pai e a
filha do irmão na mesma linhagem, no mesmo clã ou na mesma me
tade, e a filha da irmã em um grupo distinto — tendem a provocar
uma assimilação entre a filha e a filha do irmão, e uma diferencia
ção entre a filha e a filha da irmã.
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M urdock fornece, assim, um a extensa lista de equalizadores
e de diferenciadores e enuncia o seguinte “ postulado” (que, mais
corretam ente, deveria chamar-se axioma): “ Parentes tendem a ser
designados pelo mesmo term o, e não por termos diferentes, na p ro 
porção inversa do núm ero e da eficácia das distinções que os sepa
ram e dos diferenciadores sociais que os atingem; e em proporção
direta do número e da eficácia relativa dos equalizadores sociais
que os atingem ” .
As associações e dissociações term inológicas observadas re
sultam , pois, de certo m odo, da som a algébrica de fatores opostos.
N aturalm ente, é impossível medir esses efeitos. Só se pode estabe
lecer sua im portância relativa de m aneira intuitiva e subjetiva.
Além disso, é praticam ente impossível fazer uma lista exaustiva de
les. Resulta dessa situação que os teoremas (o term o é de M ur
dock) que se irão deduzir do axiom a básico aparecerão sob a fo r
ma de proposições probabilísticas. O procedim ento dedutivo que
permite passar do axiom a fundam ental a suas conseqüências pres
supõe, além disso, uma avaliação subjetiva da im portância relati
va dos fatores.
P ara concretizar o caminho adotado por M urdock, examine
mos, por exemplo, o “ teorem a 4 ” . Seu enunciado é: “ Na presen
ça de poliginia não sororal, os colaterais que não pertencem à famí
lia poligínica tendem a ser designados por termos diferentes dos
que designam os parentes diretos (primary) do mesmo sexo que per
tencem à mesma geração” . Esse teorem a significa, por exemplo,
que a mãe e a irmã da mãe devem ser menos freqüentemente desig
nadas pelo mesmo term o nos sistemas de poliginia não sororal do
que nos outros.
Observemos, agora, como as correlações preditas por esse teo
rema apresentam-se empiricamente (Tabela XII).
A dem onstração, como vemos, chega quase a um fracasso:
a esposa do irmão do pai e a mãe não são mais freqüentem ente de
signadas por termos distintos nos sistemas de poliginia não sororal
(36 desses sistemas sobre um total de 36 + 46 = 82 fazem essa dis
tinção) do que nos outros (a relação aqui é igual a 37/(37 + 45)
= 37/82).
Esse exemplo m ostra que, mesmo na situação relativamente
privilegiada em que se encontra M urdock, a aplicação de métodos
quantitativos suscita im portantes dificuldades. No presente caso,
Murdock enuncia o diagnóstico de que o fracasso da dem onstração
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TABELA XII
Prim eira verificaçã o do “ teorem a 4” de M urdock
P oliginia
não sororal

O utras form as
de casam ento

Duplas de parentes
Termos
diferentes
Irmã da mãe — mãe
Esposa do irm ão do
pai — mãe
Filha do irm ão do
pai — irmã
Filha da irm ã da
mãe — irmã
Filha do irm ão — filha
Filha da irm ã da
esposa — filh a

Mesmo
term o

Termos
diferentes

Mesmo
term o

53

58

48

70

36

46

37

45

28

84

23

95

30
38

78
61

23
39

90
73

22

28

16

24

deveu-se ao fato de que a poliginia não sororal está, muito freqüen
temente, associada à residência patrilocal e à descendência patrili
near. Como esses fatores exercem ação oposta à do sistema m atri
monial, era inevitável que as correlações da tabela acima parecessem
estar “ em baralhadas” . Para resolver a questão, M urdock empregou
um procedimento cuja lógica não é senão a da “ análise multivariad a ” . A fim de eliminar o efeito perturbador da descendência patri
linear, decidiu, com efeito, excluir de sua am ostra as sociedades ca
racterizadas por linhagens, clãs ou metades patrilineares. As novas
correlações características dessa subam ostra encontram-se na Tabe
la XIII.
Desta vez, as correlações são notavelmente mais altas. Além
disso, vão todas no sentido predito pela teoria.
Esse exemplo tem a vantagem de ilustrar de m aneira simples
a dificuldade metodológica fundam ental dos estudos ‘‘com parados” :
as distinções e assimilações terminológicas dependem de fatores cu
jo peso é diferente e cuja ação pode exercer-se em direções opostas.
Disso resulta que, para analisar a eficácia real de um fator, seria ne
cessário poder utilizar um procedim ento análogo à análise multivariada e examinar essa ação sobre grupos de sociedades homogêneas
quanto a todos os demais fatores.
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TABELA XIII
Segunda verificaçã o do “ teorem a 4 ” de Murdock
P oliginia
não sororal

Outras form as
de casam ento

Dupla de parentes

Irmã da mãe — mãe
Esposa do irm ão do
pai — mãe
Filha do irm ão do
pai — irmã
F ilha da irm ã da
mãe — irmã
Filha do irm ão — filh a
Filha da irmã da
esposa — filha

Termos
diferentes

Mesmo
term o

Termos
diferentes

Mesmo
term o

25

19

34

51

16

11

23

29

12

33

18

69

11
23

22
17

20
28

68
50

7

9

12

16

Esse procedimento ideal não pode, no entanto, ser aplicado,
pois esses grupos com portariam um número tão reduzido de elemen
tos que seria impossível uma análise das correlações. É sintom áti
co que M urdock não tenha procurado homogeneizar sua am ostra
simultaneamente com referência ao sistema de residência e ao siste
ma de filiação, ainda que esses dois fatores contribuam independen
temente para perturbar as correlações entre distinções term inológi
cas e sistema m atrim onial. Isso porque a am ostra então obtida não
teria sido utilizável, por ser de dimensão muito diminuta.
O exemplo de M urdock m ostra que os métodos quantitativos
são, em princípio, aplicáveis às sociedades globais tanto quanto aos
sistemas parciais. É com efeito notável que as questões que M ur
dock se propõe sejam, como já dissemos, formalmente análogas
às de M ontesquieu.
Mas é igualmente claro que, no caso em que escolhe como te
ma sistemas complexos, o sociólogo enfrenta graves dificuldades.
No caso de M urdock, ainda é possível a análise quantitativa, pois
é possível constituir uma am ostra de sociedades comparáveis. No en
tanto, o caráter restrito da am ostra condena a análise a permanecer
relativamente superficial.
Quando vamos estudar sociedades mais complexas, como as
nossas, a aplicação dos métodos quantitativos é ainda mais delica
da e a análise das correlações, ainda mais precária.
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Os métodos qualitativos
na análise de fenômenos
complexos
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Sem contar situações em que o
emprego de métodos quantitativos encontra dificuldades lógi
cas consideráveis, existe um ca
so extremo em que sua aplicação, por definição, está excluída. É
aquele em que o sociólogo se propõe analisar um fenômeno singular.
Assim Max Weber se indaga, em L ’éthique protestante, sobre
as origens do capitalismo m oderno de tipo ocidental. Em sua Socioí logie du roman, Lucien Goldmann pergunta-se por que a literatu■ ra m oderna é dom jnada por um a form a literária particuïârT'ô’To^
^ inancëTlEm Social Theory and Social Structure, M erton se indaga
sobre as razões de ser da m áquina política norte-am ericana, “ insti
tuição” original de que não há equivalente em parte alguma. Em
L ’Ancien Régime, Tocqueville se pergunta por que a França possui
um número bem maior de aglomerações de dimensão reduzida do
que seus vizinhos.
As quatro questões possuem um caráter comum: têm por objeto as origens ou as razões de ser de um fenômeno singular — capi
talismo ocidental, romance, m áquina política, distribuição das aglo
merações francesas em função de sua dimensão.
P ara responder a questões desse gênero, pode-se grosso m o
do empregar três “ m étodos” .
O primeiro, que mencionamos apenas para registro, é o que
consiste em postular a existência de leis da história, ou de leis da
m udança, que permitem, teoricamente, explicar por subsunção es. te ou aquele fenômeno particular. Não sem razão, tem-se a tendên
cia, hoje em dia, a considerar que esse tipo de explicação é, na ver
dade, tautológico.
O segundo método consiste em fazer surgir uma implicação ló
gica entre um fenômeno social de natureza geral e o fenômeno que
se quer explicar. É, por exemplo, o método seguido por Panofsky
em seu livro Architecture gothique et pensée scholastique [Arquitetu
ra gótica e pensamento escolástico]46. Indagando sobre as caracterís
ticas originais da arquitetura gótica, Panofsky m ostra que seus pro
jetos são concebidos nas mesmas formas e articulados do mesmo
modo que as exposições da filosofia escolástica. Com efeito, distin
gue-se nesse projeto das catedrais, como nos textos escolásticos,
um a articulação do pensamento ou, em todo caso, da exposição, cuja
46 P aris, É d itio n s de M in u it, 1967.
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estrutura lógica é idêntica. Os m atemáticos falariam , em bora Panofsky não empregue o term o, de estrutura lexicográfica.
O princípio da explicação consiste pois, neste caso, em tornar
patente o parentesco lógico entre dois fenômenos ou dois aspectos
da ordem social. Esse é tam bém o m étodo empregado por Max Weber em L ’éthique protestante. Podemos dar-lhe o nome de “ busca
das hom ologias estruturais” .
Mas também se pode tentar m ostrar, como faz M erton em
sua análise da m áquina política, que um fenômeno social está im
plicado no conjunto dos demais. Estamos, então, diante de um mé
todo diferente dos anteriores e que, em geral, se designa pela expres
são análise funcional.
Falaremos um pouco sobre esses dois últimos métodos. É im
portante, porém, que se perceba que a palavra método, neste caso,
antes designa orientações gerais do que condutas precisas.
E nquanto os métodos quantitativos podem ser analisados em
um certo número de operações cuja natureza lógica é bem defini
da, o mesmo não se dá aqui. Veremos, pelos exemplos que se se
guem, que a noção de hom ologia estrutural pode de fato receber
sentidos diferentes. No caso dos trabalhos de Panofsky, a “ estrutu
ra ” comum aos projetos de arquitetura gótica e às exposições da fi
losofia escolástica é perfeitam ente bem definida. Trata-se, como vi
mos, de um a estrutura lexicográfica, portanto de um tipo particu
lar e bem conhecido de estrutura lógica. A noção de hom ologia es
tá, igualmente, perfeitamente definida; a estrutura dos projetos ar
quitetônicos e das exposições escolásticas é, de fato, a mesma. Nes
te caso, pois, hom ologia quer dizer identidade.
Essa precisão, porém, é excepcional. Resulta, em grande par
te, do fato de que Panofsky examina a correspondência entre duas
categorias de produtos mentais. O mesmo se dá com os trabalhos
de Lévi-Strauss sobre os m itos47: o objeto da análise, aqui também,
constitui-se de um conjunto de produtos mentais. Pela própria n atu
reza de seu objeto, ele está, de saída, em melhor posição para esta
belecer correspondências estruturais precisas.
Quando os aspectos sociais postos em relação não pertencem
à ordem m ental, as estruturas e as homologias entre essas estrutu
ras são freqüentem ente definidas de m aneira bastante mais vaga.
O mesmo sucede com a análise funcional. Como vimos, esse
m étodo term ina sempre por dem onstrar que um fenômeno social
47 L e cru e t le c u it, L e m ie l e t la c e n d re [O cru e o c o z id o , O m el e a cin za ], P a ris, P io n .
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particular está implicado num conjunto de outros fenômenos. Mas
é preciso reconhecer que, na maior parte dos casos, as dem onstra
ções não obedecem a regras lógicas estritas e claramente definidas.
Q uanto a isso, de modo algum estamos hoje em melhor situação
do que M ontesquieu ao analisar, em L ’esprit des lois, a implicação
recíproca dos elementos componentes dos sistemas sociais.
A busca das homologias de estrutura

Examinaremos aqui, sucintamente, dois ou três exemplos de
trabalhos que podem ser classificados sob a rubrica da busca das
homologias estruturais.
De início digamos alguma coisa a respeito dos célebres trab a
lhos de Max W eber sobre as origens do capitalismo.
O objeto, a entidade de que Max Weber se ocupou, é realmen
te um a entidade histórica singular: em parte alguma em qualquer
outra sociedade e em nenhum a época se viu desenvolver esse proces
so que constitui o capitalismo ocidental. A questão que Weber se
propõe, então, é tentar compreender melhor por que os com porta
mentos historicamente inéditos que caracterizam o empresário capi
talista puderam desenvolver-se. Sua resposta é conhecida: o siste
ma de fins e meios que o empresário capitalista se atribui é análo
go ao sistema de fins e meios que a religião protestante, de modo
especial a calvinista, inspira ao homem.
Muito em bora Max Weber seja sociólogo, é difícil negar que
a questão das origens do capitalismo seja um a questão de historia
dor. No entanto, ele não responde a ela inteiramente como historia
dor. Não procura tornar patente o conjunto de causas que perm iti
riam explicar o surgimento do capitalismo. Seu empenho consiste,
antes, em estabelecer o parentesco de estrutura — como diríamos
hoje — entre um sistema de com portam ento historicamente inédi
to, o do empresário capitalista ocidental, e o sistema de fins e de
meios igualmente inédito representado pelo calvinismo.
Essa obra clássica torna patentes duas noções metodológicas
que iriam, a seguir, atrair a atenção dos sociólogos. A primeira
— que o próprio Max Weber considerava ser a que exprimia o cará
ter peculiar de sua metodologia — é a famosa noção de tipo ideal,
ilustrada pela definição do capitalismo. Um dos temas importantes
da metodologia weberiana é, de fato, que os conceitos das ciências
sociais não se podem definir exatamente, nem como os das ciências
naturais, nem como os da filosofia. Eles se obtêm privilegiando de
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terminados caracteres do fenômeno em questão e abandonando ou
tros. Assim, do capitalismo moderno se reterá a idéia de acum ula
ção do capital, do cálculo racional e da circulação das riquezas. A
imagem assim obtida é voluntariam ente simplificada. Mas essa sim
plificação interessa por salientar a originalidade do capitalismo in
dustrial em relação ao dos usurários ou dos fornecedores de guer
ra, que todas as sociedades conheceram.
.A noção de tipo ideal acentuq, efetivamente, o caráter lógico
original dos conceitos utilizados em sociologia. 'tsses conceitos não
estão suficientemente ligados entre si para dar lugar quer a defini
ções pelo gênero próximo e pela diferença específica, como em botâ
nica, quer a definições derivadas, como em física. Mas Weber não
é nada explícito sobre a metodologia que leva à construção dos ti
p os ideais. De modo que essa noção não define propriam ente um
m étodo. Antes, contribui para expor uma dificuldade.
O segundo princípio de método que se pode extrair de L ’éthi
que protestante nem sequer é destacado pelo próprio Weber nas re
flexões metodológicas que apresenta sobre sua obra, notadam ente
nos A u fsä tze zur Wissenschaftslehre. No entanto, é ele, incontesta
velmente, que exprime melhor a originalidade dos trabalhos de We
ber em relação aos dos historiadores, e tam bém às sociologias histó
ricas, como as de Comte ou de Marx. Esse princípio, que explica
em grande parte o público sempre atual de W eber em sociologia, é
exatamente aquele a que alguns deram, posteriorm ente, o nome de
homologia estrutural: um fenômeno, o capitalismo, é “ explicado”
não por se tornar patente um feixe de causas e circunstâncias histó
ricas, mas por se tornar patente um paralelismo entre duas “ estrutu
ras” , a do com portam ento do empresário capitalista, de um lado,
e a da mentalidade puritana, de outro.
Esse paralelismo é indubitavelmente interpretado por Weber
de m aneira causal. Mais precisamente, ele descreve o protestantis
mo como uma das causas do capitalismo moderno. O im portante,
porém, é que a relação entre os dois termos resulta de sua “ identi
dade” de estrutura. Mesmo recebendo uma interpretação causai,
ela é, pois, profundam ente diferente, de um ponto de vista lógico,
das relações estabelecidas a partir da observação, quer de sistemas
de ações e reações, quer de variações concomitantes. O m étodo de
imputação causal utilizado nesse caso é, em outras palavras, distin
to do que a maior parte dos historiadores utiliza e dos métodos quase-experimentais empregados por aquela que, de m aneira algo infe
liz, é cham ada de sociologia empírica.
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Esse m étodo da busca das homologias estruturais é hoje apre
sentado por alguns como um método fundamental da sociologia.
A questão proposta, por exemplo, por Lucien Goldm ann, em sua
Sociologie du roman, é, dizíamos nós, formalm ente comparável à
que Max Weber propunha a propósito do capitalismo. E ele tam 
bém responde a ela por um método formalmente sem elhante48. A
questão é saber por que, na história da literatura m oderna, se assis
te a um a m udança das formas literárias que leva à hegemonia do ro
mance a que se assiste a partir do século XIX. Mas a noção de “ ro
m ance” é difícil de definir. De fato, não é seguro que exista muito
de comum entre o Paysan parvenu, de M arivaux, L ’éducation senti
mentale, de Flaubert, e a Voyage au bout de la nuit, de Céline. Pode-se, no entanto, caracterizá-lo de m aneira ideal-típica como a úni
ca form a literária que permite a descrição do quotidiano, ,do banal,
do vivido. Q uanto à hegemonia do romance, ela se explica pela homologia entre sua natureza ideal-típica e a condição do homem na
sociedade capitalista, que leva este último, segundo Goldm ann, a
debruçar-se sobre os próprios interesses, necessidades e preocupa
ções quotidianas.
Esse m étodo da busca das homologias estruturais correspon
de, na verdade, a um procedimento espontaneam ente utilizado por •
inúmeros sociólogos. É de fato natural postular uma correspondên
cia entre os aspectos da ordem social. A sociologia do conhecimen
to, fundada por Karl Mannheim, apóia-se, por exemplo, no postula
do de uma correspondência entre os produtos mentais de uma socie
dade e seüs aspectos não mentais. Mas esse tipo de procedimento
pode ser observado bem antes de Weber e de Mannheim.
Encontram os diversos exemplos dele na obra de Tocqueville.
Lembraremos apenas um, extraído de L ’Ancien Régime et la R évo
lution. C om parando a filosofia política francesa do século XVIII
com o pensamento político anglo-saxão, Tocqueville destaca a pro
funda oposição entre o caráter utópico e revolucionário da primei
ra e o caráter empírico e reform ador da última, oposição essa que
explica a partir de uma diferença essencial entre os dois tipos de so
ciedade. A filosofia francesa das luzes deriva, diz ele, da condição
social dos intelectuais, que, por sua vez, decorre de um traço funda
mental da sociedade francesa, a saber a “ centralização administrativa” :
“ Eles (os filósofos franceses do seculo XVIII) de modo algum
se misturavam ao dia-a-dia dos negócios, como na Inglaterra: ao conO p . cit.
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trário, jam ais haviam estado mais longe deles; não estavam revesti
dos de qualquer tipo de autoridade e não ocupavam nenhum a fun
ção pública em uma sociedade já plenamente lotada de funcionários” .
Nessas condições, as reflexões dos filósofos, a despeito de
suas diferenças e de suas divergências, deviam ser m arcadas por tra
ços comuns. A filosofia das luzes pode, pois, ser descrita como
um tipo ideal. Ela se reporta, como diz Tocqueville, a uma ‘‘idéia-mãe’’.
“ Ainda que estejam algo separados quanto ao restante de seu
trajeto, todos saem desse ponto de partida: todos pensam que con
vém substituir por regras simples e elementares, tiradas da razão e
da lei natural, os costumes complicados e tradicionais que regem a
sociedade de seu tempo.
“ Olhando bem, veremos que o que se poderia chamar de filo
sofia política do século XVIII consiste, para falar exatamente, uni
camente daquela noção.”
A condição dos escritores num regime de “ centralização adm i
nistrativa” e o caráter abstrato da filosofia das luzes podem, então,
ser postos em correspondência.
“ A condição mesma desses escritores preparava-os para apre
ciar as teorias gerais e abstratas em m atéria de governo e a nelas
confiar cegamente. No distanciamento quase infinito em que viviam
com relação à prática, nenhum a experiência lhes temperava os natu
rais ardores, nada os advertia dos obstáculos que os fatos da reali
dade poderiam antepor às reform as, ainda que as mais desejáveis
(...), pois a completa ausência de liberdade política fazia com que
o m undo dos negócios não só fosse mal conhecido deles, como invi
sível para eles. Nada faziam ali e sequer podiam ver o que outros
ali faziam (...) Desse m odo, tornaram -se bastante mais ousados
em suas novidades, mais amantes de idéias gerais e de sistemas (...)’’49.
L ’Ancien Régime et la Révolution, L ’éthiqueprotestante e tra 
balhos mais modernos m ostram , pois, que freqüentemente o sociólo
go, ao analisar fenômenos sociais complexos, recorre a um m éto
do que podemos caracterizar por duas etapas:
1) A constituição de tipos ideais;
2) A busca de correspondências estruturais entre esses tipos.
No exemplo de Weber, esses tipos ideais são o “ protestantis
m o” e o “ capitalism o” . No exemplo de Tocqueville, são a “ centra
lização adm inistrativa” e o “ racionalism o” do pensamento políti
co francês do século XVIII. No exemplo de Goldm ann, são o “ ro 
m ance” e a “ alienação do homem na sociedade capitalista” .
49 L 'A n c ie n R é g im e e t la R é v o lu tio n , P a ris, G a llim a rd , “ Id é es” , p. 229 -3 2 .
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Observemos, de passagem, que a noção de tipo ideal, ou,
mais exatamente, os problemas lógicos de definição que ela impli
ca, tem inspirado pesquisas metodológicas recentes. Com efeito, a
noção de fórmula-m ãe, proposta por Lazarsfeld, assim como o con
ceito parsoniano de pattern-variable podem ser considerados respos
tas fragm entárias às questões levantadas pela noção de tipo ideal50.
No entanto, é preciso reconhecer que os problemas lógicos
da construção de conceitos em sociologia estão longe de estarem sa
tisfatoriam ente resolvidos hoje em dia.
A sedução sempre exercida pela metodologia de Max Weber,
o fato de que recentemente um sociólogo como Parsons tenha mes
mo procurado codificá-la, tudo isso m ostra, evidentemente, que se
trata de um m étodo ainda vivo. Sem dúvida, essa vitalidade se de
ve, em grande parte, ao fato de que esse m étodo parece ser o-úni
co que se pode empregar a partir do momento em que se indaga so
bre fenômenos sociais complexos e singulares, como o nascimento
do capitalismo, a hegemonia do romance ou o desenvolvimento de
um movimento de idéias como a filosofia das luzes.
Fenômenos como esses não se podem explicar com o auxílio
de um a causalidade simples. Essa a razão por que — registramos
de passagem — as explicações dos produtos mentais a partir da teo
ria consciência-reflexo não sobreviveram junto aos sociólogos m ar
xistas da era stalinista.
Além disso, o sociólogo não dispõe, em exemplos como aque
les, de recursos oferecidos pelos métodos comparativos.
Em resumo, podemos dizer, portanto, que o tipo de m étodo
utilizado em L ’éthique protestante, ainda que levando a resultados
dificilmente verificáveis, que antes persuadem do que convencem,
parece ser o único que se pode utilizar na explicação de determ ina
dos fenômenos sociais.
A análise funcional

Outro m étodo im portante é a análise funcional. Ela parte da
idéia simples de que um meio eficaz para explicar os fenômenos e,
sobretudo, as instituições, os costumes e os usos sociais, é conside
rar as funções que eles preenchem, ou o papel que desempenham.

50 C f. P a u l L a za rsfeld . L a n o tio n de fo rm u le-m ère, in L e v o c a b u la ir e ... (c f. B ib lio 
gra fia ). O b serv e-se o p aren tesco de r esso n â n c ia entre essa noç
Ma
m ã e ” , que T ocq ueville em p reg o u in cid en ta lm en te.
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Naturalm ente, essas funções ou esses papéis devem ser assumidos
relativamente a alguma coisa. Mas a definição dessa alguma coisa
não se faz sem dificuldade. Nas versões ingênuas do funcionalis
mo, ela é concebida como a sociedade no seu todo. Caímos, então,
num a form a mais ou menos confessada de organicismo. Em suas
versões mais elaboradas, a idéia de função desempenha o papel de
um simples princípio diretor. Uma das tarefas essenciais da análise
funcional é, então, exatamente, determ inar os segmentos sociais re
lativamente aos quais um aspecto social pode ser declarado funcio
nal ou, conforme o caso, disfuncional.
A)
A análise funcional em etnologia — M uito em bora haja
_ Dnrkheim insistido, nas Règles de la m éthode sociologique [Regras
do m étodo sociológico] (1898), sobre a necessidade de analisar as
funções das instituições e dos usos sociais, foram sobretudo os etnó
logos que suscitaram o interesse da sociologia pela análise funcional.
P ara ilustrar a aplicação desse m étodo em etnologia, tom e
mos um exemplo, tirado de Radcliffe-Brown, em que se vê de que
modo um uso social particular é explicado por sua coerência com
o conjunto das instituições51.
Junto aos Ba-Tonga, o filho do irm ão da mãe é chamado de
avô. A reação do observador a tal fato é naturalm ente de surpresa.
O “ avô” , que tem grande probabilidade de ser mais jovem do que
a pessoa que o chama desse modo, é, em nossa nom enclatura, um
primo. Como explicar esse uso aparentem ente surpreendente? Me
diante a dem onstração de que ele concorda com um conjunto de ou
tros usos e que, desse modo, assegura um funcionamento coerente
da sociedade.
Junto aos Ba-Tonga, o ego tem, para com a irm ã de seu pai,
uma atitude de respeito, até mesmo de temor. Em contraposição,
trata com familiaridade e afeição o irmão de sua mãe. Essa diferen
ça de tratam ento explica-se porque o primeiro desses parentes ligase ao ego pelo pai e o segundo, pela mãe. Ora, na sociedade BaTonga, o papel de pai implica a severidade e o exercício da discipli
na, enquanto a mãe é, ao mesmo tem po, objeto e fonte de afeição
e de ternura. A distinção entre os papéis do pai e da mãe, estendese, assim, não só aos colaterais imediatos, como também a paren
tes mais afastados. Estende-se até mesmo aos poderes espirituais
de que dependem respectivamente a mãe e o pai, bem como a seus
ascendentes e colaterais. Isso explica por que não só o pai da mãe
51 T h e A n d a m a n Isla n d e rs [Os ilh éu s de A n d a m a n ], 1922.
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do ego, mas também o irmão da mãe e até mesmo o filho desse ir
mão sejam chamados de “ avô” . As pessoas que devem interceder
em favor do ego junto às potências espirituais maternas são, com
efeito, na ordem: primeiro, o pai da mãe; em caso de impossibilida
de, por morte deste, o irmão da mãe e, após a morte deste, o filho
desse irmão. O “ direito religioso” da sociedade Ba-Tonga implica,
desse modo, um a similaridade de função desses três parentes: o que
explica a identidade do term o pelo qual são designados.
Esse exemplo é inteiramente característico da análise funcional.
Com efeito, ilustra o procedimento que consiste em explicar um uso
particular por sua concordância com um conjunto de usos peculiares
da sociedade considerada. O fato aparentemente surpreendente que
serve de ponto de partida para a análise está na verdade de acordo
com o espírito das leis familiais e religiosas que regem a sociedade.
Observemos novamente que esse tipo de análise pertence for
malmente à mesma tradição sociológica dos trabalhos de M ontes
quieu ou de M urdock. No entanto, um a diferença deve ser salienta
da, a saber, que Radcliffe-Brown procede pela análise “ interna”
das “ leis” de um a sociedade particular, enquanto as proposições
de M ontesquieu baseiam-se na comparação qualitativa e as de M ur
dock, na com paração quantitativa de um conjunto de sociedades.
O fato de que a análise funcional se tenha desenvolvido sobretu
do no terreno da etnologia é facilmente compreensível. Por um la
do, por ser impossível aplicar um método histórico às sociedades sem
escrita e, conseqüentemente, muito difícil remontar às fontes históri
cas de uma instituição ou de um uso social particular. A única expli
cação possível que se pode dar de um uso aparentemente surpreen
dente consiste, pois, em analisar seu papel ou sua função. Além dis
so, as sociedades arcaicas têm a vantagem de serem relativamente sim
ples. Resulta daí que se pode mais facilmente demonstrar a concor
dância de um uso particular com o conjunto dos demais usos.
Essa situação explica, tam bém , o fato de o funcionalismo et
nológico às vezes desembocar, em autores como Malinowski, e mes
mo Radcliffe-Brown, em um a concepção organicista das sociedades:
“ Uma m aneira de utilizar o conceito de função coincide com
seu uso em fisiologia (...). É esse uso da palavra função que me p a
rece fazer dela um termo útil em sociologia com parada (...). Eu de
finiria a função social de um modo de atividade ou de pensamento
socialmente padronizados por sua relação com a estrutura social,
para cuja existência ou continuidade ele contribui” 52.
’2 R a d c liffe-B r o w n , o p . cit.
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B)
A análise funcional em sociologia — Não é de adm irar que
a análise funcional tenha, em seguida, sido bem acolhida em socio
logia. Com efeito, determinados aspectos das sociedades modernas
que, sem som bra de dúvida, dependem da análise sociológica, não
podem ser nem facilmente, nem completamente explicados por mé
todos de tipo quantitativo ou por métodos de tipo histórico.
Q uanto a isso, um exemplo bem conhecido desse tipo é a aná
lise apresentada por M erton da “ m áquina política” norte-am erica
na53. Como se sabe, a “ m áquina” é um a potência oficiosa cujo pa
pel não é im portante apenas na disputa eleitoral. Assume, também,
o papel de um serviço de assistência social em nível local. Além dis
so, tem o poder de pressionar os órgãos governamentais para garan
tir, aos industriais, privilégios que lhes permitam aum entar seus lu
cros, ampliar seus mercados, etc.
Existem, sem dúvida, em outras sociedades, organizações
mais ou menos oficiosas que servem de ligação entre os interesses
privados e o governo. Em parte alguma, porém, esses grupos de
pressão adquirem a amplitude e conhecem a organização da “ m á
quina” norte-am ericana. A questão que se propõe M erton é expli
car as razões desse fenômeno peculiar.
Uma análise, hismrica &em.d úviria contribuiria para esclarecer
o p roblema.. No entanto, não basta explicar de que m odo uma prá
tica ou um a instituição se desenvolveu. É preciso explicar, também,
por que se mantém. Além disso, é totalm ente impossível aplicar nes
te caso um método com parativo, um a vez que estamos tratando
de um fenômeno específico de uma sociedade bem determ inada. A
explicação consistirá, pois, como no caso do exemplo de RadcliffeBrown, em m ostrar que esse fenômeno particular é conseqüência
de certos traços típicos da sociedade global considerada.
A dem onstração de M erton é, por alto, a seguinte:
1) As instituições políticas norte-americanas caracterizam-se por
uma dispersão muito grande do poder político: todo cargo políti
co está estritamente limitado, ao mesmo tempo, em relação às
atribuições que implica e ao período durante o qual pode ser exer
cido. Além disso, a ação do poder central é rigorosamente limita
da pelas prerrogativas dos poderes locais;
2) Dessa situação resultam algumas disfunções. Assim, a dispersão
do poder político faz com que seja difícil a uma grande com pa
nhia de estradas de ferro, ou de eletricidade, obter do governo
53 M e r t o n , É lé m e n ts... ( c f . B ib lio g r a f ia ) .

OS M É T O D O S Q U A LITATIVO S

85

as decisões que lhe permitiriam levar a bom termo tal ou qual em
preendimento;
3) As disfunções que resultam da dispersão do poder político ofi
cial são eliminadas graças ao poder oculto e centralizado de que
dispõe a “ m áquina política” .
A m áquina política, pela própria natureza, é aliás levada a
preencher outras funções e a garantir outros serviços na sociedade.
Seu poder, como dizíamos, permite-lhe organizar, em nível local,
serviços de assistência social ou jurídica junto às classes menos favo
recidas. Esses serviços garantem-lhe um a clientela eleitoral, ao mes
mo tempo que preenchem um a função social. Em bora naturalm en
te existam serviços oficiais de assistência social, estes se vêem em si
tuação de inferioridade, pois apresentam-se como órgãos burocráti
cos aos quais é hum ilhante dirigir-se. Em suas relações com os ser
viços de assistência social da m áquina, os usuários têm, ao contrá
rio, a sensação de estarem colocados em pé de igualdade, um a vez
que podem desobrigar-se do serviço prestado mediante uma m ani
festação de lealdade.
A m áquina serve, ainda, para organizar atividades econômi
cas que decorrem das estruturas sociais, como a prostituição ou o
roubo, e que, sendo ilegais, não podem evidentemente estar inseri
das em um quadro oficial.
O raciocínio de M erton consiste, pois, em m ostrar que a estru
tura política oficial leva a certas disfunções, que essas disfunções
são eliminadas pela existência de uma estrutura paraoficial, e que
esta última preenche certo número de funções relativamente a cer
tos subgrupos.
Esse exemplo é típico da utilização da análise funcional na so
ciologia moderna. Por um lado, m ostra que determinados proble
mas sociológicos não podem ser tratados a não ser por um método
desse tipo, por mais vago e mais mal codificado que ele possa ser
— como o próprio M erton reconhece. Por outro lado, ilustra o pro
cesso de relativização sofrido pelo funcionalismo, ao passar da etno
logia para a sociologia. Num célebre texto, M erton censura o funcio
nalismo de certos etnólogos, como Malinowski, por introduzir três
postulados indesejáveis: o postulado da unidade funcional da socie
dade, do qual decorreria que um uso social exerce necessariamente
um a ou diversas funções relativamente à sociedade como um todo\
o postulado da universalidade do funcionalism o, segundo o qual to
do uso social teria uma função; e o postulado de necessidade, segun
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do o qual, em toda sociedade, cada costume, “ cada objeto material,
cada idéia, cada crença preencheria uma função vital” 54.
Nem todos os textos de Malinowski apresentam o dogmatis
mo dos que M erton incrimina. Não obstante, é incontestável que,
buscando codificar os procedimentos que havia empregado no cam
po, Malinowski tendeu para um a concepção próxima do organicismo. Essa tendência é explicável por duas razões que já lembramos
mais acima: por um lado, as sociedades arcaicas, por apresentarem
obstáculos intransponíveis às pesquisas de tipo histórico, não podem
ser estudadas senão como sistemas de usos, de instituições, de re
gras, etc.: em outras palavras, a única m aneira de explicar um uso,
um a instituição ou um a regra particular é dem onstrar sua concordân
cia com os outros usos, instituições ou regras. Por outro lado, é
mais fácil dar a impressão de captar uma sociedade em seu conjun
to ou em sua totalidade quando se trata de uma sociedade arcaica
do que quando se trata de sociedades industriais.
Por isso é que M erton propõe um a codificação da análise fun
cional que a distancia deliberadamente do organicismo. Logo de saí
da, nega que todo uso tenha necessariamente uma função. Determi
nados usos, declara ele, podem ser simples resíduo do passado e se
rem a-funcionais, ou mesmo disfuncionais.
P or outro lado, determinados usos podem ser funcionais em
relação a determinados subgrupos, e ser disfuncionais ou a-funcio
nais em relação a outros. Finalmente, certas necessidades podem ser
satisfeitas por certos usos, mas também por outros usos, a que Mer
ton dá o nome de substitutos funcionais.
É, pois, impossível, como o acreditavam certos funcionalistas,
deduzir o uso da necessidade. Esta pode, retrospectivamente, expli
car aquele; mas não permite deduzir sua existência.
As correções que M erton aplica ao funcionalismo de tipo malinowskiano parecem indispensáveis a partir do momento em que a
análise funcional é aplicada a sociedades complexas. Mas é preciso
que se constate que M erton não chegou a conseguir precisar as re
gras da análise funcional. Além disso, seu tem or do organicismo levou-o a atribuir à noção de função um conteúdo de ordem essencial
mente psicológica.
As funções de que fala M erton são, de fato, definidas sobretu
do relativamente às necessidades dos indivíduos ou dos grupos so
ciais. Uma posição desse gênero tem a vantagem de eliminar a apo
-s4 M e r to n , o p . cit.
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ria em que nos encontramos ao querer definir a noção de função, recusando-nos a relacioná-la com a sociedade como um todo. Mas é
preciso, também, reconhecer que certos usos sociais têm um a função
sem que esta possa ser relacionada explicitamente a necessidades,
quer individuais, quer coletivas. Sem dúvida, a existência da m áqui
na política presta determinados serviços, responde a determinadas
necessidades e, nesse sentido, assume um conjunto de funções. Mas
nem sempre as coisas são desse m odo. Assim, se o uso, praticado
pelos Ba-Tonga, de chamar de “ avô” alguns de seus primos corres
ponde a uma função, não satisfaz propriamente a nenhuma necessidade.
Do mesmo modo, o caráter restrito da família nas sociedades
industriais modernas não corresponde às necessidades de nenhum
grupo em particular. No entanto, como explicou Parsons, num estu
do já m encionado, ele tem um a função. De fato, a estrutura das so
ciedades industriais e suas conseqüências (mobilidade dos indivíduos,
caráter impessoal das relações interindividuais, caráter burocrático
das empresas e instituições, etc.) é incompatível com a existência
da família ampla, característica das sociedades pré-industriais.
Pode-se dizer, resumindo, que a análise funcional, como os
métodos de tipo weberiano, apesar de seu caráter relativamente va
go, surgem como os únicos aplicáveis no estudo de determinados
problemas sociológicos.
É o caso especialmente quando nos propomos a explicar fenô
menos que, por assim dizer, existem em um só exemplar.
Por outro lado, as pesquisas classificadas sob o rótulo de fun
cionalismo parecem corresponder na verdade a três tendências distin
tas. A primeira delas, ilustrada por trabalhos como os de RadcliffeBrown e de Malinowski, está representada principalmente em etnolo
gia. Podemos qualificá-la de funcionalismo absoluto. Neste caso, a
noção de função ostenta aproximadamente o mesmo sentido que
em fisiologia. A segunda tendência, ilustrada especialmente pelos tra
balhos de M erton, define a análise funcional antes como um proce
dimento pelo qual se tornam patentes as necessidades provocadas,
no interior dos diferentes grupos e segmentos sociais, por um a estru
tura social particular. Podemos qualificar essa tendência de funcio
nalismo psicossociológico. A terceira tendência, representada, por
exemplo, por Parsons, e que podemos qualificar, como faz o pró
prio Parsons, de estruturo-funcionalismo, retom a a inspiração de
M ontesquieu. Neste caso, a noção de função é definida a partir do
postulado segundo o qual os sistemas sociais são conjuntos coeren
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tes que não podem adm itir instituições ou usos que levem a conse
qüências contraditórias.
As tendências diversas que se dissimulam sob o term o funcio
nalismo e as dificuldades apresentadas pela definição da noção de
função acentuam o caráter indeterminado da análise funcional. É di
fícil associar a esse procedimento um a metodologia precisa, como
m ostra o fato de as considerações teóricas dos funcionalistas serem
em geral bem mais incertas e criticáveis do que suas análises empíri
cas. Apesar disso, há toda um a gama de problemas sociológicos a
respeito dos quais não vemos, ainda hoje, como poderíamos tratálos senão por meio da análise funcional, por mais vago e mal defini
do que seja esse método.

Os métodos qualitativos Tanto o m étodo weberiano cocomo substitutos
íno o m étodo funcionalista aplidos métodos
cam-se a situações em que a anáquantitativos
lise estatística não pode, em prin
cípio, ser utilizada.
Mas tam bém há situações, onde se poderia utilizar métodos
quantitativos, em que é vantajoso utilizar métodos qualitativos por
motivos de mais fácil aplicação, de custo ou de rapidez.
Um exemplo desse tipo de estudo é a pesquisa de M irra Komarowsky relativa aos efeitos do desemprego sobre o status do chefe
de fam ília55. A observação teve por objeto um número muito pe
queno de casos: ao todo, 59. Apesar disso, a autora pôde enunciar
certo número de proposições convincentes. Ela observou que certos
chefes de família haviam conservado seu status e sua autoridade
no seio da família, apesar da incapacidade em que se encontravam,
devida à situação de desemprego, de garantir o funcionam ento nor
mal da família. O utros, ao contrário, viram profundam ente abala
do seu prestígio no seio da família. A precisão com que a observa
ção foi feita permitiu a M irra Komarowsky m ostrar que essa dife
rença se devia à intervenção de uma terceira variável. Com efeito,
ela observou que as conseqüências do desemprego sobre o prestígio
do chefe de família dependiam da estrutura das relações familiais:
l5 T he U n e m p lo y e d M a n a n d H is F a m ily [O h o m em d e sem p reg a d o e sua fa m ilia l,
N o v a York, 1940.
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quando as relações entre os cônjuges eram de tipo não-igualitário
e se baseavam num a dom inação do homem sobre a mulher, o desem
prego não afetava a autoridade do chefe da família. Ao contrário,
nas famílias caracterizadas por relações de tipo liberal e igualitário
entre os cônjuges, revelou-se que o respeito de que desfrutava o che
fe da família dependia em geral da eficácia com que ele contribuía
para a boa gestão do sistema familial. Neste caso, a situação, de de
semprego acarretava freqüentemente uma degradação de sua autori
dade e um a deterioração do clima familial.
Temos aí o exemplo de uma situação onde teria sido possível
utilizar métodos quantitativos. Os resultados teriam sido mais con
vincentes, porém de custo bastante mais elevado. P or outro lado,
os estudos de caso permitem um a finura de observação maior que
os métodos quantitativos. Desse m odo, M irra Komarowsky pôde
pedir às pessoas que interrogou que descrevessem exata e cronologi
camente as conseqüências da situação de desemprego. Pôde, assim,
assegurar-se de que a alteração do status do chefe de família era
mesmo conseqüência do desemprego, que a relação entre a estrutu
ra da família e os efeitos aparentes da situação de desemprego não
era devida à intervenção de outras variáveis. Em suma, o exemplo
m ostra que a intensidade da observação pode, em certa medida, su
prir sua pequena amplitude. M ostra, tam bém , reciprocamente, que
a análise dos casos obedece aos mesmos princípios lógicos que os
estudos quantitativos.
A escolha entre a observação pelo m étodo de caso e a observa
ção de tipo estatístico orienta-se em geral por considerações econômicas.
Em sociologia aplicada, muitas vezes é conveniente chegar ra
pidamente a resultados pouco dispendiosos. Neste caso, é recomen
dável um m étodo desse tipo, de mais fácil aplicação.
As pesquisas-piloto, que precedem as grandes pesquisas quan
titativas, também são desse tipo. Se executadas com cuidado, podem
melhorar consideravelmente a eficácia dessas pesquisas. Podem tam 
bém reduzir-lhes o custo de m odo im portante, pois, como vimos pe
lo exemplo anterior, uma pesquisa de fácil aplicação e aprofunda
da pode levar não só a hipóteses, mas até mesmo a proposições que
podemos considerar seguras desde essa etapa.
Naturalm ente, há também situações em que o método de ca
sos se impõe simplesmente porque a população que desejamos estu
dar é restrita demais para permitir o emprego de métodos estatísti
cos. Foi com um a situação desse gênero que se defrontaram War-
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ner e Abegglen, ao se dedicarem ao estudo da carreira dos m agna
tas da indústria norte-am ericana oriundos de ambientes hum ildes56.

A descrição das
unidades naturais

Finalmente, é preciso considerar separadamente o caso em que o objeto do sociólo
go é um a unidade social de dimensões
suficientemente reduzidas a ponto de lhe permitir uma observação direta.
Na maior parte dos casos examinados até agora, apresentavamse duas situações. Ou se tratava de examinar uma unidade social de
masiado complexa para que sequer pudesse ter sentido o ideal de
uma descrição concreta e exaustiva: é o caso em que o sociólogo
trata das sociedades industriais. Ou se tratava de analisar um pro
blema segmentar que pressupunha um projeto de observação seleti
vo: é o caso dos estudos que têm por objeto, por exemplo, com por
tam entos particulares (comportam entos religiosos, eleitorais, suicí
dio), aspectos particulares do funcionam ento das sociedades (fenô
menos de mobilidade profissional, geográfica ou social), classes de
indivíduos que não constituem unidades (público de museus), etc.
Em outros casos, podemos querer analisar o funcionamento
de unidades sociais naturais que, por oposição às sociedades glo
bais complexas, podem ser consideradas diretamente observáveis.
Essas unidades podem ser grupos de dimensão restrita, como
o bando de jovens observado por William F. Whyte, ou organis
mos, empresas, por exemplo, como a m anufatura de tabaco e a agên
cia de cheques postais observadas por Michel C rozier57.
Im portantes estudos tendo por objeto empresas ou unidades
orgânicas dentro da empresa rem ontam ao final da década de vin
te e foram realizados no quadro da Universidade de H arvard.
Um a das obras clássicas nesse campo é o famoso M anage
ment and the Worker [A adm inistração e o operário] (1939), de
Roethlisberger e Dickson. Esse estudo situa-se em linha direta com
os trabalhos de Elton M ayo58. O ponto de partida dos trabalhos
de Mayo foi uma consulta, dirigida a ele e a seus colegas de Harvard, por
'6 B ig B u sin e ss L e a d e rs in A m e r ic a , N o v a York, H a rp er, 1955.
W illia m F. W h y te, S tr e e t C o m e r S o c ie ty , C h ic a g o , U n iv ersity o f C h ic a g o P ress,
1943; M ich el C rozier, L e p h é n o m è n e b u r e a u c ra tiq u e , P a ris, Le S eu il, 1963.
E lto n M a y o . T he H u m a n P r o b le m s o f an I n d u s tria l C iv iliz a tio n [Os p rob lem as
h u m a n o s de um a civ iliza çã o in d u stria l], 1933.
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uma empresa têxtil: uma das fábricas dessa empresa era afetada
por um a m obilidade de m ão-de-obra muito superior à das outras fá
bricas. Os responsáveis confessaram-se incapazes de descobrir as ra
zões desse fenômeno.
O estudo daí resultante, bem como os estudos posteriores de
Roethlisberger e Dickson, m ostraram a influência da estruturação
das relações interindividuais, decorrentes da natureza das tarefas,
sobre o m oral e o rendimento dos operários. Enfatizaram , desse m o
do, a necessidade de analisar o com portam ento individual em fun
ção das situações globais em que ele se insere.
Deve-se citar, ao lado desses trabalhos, uma tradição associa
da, dentre os sociólogos contem porâneos, a nomes como os de P.
Selznick, de A. Gouldner ou de M. Crozier e que em geral se desig
na por “ teoria das organizações” 59. Neste caso, a “ organização” ,
quer se trate de um a empresa, um hospital, um a prisão, etc., é con
cebida como um sistema. Trata-se, pois, de analisar as ações e rea
ções que ali se desenvolvem, de captar a complementaridade dos pa
péis e das atitudes entre os diversos níveis. A diferença entre estes
trabalhos e os do tipo precedente é sobretudo uma diferença de ên
fase. Num, a ênfase recai sobre a inserção do indivíduo em seu cam
po social. N outro, sobre o sistema. Deve-se reconhecer, no entan
to, que a perspectiva da “ teoria das organizações” revelou-se parti
cularmente fecunda e contribuiu para introduzir um princípio de
formalização na análise sociológica das unidades funcionais.
Além de estudos de grupos e de pesquisas sobre empresas ou
outros tipos de “ organizações” , deve-se citar ainda, nesta rubrica,
os estudos de comunidades, os mais célebres dos quais dizem respei
to a aglomerações de dimensões restritas. Um dos primeiros e mais
célebres clássicos do gênero é, sem dúvida, o M iddletown (1929),
de Robert Lynd. Dentre os estudos de comunidades franceses, po
de-se citar, além de Nouville, village français [Nouville, uma aldeia
francesa], de Bernot e Blancard, orecentePlodem et, de Edgar Morin.
Às vezes, esses estudos de comunidades possuem um caráter
essencialmente descritivo. Trata-se de fazer um inventário o mais
completo possível dos com portam entos, atitudes, relações e percep
ções sociais na comunidade. É o caso, por exemplo, dos três estu
dos citados. As monografias desse tipo utilizam métodos análogos
aos que utiliza a etnologia no estudo das sociedades arcaicas.
59 I. G . M arch e.M .A . S im o n , L e s o r g a n is a tio n s [A s o r g a n iza ções], P aris, D unod, 1964.
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Em outros casos, a análise é centrada nun; aspecto social parti
cular. É o caso, por exemplo, dos trabalhos de Warner, orientados
principalmente para os fenômenos de estratificação social60: tratavase essencialmente, para Warner, de determinar de que modo os indi
víduos percebiam a segmentação hierárquica de sua comunidade.
Em E lm to w n ’s Youth [Os jovens deElmtown] (1949), de Hollingshead,
o que se enfatiza são os fenômenos de mobilidade social. O princi
pal problema teórico que esse livro procura resolver é o de determi
nar os mecanismos pelos quais o ambiente dá origem a uma viscosi
dade social cujo resultado é reduzir as oportunidades de êxito esco
lar e, a seguir, social das crianças pertencentes às classes mais baixas.

Metodologia quantitativa
e metodologia
qualitativa

A reflexão sobre as pesquisas
quantitativas tem m ostrado
que, desde Durkheim até hoje,
os sociólogos têm utilizado
— de modo mais ou menos consciente — métodos que, em bora te
nham sofrido vários aperfeiçoamentos, apóiam-se num conjunto
de princípios lógicos bem estabelecidos. P or isso é que se pode des
crever a metodologia das pesquisas quantitativas de m aneira relati
vamente geral. Naturalm ente, essa metodologia geral não deve ser
concebida como um conjunto de cânones que se imporiam de fora
sobre o pesquisador. Ela é muito mais o produto de um a reflexão
sobre os métodos efetivamente empregados em pesquisa.
Um trabalho de reflexão análogo ainda não se realizou no cam
po das pesquisas qualitativas. No entanto, podemos apostar que
elas tam bém obedecem a uma lógica implícita, ainda que, sem dúvi
da, menos unificada e menos unificável do que a das pesquisas quan
titativas.
À espera de que esse trabalho de reflexão venha a ser realiza
do, temos de nos contentar com observações sumárias como as que
constam do presente capítulo.
Finalm ente, é preciso m encionar, sem que possamos cuidar
\ dele neste m om ento, um problem a fundam ental abordado, por
exemplo, por R. Boudon (La logique du social [A lógica do so
cial]): o da relação entre análise microssociológica e análise macrossociológica.

60 L lo y d W arner e P a u l S. L u n t, The S o c ia l L ife o f a M o d e m C o m m u n ity [A vida
socia l de um a co m u n id a d e m o d er n a ], 1941.

Conclusão

Os métodos da sociologia são mais variados do que os da
maior parte das ciências hum anas. Há^talvez,u m m étodo etnológi
co. Não há um m étodo sociológico, mas métodos da sociologia.
Quanto mais progride a sociologia, mais evidente fica que to 
da tentativa de unificação m etodológica está destinada ao fracasso.
É tão desarrazoado privilegiar os métodos quantitativos quanto os
métodos qualitativos; tão desarrazoado negar a im portância da m a
temática na sociologia quanto desconhecer que amplos setores e inú
meros problemas da sociologia parecem não dever contar com gran
de ajuda dela; tão desarrazoado pensar que o sociólogo deve sem
pre visar a uma descrição concreta dos fenômenos sociais quanto re
jeitar toda e qualquer pesquisa que não chegasse senão a modelos
abstratos.
Tem-se pretendido, às vezes, que a aparente anarquia da p ro 
dução sociológica seja sinal da relativa juventude dessa disciplina.
No entanto, a diversidade é, sem dúvida, maior hoje em dia do que
era na época durkheim iana, sem que esse estado de coisas se deva
apenas ao crescimento quantitativo das pesquisas sociológicas. Aliás,
será necessário que uma disciplina apresente um a aparência de uni
dade para existir e ser eficaz?
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Os epistemólogos que se debruçam sobre as ciências sociais
têm, quase sempre, a tendência de avaliar seus métodos e seus re
sultados pelo gabarito das ciências da natureza. Depois de tudo, p o 
rém, isso certamente não passa de ingenuidade. Ninguém imagina
que a história possa algum dia assemelhar-se à física. Por que se ha
veria de excluir a possibilidade de que a sociologia jam ais se asseme
lhe nem a um a nem a outra, e que ofereça um modelo original de saber?
Naturalm ente, não se trata de voltarm os aos argumentos supe
rados, segundo os quais a especificidade do social ou da relação observador-observado nas ciências sociais im poriam ao sociólogo mé
todos próprios. Pois, como tivemos ocasião de ver por várias vezes,
os sociólogos utilizam de fato, freqüentemente, métodos que não
se distinguem dos das ciências naturais.
Mas também não vemos como a sociologia poderia chegar a
uma unificação de seus métodos, sem renunciar à diversidade dos
objetos que atualm ente considera. A análise de como se formam
as decisões no seio das assembléias, a questão da relação entre os
sistemas políticos e os sistemas econômicos, os problemas das cau
sas sociais do suicídio ou da doença, dos mecanismos da acultura
ção ou da mobilidade social, a explicação das mudanças históricas
que afetam as formas de expressão literária, o problem a dos deter
minantes sociais do m oral, tudo isso pertence de pleno direito ao
campo da sociologia. Ora, eles implicam métodos diferentes ao mes
mo tempo por sua natureza e por sua eficácia. Sem dúvida, o em
prego de métodos estatísticos leva, em geral, à possibilidade de uma
verificação exigente. Mas como aplicá-los quando nos ocupamos
de um objeto singular?
A diversidade da sociologia não provém, pois, de sua juventu
de, mas da diversidade de seus objetos. Talvez o fato mesmo de es
sa diversidade começar a ser reconhecida seja o sinal de atingimento da m aturidade, e as utopias que pretendem unificar não só a so
ciologia, mas as ciências sociais como um todo, sob uma divisa co
mum, quer se trate, por exemplo, da linguagem ou do estruturalismo, não sejam senão um a tardia manifestação do espírito de sistema.
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extraídos dos Gesammelte A ufsätze zur Wissenshftslehre, Paris,
Plon, 1965.
Compreensão e explicação. Sociologia e história. Repercus
são das querelas sobre a metodologia das ciências sociais.
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s métodos da
sociologia são mais
variados do que os da
maior parte das ciências
humanas. Há talvez um
método etnológico. Não
há apenas u m m é to d o
sociológico, mas
m é to d o s da sociologia.
Raymond Boudon
discorda de que a
aparente anarquia da
produção sociológica seja
sinal da relativa
juventude dessa disciplina.
Será necessário que uma
disciplina apresente uma
aparência de unidade
para existir e ser eficaz?
Ninguém imagina que a
história possa algum dia
assemelhar-se à física.
Por que se haveria de
excluir a possibilidade de
que a sociologia jamais
se assemelhe nem a uma
nem a outra, e ofereça
um modelo original de
saber?

Não se trata, de acordo
com o Autor, de se voltar
a argumentos superados,
segundo os quais a
especificidade do social
ou da relação
observador-observado
nas ciências sociais
imporiam ao sociólogo
métodos próprios. Os
sociólogos utilizam, de
fato e com muita
freqüência, métodos que
não se distinguem dos
empregados pelas
ciências naturais.
O Autor tam bém não
vê como a sociologia
poderia chegar a uma
unificação de seus
métodos, sem renunciar
à diversidade dos objetos
que atualm ente
considera. A análise de
como se formam as
decisões no seio das
assembléias, a questão
da relação entre os
sistemas políticos e os
sistemas econômicos, os
problemas das causas
sociais do suicídio ou da
doença, dos mecanismos
da aculturação ou da
mobilidade social, a
explicação das mudanças
históricas que afetam as
form as de expressão
literária, o problema dos
determinantes sociais da
moral, tudo isso pertence
ao campo da sociologia.
A diversidade da
sociologia não provém,
pois, de sua juventude,
mas da diversidade de
seus objetos.

