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PESQUISA QUANTITATIVA NAS CIÊNCIAS SOCIAIS: 

 UMA QUESTÃO DE MÉTODO 

Clara Margaça3 

Donizete Rodrigues4 

 

Introdução 

 

Como nos ensina o filósofo da ciência Karl Popper (1959), do ponto de vista 

epistemológico, teorias, métodos, categorias e conceitos são indispensáveis e 

fundamentais para a definição do que (não) é ciência e, consequentemente, na 

(re)produção de conhecimento científico. 

Considerando a temática principal deste livro, uma primeira e importante 

indagação que se coloca é: o que é um método? Este capítulo pretende discutir 

a pesquisa quantitativa nas ciências sociais, mas o que caracteriza um método 

qualitativo e um método quantitativo? Quais são as grandes diferenças entre 

eles? Quando e em que situação é mais adequado aplicá-los? E o que são as 

técnicas?  

O método é um corpo de práticas, procedimentos e regras usados no 

processo de busca de dados, de informações, num campo específico do 

conhecimento. No caso das ciências sociais, baseando-se em teorias e 

observações já existentes, os cientistas sociais utilizam o/um método como uma 

estratégia integrada para organizar as suas práticas de pesquisa. O método, 

como uma forma de atuação orientada para o conhecimento da realidade 

empírica, auxilia na seleção, observação, recolha, classificação e análise dos 

fenómenos e factos sociais, ou seja, da realidade social. As técnicas, por sua 

vez, são instrumentos e práticas de recolha e tratamento das informações, que 

                                                           
3 Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade da Beira Interior (Covilhã, Portugal) 
e Pesquisadora do Laboratório de Estudos das Religiões e Religiosidades (LERR – UEL). 
claramargaca@gmail.com  
4 Professor Associado com Agregação (Livre-Docência) da Universidade da Beira Interior e 
Investigador-Sênior do Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA-Universidade 
Nova de Lisboa). donizetti.rodrigues@gmail.com  
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podem ser: oral, documento escrito, filme/vídeo, fotografia e dados estatísticos 

(BECHHOFER; PATERSON, 2000). 

Os métodos estão divididos em duas grandes categorias: i) quantitativo, 

caracterizado pela ausência do pesquisador no terreno, que trabalha com dados 

estatísticos e com questionários/inquéritos e; ii) qualitativo, caracterizado pela 

observação direta e observação-participante do pesquisador no terreno, 

utilizando ainda a entrevista (semi) diretiva e/ou conversas informais e a análise 

de conteúdo das narrativas orais e/ou escritas (CRESWELL, 1998). Embora o 

quantitativo seja mais utilizado pela Psicologia e pela Sociologia e o qualitativo 

pela Antropologia, estas categorias não implicam, necessariamente, uma 

separação, exigindo a opção por apenas um método. Como realçaram Bernard 

e Gravlee (2015), há uma “false Qual-Quant divide” (p. 01). Na verdade, há 

inúmeras pesquisas no campo das ciências sociais que conjugam os dois 

métodos (BECHHOFER; PATERSON, 2000), aquilo a que Denzin (1989) apelida 

de triangulação metodológica5. 

Nas Ciências Sociais, pesquisas que recorrem aos métodos quantitativos 

vem ganhando cada vez mais peso ao longo do tempo. Quando em 1930, na 

Universidade de Chicago, Stouffer defendia a sua tese de doutoramento, surgia 

uma nova discussão, dentro da comunidade científica, acerca da 

oposição/aceitação dos métodos qualitativo e quantitativo. De forma geral, esta 

oposição remete diretamente para o problema de ‘como’ produzir dados e que 

‘tipo’ de dados produzir. Uma outra dimensão do debate entre métodos 

quantitativo e qualitativo diz respeito ao discurso sobre a validade dos resultados 

alcançados, com base na informação recolhida, ou seja, à sua validade 

“externa”, a sua representatividade. O contexto de pesquisa surge, também, 

como outro diferenciador destes dois métodos; as expressões que, 

possivelmente, melhor definem a oposição entre ambos é: “olhar de fora” e “olhar 

de dentro” a realidade social. Um visto como, “quantificador” e “normalizador”, 

seria a (fria, porém objetiva) análise estatística, e o outro, como “qualificador” e 

                                                           
5 A triangulação metodológica consiste em utilizar várias abordagens – neste caso, na 
combinação de métodos quantitativos e qualitativos - que permitem estabelecer ligações entre 
resultados obtidos por diferentes métodos, promovendo uma melhor ilustração e compressão 
dos resultados. 
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“provocador”, seria o da (próxima, contudo subjetiva) análise qualitativa 

(MATOS, 2014). 

 Segundo Minayo e Sanches (1993), o conhecimento científico é a 

articulação entre uma teoria e uma realidade empírica, sendo o método utilizado 

o ‘fio condutor’ para essa articulação. O planeamento de uma pesquisa científica 

exige do pesquisador – que deve assumir uma atitude distanciada e neutra - 

conhecimentos acerca de uma série de fatores para que os resultados sejam 

confiáveis e plenamente aceites pela comunidade. Assim, a escolha da 

metodologia adequada para explorar e analisar um determinado fenómeno é o 

primeiro passo para tal confiabilidade, sobretudo nas ciências sociais e 

humanas, onde a complexidade do objeto de estudo exige um elevado grau de 

rigor metodológico. Portanto, segundo esta linha de pensamento, neste capítulo 

pretendemos expor aos leitores que é possível, no campo das ciências sociais, 

optar pelo método quantitativo, quais as suas vantagens e limitações, bem como, 

através de exemplos práticos, os testes estatísticos a ele associados.  

 

O método quantitativo e as soft sciences 

 

Retomando a tese de Stouffer (1930), já sabemos que esta ensejou um 

amplo debate académico sobre a propriedade dos métodos quantitativo e 

qualitativo nas Ciências Sociais (CS), redundando numa clara prioridade a favor 

da abordagem estatística, porque: a) foi considerada mais rápida, mais fácil de 

ser viabilizada e capaz de abranger um maior número de casos; e b) a análise 

qualitativa foi considerada um mero estudo heurístico, pré-científico e 

subjetivista. 

No âmbito das chamadas soft sciences (e.g.: Psicologia, Sociologia), à 

medida que as observações e mensurações se tornam mais acuradas e 

extensivas, tem surgido a oportunidade de se usar a linguagem matemática para 

descrever, representar e interpretar fenómenos sociais, o ser humano e as suas 

inter-relações. A questão fundamental, porém, é decidir que espécie de 

argumento matemático é relevante para determinados problemas, quais as 

limitações impostas e como este método pode ser ampliado e generalizado. 

Quanto mais complexo for o fenómeno a ser pesquisado, maior deverá ser o 
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esforço para chegar a uma quantificação adequada e representativa (BRYMAN; 

CRAMER, 2003). 

Nas CS, os estudos pautados pelo paradigma positivista são 

influenciados, num momento inicial, pela abordagem das ciências naturais, que 

postulam a existência de uma realidade externa, passível de ser examinada com 

objetividade, através do estabelecimento de relações causa-efeito, a partir da 

aplicação de métodos quantitativos de pesquisa, permitindo alcançar verdades 

universais, o que, por esta ótica, segundo Hayati, Karami e Slee (2006), torna os 

resultados obtidos reprodutíveis e generalizáveis. Para Scott e Usher (2011), o 

domínio da epistemologia objetivista/positivista teve consequências ao nível da 

pesquisa nas CS a dois níveis: 1) na importância atribuída à produção do 

conhecimento baseada na descoberta de fatos e formulação de teorias visando 

à generalização; e 2) na adoção de uma linguagem, metodologia e técnicas que 

passaram a ser adotadas na pesquisa, constituindo para muitos setores da 

academia os únicos referenciais válidos. 

Denzin e Lincoln (2005) referem que a abordagem quantitativa apresenta 

como caraterísticas o seguinte: i) obedece a um plano/projeto pré-estabelecido; 

ii) apoia-se na teoria para desenvolver as hipóteses e as variáveis de pesquisa; 

iii) examina as relações entre as variáveis por métodos experimentais ou 

semiexperimentais controlados com rigor; iv) recorre a instrumentos/programas 

estatísticos para a análise de dados (e.g.: SPSS, SPSS Amos); v) confirma 

hipóteses de pesquisa – realiza predições específicas de princípios, 

observações ou experiências; vi) utiliza dados que representam uma 

determinada população (amostra), a partir dos quais são generalizados os 

resultados; e vii) usa, como instrumentos para recolha de dados, questionários 

estruturados, elaborados com questões fechadas, testes e checklists aplicados 

por meio de entrevista individual, apoiada por um questionário convencional 

impresso ou eletrônico. De forma mais sucinta e para melhor compreensão, 

vejamos a tabela a seguir: 

 

Objetivo Comprovação por dedução. 

Finalidade Testar teorias, predição, estabelecimento de fatos 

e testar hipóteses. 
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Realidade investigada Objetiva. 

Foco Quantidade. 

Amostra Determinada por critério estatístico. 

Caraterística da amostra Numerosa. 

Características do 

instrumento de recolha 

de dados  

Questões objetivas. Aplicação num tempo curto. 

Procedimentos Isolamento de variáveis. Evitar interação 

entrevistador-entrevistado. 

Análise de dados Estatística e numérica. 

Plano de pesquisa Desenvolvido antes de o estudo ser iniciado. 

Proposta estruturada e forma. 

Resultados Comprovação de hipóteses. Base para a 

generalização dos resultados. 

Confiabilidade e 

validade 

Determinável. 

Tabela 1 – Caraterísticas da abordagem quantitativa, adaptado de Alves-

Mazzotti; Gewandsznajder (2005).  

 

O novo paradigma nas ciências sociais e humanas, nas palavras de 

Günther (2006), é caraterizado por ser relativista, integrador e contextual, além 

de valorizar a cultura, os contextos sociais e econômicos (fatores 

sociodemográficos), em que a matemática é a linguagem utilizada para a sua 

interpretação, sendo que, seguidamente, se faz a correlação da realidade 

empírica com a teoria que embasa o estudo. Assim, os estudos quantitativos 

devem atender aos critérios de cientificidade: validade, confiabilidade e 

generalização (dos resultados). 

No que diz respeito a vantagens e limitações desse tipo de método, 

podemos considerar, segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004): 

 

Vantagens Limitações 

Possibilita a análise direta dos dados. Não permite a análise das relações. 



14 
 

Possui força demonstrativa. Os resultados podem ser 

considerados como uma verdade 

absoluta. 

Permite a generalização pela 

representatividade. 

O significado é sempre sacrificado 

em detrimento do rigor matemático 

exigido pela análise. 

Permite inferência para outros 

contextos. 

 

Tabela 2 – Vantagens e desvantagens da abordagem quantitativa, adaptado de 

Alves-Mazzotti; Gewandsznajder (2005).  

 

A Ciência Social empírica que utiliza métodos quantitativos (estatística) 

está preocupada com resultados gerais e coletivos. Por exemplo: comparar 

médias entre grupos (uso da estatística descritiva); fazer uma análise de causa-

efeito para determinar os principais efeitos (e.g.: efeito da religiosidade e da 

espiritualidade na recuperação da doença). Resumidamente, segundo Ramos 

(2013), o uso dos métodos quantitativos para análise de problemas da realidade 

social serve para três propósitos básicos, os quais podem estar presentes num 

mesmo estudo ou separadamente em estudos diferentes: 1) descrever e/ou 

comparar características de grupos sociais, realidades, contextos ou instituições; 

2) estabelecer relações causais, ou seja, verificar os efeitos das variáveis, a sua 

extensão particular e o efeito em bloco de uma série de variáveis independentes 

em relação a outra, que é a dependente; e 3) inferir resultados para uma 

população, a partir dos resultados obtidos numa amostra (estatisticamente 

representativa). 

 

Como estudar o ser humano e as suas relações 

 

 O médico e psicólogo alemão Wilhelm Wundt (1832-1920), no século XIX, 

começa a estudar o comportamento humano, o que, com o passar do tempo, faz 

surgir a necessidade de criação de instrumentos capazes de mensurar, com 

confiabilidade, as capacidades humanas. Foi o cientista britânico Sir Francis 

Galton (1822-1911) que colocou pela primeira vez o problema da medição das 
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diferenças individuais, elaborando provas pioneiras que podem ser consideradas 

os primeiros testes. Assim, no início do século XX, é preenchida esta lacuna com 

a emergência da psicometria6, com os primeiros testes de inteligência (BOCK; 

FURTADO; TEIXEIRA, 2008) construídos por Alfred Binet (1857-1911) – escala 

métrica de Binet-Simon, seu colaborador.  

 A seleção das técnicas e dos instrumentos não só dependem das 

questões de partida, mas também da situação concreta de pesquisa (e.g.: 

contexto), pois só a visão global permite determinar o que será mais adequado 

e o que será capaz de fornecer os dados pretendidos (COUTINHO, 2011). 

Segundo Matos (2014), para que um método de pesquisa seja considerado 

adequado é preciso sabermos se ele responderá aos objetivos que queremos 

levar a cabo. Assim, a escolha da técnica e do instrumento de recolha de dados 

dependerá dos objetivos que se pretendem alcançar. 

 Definido o tema, torna-se necessário escolher o instrumento que melhor 

medirá as variáveis que queremos estudar. Assim, é de primordial importância 

ter em consideração alguns fatores, como as dimensões/variáveis a estudar, as 

caraterísticas dos indivíduos inquiridos ou critérios de inclusão/exclusão (e.g.: 

idade, género), a confiabilidade e a validade dos instrumentos, bem como a 

aferição dos instrumentos para a população que queremos estudar. Imaginemos 

que queremos estudar a religiosidade em idosos portugueses. Primeiramente, é 

fundamental construir um questionário sociodemográfico, em que constem itens 

como idade, género, filiação religiosa, importância da religião, grau de 

escolaridade – essas serão as nossas variáveis independentes. Relativamente 

à avaliação da religiosidade, é a revisão da literatura que nos vai permitir optar 

pelo melhor instrumento, de acordo com os objetivos previamente estabelecidos. 

Assim, ainda que possa ser tomado como limitação, escolheremos uma escala 

com poucos itens, atendendo que será aplicada a idosos. Como pretendemos 

avaliar, igualmente, a espiritualidade, optamos por uma escala que também 

procure estimar esta dimensão.  

A Escala de Espiritualidade (PINTO; PAIS RIBEIRO, 2007) é um 

instrumento composto por cinco itens centrados em duas dimensões: a 

                                                           
6 A psicometria é o ramo especializado da psicologia que se dedica ao estudo e elaboração dos 
testes de avaliação psicológica e ao desenvolvimento e aplicação dos conhecimentos 
estatísticos e de outros processos matemáticos à psicologia.  
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dimensão vertical - associada às crenças - e a dimensão horizontal – relacionada 

com a esperança/otimismo, aspeto que atribui sentido e significado à vida, 

decorrente da relação consigo mesmo, com os outros e com o meio. As 

respostas são do tipo Likert7, dadas numa escala de quatro alternativas, entre 

“não concordo” e “concordo plenamente”. A cotação de cada subescala será 

efetuada através da média dos itens [da mesma], sendo que, quanto maior o 

valor obtido, maior a concordância com a dimensão avaliada. Os dados 

recolhidos serão analisados com recurso ao software SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences), versão 22, com a finalidade de suportar a investigação e os 

estudos efetuados, com base num design cross-sectionl/transversal de natureza 

correlacional.  

 

Software e testes estatísticos – como produzir resultados 

 

É função da estatística estabelecer a relação entre o modelo teórico 

proposto e os dados observados no mundo real, através de instrumentos para 

testar a adequação do modelo. Essa área do saber matemático produziu o 

Statistical Package for the Social Scieces (SPSS) – uma poderosa ferramenta 

informática que permite realizar cálculos estatísticos complexos, e visualizar os 

seus resultados, em poucos segundos (MARÔCO, 2007). Não obstante, dois 

obstáculos se impõem: saber que teste utilizar para responder às questões e 

interpretar corretamente os resultados do cálculo estatístico efetuado. Nesta 

secção, vamos demonstrar como se divide a estatística e para que servem e 

quando devem ser utilizados alguns dos seus testes. 

A análise estatística divide-se em paramétrica e não paramétrica. Os 

testes paramétricos devem pressupor uma distribuição normal da amostra, uma 

variância homogênea, e a sua relação entre os dados é independente. Por seu 

turno, os testes não paramétricos não requerem pressupostos sobre a forma da 

distribuição subjacente aos dados, devendo ser usado se a dimensão da amostra 

for muito pequena. Os designs de investigação quantitativa podem ser 

descritivos – os indivíduos, selecionados aleatoriamente, são inquiridos apenas 

                                                           
7  Tipo de escala de resposta caraterística do instrumento de recolha de dados, amplamente 
usada em pesquisas de opinião. Ao responderem a um questionário com base nessa escala, os 
perguntados especificam o seu nível de concordância com uma afirmação. 
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uma vez; ou experimentais – os sujeitos são inquiridos em dois ou mais 

momentos (e.g.: antes e depois de um tratamento). Um estudo descritivo 

estabelece apenas associações entre variáveis e, por sua vez, um estudo 

experimental estabelece a causalidade. 

Após definida a questão de investigação do estudo e realizada a pesquisa 

teórica, o passo seguinte é a construção de hipóteses8 estatísticas, em que 

passam a ser definidas as variáveis9 da população a ser estudadas, ou seja, 

aquilo que esperamos observar.  

Mas, como sabemos qual o teste estatístico mais adequado para estudar 

as nossas variáveis? Dentro do grupo dos testes paramétricos, quando se trata 

de uma amostra, o teste t-student consiste em comparar as diferenças das 

médias entre grupos. Para exemplificar, podemos imaginar que queremos saber 

se os homens são mais espirituais do que as mulheres. O teste ANOVA (Analyss 

of Variance) é um procedimento estatístico ideal para comparar o valor médio de 

mais de dois grupos. Por exemplo, se quisermos estudar o grau da 

religiosidade/espiritualidade de acordo com a idade, devem estabelecer-se 

grupos de comparação por idade (e.g.: Grupo 1 (25 – 40 anos); Grupo 2 (41 - 64 

anos); e Grupo 3 (65 – 90 anos), a fim de testar as diferenças entre os grupos. 

O procedimento estatístico de correlação determina o grau de associação 

entre variáveis, permitindo averiguar, por exemplo, se existe relação entre o grau 

de espiritualidade e o coping resiliente dos indivíduos. Seguidamente, a 

regressão linear simples define uma relação entre a variável dependente e uma 

variável independente. Fazendo uso de um caso anteriormente estudado 

(MARGAÇA, 2015), avaliando a capacidade de predição da espiritualidade no 

coping resiliente, a regressão linear simples demonstra-nos que, enquanto 

variável explicativa do coping, a espiritualidade apresenta um valor 

estatisticamente significativo.  

                                                           
8 As hipóteses são uma afirmação ou asserção sobre uma propriedade da população (e.g.: Existe 
diferença estatisticamente significativa nas crenças entre homens e mulheres). 
9 As variáveis são propriedades, caraterísticas individuais ou fatores observáveis/mensuráveis 
de um fenómeno. Essas podem ser: independentes – fator determinante para que ocorra um 
determinado resultado. Estímulo que condiciona uma resposta; e dependentes – fator que é 
efeito, resultado, consequência ou resposta de algo que foi estimulado. É o efeito observado 
como resultado da manipulação da variável independente. Podem, ainda, ser nominais (feminino, 
masculino); ordinais (doença em estado inicial, intermédio ou terminal); quantitativas discretas 
(e.g.: nº de filhos, idade); e quantitativas contínuas (e.g.: altura). 
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No universo dos testes não paramétricos, usados em amostras de 

pequenas dimensões, podemos destacar o Qui Quadrado (teste de 

ajustamento), usado para comparar as frequências dos valores observados com 

a frequência dos valores esperados, das diferentes categorias de uma variável 

aleatória. O teste de independência do Qui Quadrado permite averiguar se duas 

variáveis estão relacionadas (e.g.: testar se há relação entre a variável nominal 

que indica se um indivíduo é detentor de um grau académico e a variável nominal 

que indica se um indivíduo concorda ou discorda que as condições de vida estão 

a piorar). Dentro da estatística não paramétrica, é-nos permitido equiparar dois 

testes com testes paramétricos: o Mann-Whitney com o t-student e o Kruskal-

Wallis com a ANOVA. O primeiro é utilizado para aceitar a hipótese nula que 

afirma que as médias da população são as mesmas para os dois grupos; o 

segundo tem a mesma utilização, com a diferença de que podem existir mais 

grupos, tal como acontece na estatística paramétrica. 

 

Considerações Finais  

 

Como vimos, ao optar pela utilização de métodos quantitativos pressupõe-

se a observação de fenómenos, a formulação de hipóteses explicativas desses 

fenômenos, o controlo de variáveis, a seleção aleatória dos sujeitos de pesquisa 

(amostra representativa da população, permitindo a generalização dos 

resultados), a verificação ou rejeição das hipóteses, mediante uma recolha 

rigorosa de dados.  

A elaboração de um plano de pesquisa deverá ser precedida de uma 

revisão da literatura, a qual será essencial para a definição dos objetivos de 

trabalho, bem como para a formulação de hipóteses e definição de variáveis. Os 

objetivos consistem essencialmente em encontrar relações entre variáveis, 

fazendo descrições, recorrendo ao tratamento estatístico dos dados e testar 

teorias. Pudemos verificar, também, que, para a testagem de hipóteses, existe 

uma grande variedade de testes, cuja eficácia é reconhecida (e.g.: teste t, Mann-

Whitney).  

Para concluir, ao conduzir um projeto de pesquisa, usando o método 

quantitativo, o nosso objetivo é determinar a relação entre uma variável 

independente e uma variável dependente dentro de uma determinada 
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população. No método quantitativo, tem-se como objetivos trazer à luz dados, 

indicadores e tendências observáveis, classificando os dados e tornando-os 

inteligíveis através de variáveis. Defender esse postulado, nas Ciências Sociais 

e Humanas, significa aceitar uma orientação nomotética, em que o 

conhecimento se questiona por hipóteses causais e estatisticamente 

comprovadas, tendo, imprescindivelmente por detrás, uma teoria de orientação. 

Assim, transcender o debate ‘qualitativo-quantitativo’ é hoje uma prioridade para 

quem pesquisa a complexa realidade social. O que deve determinar a opção 

metodológica de um pesquisador não é a adesão a uma outra metodologia, mas 

o objetivo da pesquisa, o problema a analisar, visando sempre a uma melhor 

compreensão do fenómeno social. 
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