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Metodologia sociológica 

Teoria 

 

Método sociológico 

Muitos pensadores dedicaram seus estudos a compreender como a sociedade funciona, suas intensas 

transformações e onde elas nos levariam. Entretanto, três se destacaram na formulação da nova ciência, 

criando métodos de análise sociológica e da realidade social que permitiram uma construção de 

conhecimento digna de receber o nome de ciência, tal qual se almejava. 

O mais próximo das ciências naturais é o método comparativo, ou Funcionalismo, instituído por Durkheim. 

Grande defensor do estatuto de ciência dessa nova área do conhecimento (talvez o maior defensor) Durkheim 

acreditava que a legitimidade da Sociologia dependia da delimitação clara de seus objetos e métodos de 

análise. Não à toa publicou As Regras do Método Sociológico, onde apresenta uma discussão sobre como 

fazer Sociologia e qual seu objeto. No funcionalismo há a defesa de que tudo que existe na sociedade tem 

uma função, assim como os órgãos de um ser vivo. Nada é irracional ou sem significado. 

Sua corrente afirma que todos os elementos de um sistema social são interdependentes. Por isso, a análise 

deve ser holística, devemos compreender, a partir do ponto de vista do conjunto, cada fenômeno particular. 

Seu método de análise se aproxima bastante do método científico clássico, como observação, formulação de 

hipóteses e experimentação. 

Já O materialismo histórico e dialético está fortemente baseado na Filosofia da História de Hegel. Marx, um 

jovem hegeliano, desenvolve este método de análise combinando uma interpretação materialista da história 

e a análise dialética da realidade social. A sociedade então é um conjunto de relações que surgem a partir da 

produção dos bens necessários à vida humana. É um método que atribui dinamismo e agência aos humanos 

nas transformações históricas, fruto do conflito dos interesses diversos de grupos sociais que fazem surgir 

novos modos de produção. 

Há dois níveis de formação social, as relações que se constituem na produção, que determinam as formas de 

estar no mundo dos humanos envolvidos nesse processo em diferentes hierarquias sociais, a depender de 

quem controla os meios de produção; e o nível ideológico, que surge como um sistema de convicções que 

apaga ou esconde as contradições contidas nas relações sociais de produção e que dá coesão a sociedade 

por meio do exercício da dominação sem que a classe subalterna toma consciência do seu estado de 

exploração. Em determinadas condições históricas e materiais a classe oprimida toma consciência de sua 

situação e expõe as contradições da realidade, iniciando um conflito pela superação dos antagonismos e 

transformação social. 
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Por fim temos o método compreensivo, um método focado na ação dos indivíduos e no sentido que eles são 

a sua agência no meio social. Max Weber é o principal expoente desse método e o responsável por consolidar 

a Sociologia como uma ciência ontologicamente diferente das ciências naturais. Não adiantava, para ele, 

produzir um conhecimento nos moldes da ciência consolidada, já que agora o objeto de estudo é muito 

diferente do anterior. Enquanto a natureza apresenta, em seu aparente caos, regularidade e previsibilidade, o 

ser humano e suas interações são de ordem volátil e imprevisível, tanto pela característica do próprio ser 

humano, quanto pela quantidade de informações absurda que deve ser coletada para tentar dar alguma 

regularidade ao seu comportamento. Sendo assim, o pesquisador só consegue observar uma pequena parte 

daquilo que produz o fenômeno social. Por isso, deve expor suas limitações e buscar o significado do que 

está estudando. 

Weber defende que a ação humana tem intenção e sentido próprios, sendo a Sociologia responsável por 

interpretar essa maneira de agir, tornando-a compreensível. Sabendo as motivações, fica muito mais fácil 

entender o que, porque e como uma pessoa está realizando uma ação. Por isso, o método compreensivo 

weberiano ficou conhecido como individualismo metodológico, já que tem como ponto de partida o indivíduo 

como e seus sentidos como unidade de análise. 

 

Complexidade 

A metodologia das ciências humanas difere da metodologia das ciências naturais por ter como objeto o 

próprio ser cognoscente. Estudar o ser humano torna a pesquisa científica não linear porque seu objeto é 

variado e volátil, tanto em comparação entre indivíduos e grupos sociais quanto em na manifestação de cada 

grupo ou indivíduo. As pessoas mudam, a gravidade não. 

A complexidade é a característica da pesquisa científica das ciências humanas que dá conta dessa não-

linearidade. Não existe uma fórmula que expressa o pensamento ou comportamento humano. As relações 

sociais são diversas e nós inventamos várias formas para solucionar problemas semelhantes. Muitos fatores 

subjetivos interferem nas nossas ações e pensamentos. 

 

Experimentação 

Nas ciências humanas a experimentação não é impossível, mas muito mais difícil de realizar. Se você jogar 

um objeto para longe de um corpo tão massivo como a Terra, você observará a ação da gravidade. Não 

importa quantas vezes você arremesse esse objeto, se você não aplicar uma força maior que a ação da 

gravidade, esse objeto sempre retornará. 

Muitos fenômenos sociais estudados são bem específicos, oferecem risco potencial às pessoas ou 

acontecem em situações bem peculiares. Caso estudemos índices de crime ou suicídio, não podemos 

reproduzir esses fenômenos à nossa vontade. Além de uma questão ética, há também uma questão prática. 

Se interferimos demais no fenômeno, ele está acontecendo conforme sua dinâmica social comum ou está 

acontecendo por que estamos “forçando” seu acontecimento? 
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Matematização 

A utilização da matemática é indispensável para a sociologia. A partir da observação de fenômenos sociais 

podemos verificar a incidência de certos acontecimentos e sua relação com outros fenômenos. É o que 

chamamos de método quantitativo. Para fazer sociologia levantamos dados e os analisamos 

estatisticamente. Mesmo que padronizações generalizadas não sejam possíveis como regra universal, é 

possível observar relações e as expressar matematicamente. 

 

Subjetivação 

As ciências humanas também abordam seu objeto a partir de métodos qualitativos. Esses métodos se juntam 

aos métodos quantitativos para tentar interpretar a realidade da maneira mais completa possível. Relações 

interpessoais e intrapessoais comumente não são passíveis de serem expressas através de métodos 

quantitativos. Apesar de haver a possibilidade de generalizar relações familiares (e assim as analisar 

matematicamente) não é possível dizer como essas relações são, já que isso depende da subjetividade de 

cada um. Os seres humanos são sujeitos pensantes, produtores de sentidos para orientar a vida. Isso faz com 

que a subjetividade esteja presente constantemente na pesquisa social. Entretanto, a subjetividade não é um 

empecilho à compreensão, ela é o fator característico fundamental da pesquisa sobre o comportamento 

humano. 

São comuns métodos como entrevistas abertas (que não tem resposta estipulada como em formulários), 

etnografia, observação direta, observação participante, conversas e narrativas. Sem esse tipo de método é 

impossível registrar a particularidade de cada indivíduo no espaço e no tempo. 

 

Liberdade 

A liberdade expressa um afastamento do determinismo. Como o ser humano não é um fenômeno que se dá 

através de regularidade e previsibilidade, não é possível restringir a abordagem de cada pensador. Os 

paradigmas científicos são muito mais estáveis nas ciências naturais, já que o pensamento está atrelado a 

observação dos fatos conforme um método compartilhado entre seus pares. Já nas ciências humanas, dada 

a volatilidade do fenômeno social, são possíveis várias interpretações sobre ele, o que torna possível o 

surgimento de correntes concorrentes de interpretação (como o funcionalismo, o estruturalismo, o 

culturalismo, o marxismo, o interacionismo simbólico etc.)  
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Exercícios 

  

1. Nos currículos acadêmicos, o estudo da Ciência chamada Sociologia tem especial relevância pelo fato 

de ser ela que: 

a) tendo por objeto específico o estudo comportamental de cada indivíduo, em si mesmo, nos ajuda 

a melhor entendê-lo em grupo.  

b) sendo o seu método aquele que serve de parâmetro para as demais ciências sociais, facilita a 

compreensão global do homem em sociedade. 

c) visando possibilitar ao homem comum adquirir um maior autoconhecimento, será também um 

relevante fator de seu aperfeiçoamento moral. 

d) partindo da premissa de que todo o homem é, por essência, um ser social, vai facilitar, em grande 

medida, a compreensão dessa sociabilidade.  

e) tendo, entre os seus objetos específicos, o estudo do ordenamento jurídico societário, abre 

caminho para se garantir uma convivência harmoniosa. 

 

 

2. O estudo da Sociologia é importante, nas instituições de ensino, devido ao fato de que: 

a) sendo o conhecimento um dos constitutivos essenciais da natureza humana, essa ciência pode, 

mais facilmente, conduzir o estudioso a uma melhor compreensão do homem na sua vida real. 

b) sendo o método em uso na Sociologia o parâmetro para o estudo das demais ciências, sobretudo 

as sociais, o estudioso terá o caminho para outros saberes bem mais facilitado. 

c) pertencendo à Sociologia o conhecimento de todo o ordenamento jurídico positivo de uma 

sociedade, o estudioso tem acesso aos meios de evitar transgressões e fugir às penalidades daí 

decorrentes. 

d) conhecendo em maior profundidade os direitos e deveres de quem vive em sociedade, o indivíduo, 

mais naturalmente, pode isolar-se em seus próprios projetos e ideais. 

e) visando a Sociologia conduzir o homem a pautar seus comportamentos por princípios morais e 

éticos, fica garantido a esse mesmo homem opções de vida segundo tais princípios. 

 

 

3. A disciplina Sociologia tem particular importância entre as demais ciências, porque é ela que: 

a) estuda especificamente os comportamentos dos indivíduos em grupo.  

b) costuma servir de paradigma metodológico para as demais ciências sociais.  

c) ao estudar o ordenamento jurídico societário, garante um convívio harmonioso. 

d) possibilita um mais consistente conhecimento do ser humano enquanto ser social.  

e) tendo por objeto o conhecimento do indivíduo, abre caminho para seu bem-estar. 
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4. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e adas síntases filosóficas. Em vez de 

assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as 

brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja 

expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode 

chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão 

amplas e tão apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. 

 

DURKHEIM, E. O suicídio: estudo de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

O texto expressa o esforço de Èmile Durkheim em construir uma sociologia com base na 

a) vinculação com a filosofia como saber unificado. 

b) reunião de percepções intuitivas para demonstração. 

c) formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. 

d) adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. 

e) incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. 

 

 

5. Em uma passagem de “As aventuras do Barão de Munchausen”, personagem do folclore alemão, ele e 

seu cavalo encontram-se atolados em um pantanal e, para sair dessa situação, o Barão puxa a si 

mesmo pelo cabelo, levantando-se, com sua montaria, do terreno movediço. Em mais de uma ocasião, 

os sociólogos usaram essa metáfora para aludir ao modo pelo qual os positivistas procuravam um 

método objetivo, neutro, livre das ideologias. 

 

Em oposição a essa suposta objetividade, Marx criticou veementemente os positivistas, uma vez que, 

para o autor, 

a)  o método possui uma objetividade parcial, pois na escolha do objeto entra em ação a ideologia 

do autor, que não interfere, entretanto, na análise dos acontecimentos. 

b)  a análise social, a partir da perspectiva do operariado, deve contribuir para a harmonia das 

relações sociais de produção. 

c)  a análise das condições de vida do proletariado europeu do século XIX deve incidir sobre a crítica 

social, com vistas à reforma da sociedade burguesa. 

d)  o método deve contribuir não só para a interpretação, mas igualmente para a transformação 

social.  
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