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InTRoDUÇÃo

Uma das possibilidades da metodologia qualitativa é sua potencial eficácia
na investigação do comportamento dos grupos humanos “em seu estado natural”
e em seus contextos interativos. 

A avalanche recente da metodologia quantitativa como paradigma dominante
no âmbito acadêmico tem gerado certa reação em muitos investigadores, que
reivindicam paradigmas alternativos, mais capazes de compreender de forma
ampla as interações humanas, dada suas complexidades.

Em resposta a esta demanda, preparamos este texto explicativo, onde, em
sua primeira parte, apresentamos uma demarcação conceitual da metodologia
qualitativa, em especial em sua possibilidade de enfoque etnográfico, assim como
no de suas principais técnicas e, ainda, nos diferentes passos do “processo de
campo” (documentação, observação participante e entrevistas em profundidade)
e do “produto do campo” (codificação, categorização e interpretação) relacionados
com o trabalho de campo. Conclui-se a primeira parte abordando a redação do
informe diagnóstico. 

Dedicamos especial atenção à observação aberta e flexível para um trabalho
de campo, de onde sairá a hipótese, ou as hipóteses, que nos encaminharão aos
descobrimentos futuros para outras investigações. Com a mesma atenção
procuramos analisar a figura do observador porque dele depende o correto
trabalho da observação participante e seu uso no processo total.

Para expor sobre o “processo” e o “produto” do trabalho de campo,
observamos a tradição naturalista de investigação, sobretudo a etnográfica. Para
expôr o processo de campo que se inicia com a observação participante e termina
com a codificação do material investigado, optamos por referir os distintos
momentos da construção do produto de campo, sobretudo a codificação, a
categorização, a interpretação e o diagnóstico e, assim, apresentar uma ideia
completa da investigação qualitativa de enfoque etnográfico.

Na segunda parte apresentamos, de forma concisa, um processo investigativo
com base no processo qualitativo apresentado. Resguardando, é claro, as
possibilidades do campo e os fins propostos pelo projeto investigativo em questão.
Como afirmamos, na primeira parte, todo processo investigativo, dadas suas
circunstâncias, é único e convoca ajustes ao campo de observação, de acordo com
interesses diversos que envolvem os patrocinadores, fins do trabalho, etc.. No
entanto, preserva-se o essencial que é o respeito dos sujeitos em seu habitat,
valores, opiniões e discursos.

Em conjunto, esperamos que os textos, teórico e prático, sobre metodologia
qualitativa, contribua para o esclarecimento de “o que é a metodologia qualitativa”
e de “como se trabalha com esta metodologia e suas técnicas”. O trabalho é fruto
de textos já explicados em cursos e seminários acadêmicos que tomaram forma
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didática para tornarmos acessíveis aos interessados que talvez estejam con -
vencidos de que a metodologia qualitativa é o melhor caminho para entender e
apontar soluções para os problemas dos grupos humanos.

Ángel Aguirre Baztan
Barcelona - Espanha

José Clerton de O. Martins 
Fortaleza-Brasil


