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Resumo 
Reflexão sobre a pesquisa empírica e suas possibilidades de geração de conhecimento 

científico. Considera a pesquisa empírica a base de todo o conhecimento existente 

avaliando a razão pela qual os conhecimentos por ela gerados são frequentemente vistos 

com desconfiança por algumas comunidades científicas.  Destaca a importância do 

método, da sistematização e da comunicação do conhecimento cientifico, bem como a 

necessidade de sua inserção em contextos teóricos para que a pesquisa empírica de fato 

contribua para a ciência. Aborda a natureza interdisciplinar da ação e a necessidade de 

diálogo entre as disciplinas para que seja possível a análise de áreas como a 

comunicação o turismo e a hospitalidade que se situam no campo das ciências das 

incertezas. 
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 Pensar a pesquisa empírica, estudar seus princípios e métodos, executar seus 

procedimentos, coletar e interpretar dados faz parte do meu repertório intelectual, da 

minha vida profissional e acadêmica. Fiz pesquisas, analisei a produção cientifica 

existente em comunicação para realização do mestrado, (DENCKER, 1988),  

acompanhei a evolução do conhecimento em comunicação (KUNSCH & DENCKER, 

1997). Publiquei livros e artigos sobre métodos e técnicas de pesquisa em Turismo e 

Hospitalidade (DENCKER, 1998; DENCKER, 2003 in: DENCKER & BUENO, 2003) 

e  sobre pesquisa empírica em comunicação (DENCKER& DA VIA, 2002). Elaborei 

projetos de análise interdisciplinar para o curso de turismo - tema de minha tese de 

doutorado - (DENCKER, 2002).Orientei pesquisas para trabalhos de pós-graduação em 

cursos de especialização em planejamento turístico, eventos e docência para turismo e 

hotelaria. Dei aulas de metodologia da pesquisa e analisei estudos de casos empíricos 

realizados no mestrado em hospitalidade (DENCKER, 2007). Li inúmeros livros sobre 

metodologia da pesquisa e construção do conhecimento científico e tudo isso me faz 

acreditar que toda a pesquisa seja ela qual for, é ao mesmo tempo empírica e reflexiva, 

fruto da experiência sensível e da observação, influenciada pela reflexão e condicionada 
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social e culturalmente pelo meio em que vive o pesquisador que observa, pelas visões 

de mundo procedentes de todos os campos sociais que se enfrentam na sociedade, pelas 

lutas de poder e interesse, pela razão e pela intuição, pelo raciocínio, pelo empenho, 

pela disciplina, pela sorte e pelo acaso.  

 As pesquisas empíricas, baseadas na percepção sensível dos pesquisadores que 

se debruçam sobre um determinado objeto buscando apreender a sua essência, são 

fundamentais para gerar o conhecimento científico nas áreas humanas e sociais. 

Provavelmente todo o conhecimento acumulado pela humanidade se iniciou dessa 

maneira: pela observação, reflexão e atribuição de sentidos a determinados fatos e 

objetos contemplados por nossos ancestrais. Cada grupo humano constitui um conjunto 

de conhecimentos - seu repertório - que é acumulado, modificado e aprimorado ao 

longo do tempo em decorrência das experiências vividas por seus integrantes. O registro 

coletivo desses conhecimentos forma o senso comum, conjunto de informações que 

possuem credibilidade e que orientam as ações dos seres humanos na vida cotidiana sem 

que seja preciso pensar em cada detalhe no momento em que se realiza a ação. O senso 

comum faz parte da nossa natureza social. Como membros de uma sociedade 

assimilamos os conhecimentos do senso comum e eles passam a ser parte da nossa 

pessoa orientando nossas condutas. Trata-se de um conhecimento que se adquire por 

experiência e erro e que se confirma pela repetição dos resultados. Esse conhecimento, 

entretanto, não é considerado científico embora seja permeado pela ciência e possua 

influência na construção da ciência. A ciência requer isenção do pesquisador, controle 

do experimento, sistematização e método. O que diferencia o conhecimento científico 

do senso comum é o método, a forma de agir do cientista, que coloca em estado 

constante de dúvida os conhecimentos existentes exigindo sua verificação e 

confirmação de forma organizada e sistemática. 

 Pensar no cientista como sendo o portador de um olhar isento é uma questão 

inquietante na medida em que são as sociedades, a cultura, o ambiente, nossa herança 

genética, que moldam nossos sentidos gerando percepções e interpretações para aquilo 

que observamos, dando sentido a nossas experiências, interferindo na percepção que 

temos das coisas e dos fatos, influências essas das quais o cientista enquanto indivíduo 

integrante de um determinado grupo e sociedade não pode fugir. Fazer pesquisa 

empírica no âmbito científico faz também parte daquilo que somos como seres 

humanos, membros de uma sociedade, em nossa vivência única e especial dos papéis 

que desempenhamos e status que assumimos. É dessa perspectiva, única para cada um 
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de nós, que observamos e interpretamos os fatos que percebemos pelo tato, pela visão, 

pelo ouvido, pelo paladar e pelo olfato. Ainda que o cientista se cerque de cuidados e se 

informe sobre o conjunto existente de experiências sobre o assunto a ser pesquisado, 

tanto na sua sociedade e cultura, quanto nas demais, mesmo assim os processos de 

reflexão e de interpretação, com que o pesquisador analisa os fatos observados 

empiricamente, são influenciados pelos fatores que citamos anteriormente. A isenção do  

cientista é um ideal a ser buscado ainda que se saiba que em ultima instancia é 

impossível.  

  Essa são questões complexas que envolvem a essência da racionalidade, da 

objetividade e sua contraposição à natureza humana que é ao mesmo tempo cultural e 

biológica, racional e irracional, gerando fatos e ocorrências que escapam à capacidade 

de interpretação de qualquer área de conhecimento. Buscamos explicações em uma 

realidade que nos causa perplexidade na medida em que escapa e foge ao nosso 

conhecimento causando surpresas, tanto ao esconder fatos que procuramos entender, 

quanto em revelar informações que conscientemente não estamos procurando. O acaso 

nos leva freqüentemente a descobertas inesperadas, mas será que podemos fazer ciência 

ao acaso, esperando que subitamente algo se revele ao nosso conhecimento?  Para 

descobrir alguma coisa é preciso, pelo menos, um certo empenho em observar, uma 

certa inquietação que nos faça repentinamente gritar “Eureca” e sair correndo da 

banheira como fez Arquimedes.  

 Estamos imersos no ambiente social assim como Arquimedes estava na 

banheira, mas nem sempre conseguimos encontrar as repostas para as nossas questões 

do modo como aconteceu com ele. Seria sorte? Acaso? Acredito que não. Em primeiro 

lugar para que se ache uma resposta é preciso ter uma pergunta e para formular uma 

pergunta é preciso que se tenha algum conhecimento ou, pelo menos, uma inquietação 

sobre qualquer coisa. Se Arquimedes não estivesse pensando em resolver a questão de 

como medir o volume de ouro da coroa do rei, o volume de água que o seu corpo 

deslocou da banheira não teria qualquer significado. O raciocínio de Arquimedes foi 

possível graças ao conhecimento que ele possuía sobre cálculos. O sentido que ele 

atribuiu ao deslocamento da águas foi decorrência do seu domínio teórico sobre como 

medir o volume das coisas e da pergunta especifica que o preocupava:  como medir o 

volume do ouro da coroa do Rei? 

 A pergunta que inquieta, motiva, instiga, é a base da leitura que fazemos da 

realidade empírica, pois aquilo que observamos não fala por si mesmo, somos nós que 
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atribuímos sentido aos fatos observados considerando-os como evidências empíricas de 

reflexões abstratas. A resposta da pergunta do cientista é sempre uma teoria, uma 

suposição, que se considera como sendo verdadeira até que venha a ser contestada. 

Toda teoria é assim uma hipótese cuja veracidade pode ser confirmada ou negada. 

 Os cientistas sociais, enquanto pesquisadores, aprendem a olhar o que acontece à 

sua volta de forma diferenciada. Vêem as pessoas em suas posições sociais no 

desempenho dos papéis correspondentes ao seu “status”. Desse modo percebem, ou 

julgam perceber,   coisas que nem sempre são evidentes para os outros. Do mesmo 

modo um psicólogo, por exemplo, percebe nuances que para o sociólogo podem ser  

invisíveis, assim como os engenheiros moldam suas percepções em função de 

conhecimentos matemáticos e de física. A realidade permite uma multiplicidade de 

leituras que se completam. Nenhuma leitura isolada pode dar conta da realidade como 

um todo bem como nenhuma ciência é capaz de fazê-lo. As visões sociológicas, as 

percepções dos psicólogos e os cálculos dos engenheiros, assim como os conhecimentos 

de todas as demais ciências, são elementos complementares, interdependentes, 

indivisíveis e fundamentais da e para a vida social. O mundo é complexo e só pode ser 

percebido por uma multiplicidade de disciplinas. 

 O avanço do conhecimento científico é de tal ordem que não existem seres 

humanos capazes de dominar individualmente a totalidade do conhecimento existente. 

O cientista se especializa em uma área de conhecimento e, enquanto ser humano 

participante da sociedade, absorve conhecimentos de todas as demais áreas de 

conhecimento que impregnam a cultura e o senso comum. Assim um sociólogo, que 

nem sempre domina com a mesma competência a forma sistemática de registro e 

cálculo dos engenheiros, é capaz de planejar de forma eficiente eventos do dia a dia que 

envolvem tempo, quantidade e  cálculos. Do mesmo modo os psicólogos percebem a 

vida social e os engenheiros são pessoas sensíveis às questões sociais e psicológicas. 

Todos somos capazes de desenvolver em maior ou menor grau habilidades e 

conhecimentos sobre o conjunto que forma o caldeirão cultural em que vivemos o que 

nos habilita a viver em sociedade. Temos um repertório interdisciplinar que nos permite 

entender e transitar no campo social sem que se trate de um conhecimento 

necessariamente consciente. Esse repertório foi herdado de outras gerações e aprendido 

por nós, complementado pelas experiências que fizemos ao longo da vida, pelas coisas 

que percebemos e que por sua repetição criam padrões que nos permitem prever a 

ocorrência do nosso cotidiano. Estamos constantemente aprendendo, percebendo, 
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criando e adquirindo conhecimentos de forma empírica  e interdisciplinar os quais 

orientam, ainda que inconscientemente, as nossas tomadas de decisões e nossas ações. 

Dessa forma, embora o conhecimento científico para evoluir se desenvolva no campo 

das disciplinas estabelecidas, é preciso considerar que toda ação humana é por principio 

interdisciplinar. A interdisciplinaridade é uma categoria de ação.  

Entende-se que a interdisciplinaridade é uma categoria de ação, pois é no agir 

que mobilizamos, de forma integrada, todos os conhecimentos que 

assimilamos..(DENCKER, 2008. in: BORTOLETO, TREMACOLDI, 

PAGNAN, 2008,p.89) 
 

 A busca da verdade que por muito tempo foi ocupação dos filósofos e dos 

religiosos se transferiu para a ciência após a modernidade em uma relação que podemos 

chamar de conflitante. A ciência trabalha com probabilidades, com cenários possíveis, 

com interpretação, nunca com afirmações absolutas nem com verdades irrefutáveis 

como no caso do conhecimento religioso que é dogmático. A ciência não é dogmática 

nem trabalha com verdades absolutas. Esse é o mistério, o encanto e a força da busca 

científica: construir/desconstruindo, acreditar/duvidando, intuir/raciocinar, 

observar/concluir, em um ciclo que recomeça sempre. A verdade científica se manifesta 

na forma de teorias e é necessariamente provisória devendo ser continuamente 

submetida a teste.  

Basicamente o que distingue a ciência como sistema de previsão e de adaptação 

do indivíduo e da espécie é o fato de ser um método consciente e 

simultaneamente compartilhado por toda a sociedade. A conseqüência imediata 

de tal constatação é a necessidade de que o conhecimento científico seja, além 

de sistemático, comunicável. A ciência é um modo de ordenar os eventos; o que 

ela busca são leis nas quais basear as previsões isoladas. O alvo da ciência é 

ordenar o exemplo particular, articulando-o em um esqueleto de lei geral. 

(DENCKER&DA VIA, 2002, P.40) 

 

 Confrontar a teoria com a realidade empírica é fundamental e necessário, o que 

exige o uso de regras compartilhadas pelos cientistas assim como de formas de 

comunicar o conhecimento de modo a torná-lo disponível para ser usado por outros 

pesquisadores. Nas Ciências Sociais a mutação constante da realidade empírica, fruto 

das intervenções resultantes das ações sociais e da interação entre os indivíduos, requer 

esse reavaliar constante das teorias frente a realidades diversas e a formulação de novas 

interpretações.  

Embora o conhecimento científico sobre a realidade não possua a capacidade de 

reproduzir essa mesma realidade, ele nos permite ordená-la de tal modo que 

possamos refletir sobre ela. A experiência empírica pode ser reproduzida, mas 

não a interpretação que a ela atribuímos, pois a interpretação não deriva da 
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evidência empírica e sim de idéias subjetivas e particulares que podem ser 

discutidas, aceitas ou contestadas, Em última instancia é a reflexão que 

responde pela construção dos conceitos e não a evidência empírica em si. 

(DENCKER & DA VIA, 2002, P. 31) 

  

 A “verdade científica” assim como a “verdade filosófica” são produtos do 

pensamento humano, não se colocam acima nem de forma anterior à existência humana, 

nem se manifestam como visões como freqüentemente acontece no campo religioso. A 

ciência, que teve origem na filosofia e na lógica, é o resultado da busca pelas conexões 

entre os fatos e formas de explicação orientadas pelo método, enquanto modo 

sistemático e organizado de busca de respostas, para as questões que se apresentam para 

todos os seres humanos em sua vivência no cotidiano. Fazem parte da cultura e 

integram o repertório com o qual tecemos nossas explicações justificando o presente, 

interpretando o passado e projetando o futuro. Vive-se apenas no momento presente 

cercado de circunstâncias objetivas que são dadas pela cultura e pela situação social em 

que se vive e das quais é possível se aproximar por meio dos sentidos. Percebe-se a 

realidade por meio dos sentidos, interpreta-se em função da capacidade de cada um, 

projeta-se o futuro a partir dessa percepção e com base em teorias explicativas. Essas 

dinâmicas, restritas ao universo empírico de cada um de nós, são fortemente subjetivas. 

A busca por explicações abrangentes passa assim pela troca, entre os indivíduos, pela 

comunicação objetiva dessas percepções subjetivas orientada pela lógica e pelo 

raciocínio. É pelo diálogo, pela comunicação que tomamos conhecimento das diferentes 

formas com que a realidade se manifesta a cada um de nós e ao outro. É também pelo 

diálogo que estabelecemos formas comuns de interpretar os fatos e traçamos linhas de 

ação visando a atuação no presente e orientando o futuro, organizando o conhecimento 

existente de forma sistemática. O consenso da comunidade científica de uma 

determinada área em torno de formas determinadas de interpretar a realidade é a base 

para a formação de teorias. 

 Nos contextos fragmentados da modernidade, que dividiu as ciências em 

disciplinas  separadas para melhor estudar determinados aspectos da realidade, observa-

se a formação de conjuntos que vão se constituindo autonomamente, criando linguagens 

próprias, que na medida em que se especializam vão se tornando incompreensíveis para 

aqueles que não participam do mesmo grupo, o que dificulta a troca, o diálogo e a 

comunicação entre campos distintos de conhecimento. As interpretações da realidade 

empírica que, por força da própria totalidade que representa, requerem análises 
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interdisciplinares que agreguem conhecimento de múltiplas ciências, são especialmente 

difíceis em função dessa falta de diálogo entre as disciplinas e da impossibilidade 

decorrente de formação de um quadro teórico de análise suficientemente abrangente e 

interdisciplinar que permita ao pesquisador se aproximar da realidade com instrumentos 

capazes de perceber os fatos em sua totalidade multifacetada, caleidoscópica, fugidia e 

complexa. Assim as limitações da pesquisa empírica passam pelas limitações do 

pesquisador e do conjunto fragmentado e restrito de conhecimentos com o qual 

necessariamente este se aproxima da realidade. Isso faz com que ocorram problemas 

como, por exemplo, a generalização onde não cabe generalizar, a interpretação 

unidirecional de um todo complexo,  a submissão da realidade à uma teoria 

necessariamente insuficiente, que são apenas alguns dos erros a que estamos sujeitos 

quando realizamos qualquer pesquisa, seja ela empírica ou não. A consciência do erro, 

entretanto, embora possa parecer um limitador apontando na direção da impossibilidade 

da pesquisa empírica, ou mesmo de qualquer forma abrangente de interpretação, é na 

realidade o que nos leva continuamente a pesquisar, a buscar novas explicações, a 

submeter teorias a novos testes e possibilidades de contestação, impulsionando na busca 

incessante da verdade científica que, mesmo limitada e provisória, tem possibilitado ao 

ser humano evoluir e atingir níveis cada vez melhores de qualidade de vida. A 

consciência do erro é que faz o pesquisador duvidar das explicações simples e das 

verdades parciais e o incentiva a ir cada vez mais fundo em sua investigação. 

 A pesquisa empírica é, portanto, o ponto de partida para qualquer 

desenvolvimento científico, pois as explicações (teorias) são tecidas em relação a um 

universo tangível e observável diante do qual o cientista formula perguntas (problema 

da pesquisa) e busca sua explicação de modo sistemático (método). As teorias são a 

base provisória da qual parte-se para novas investigações. Toda teoria é de fato uma 

hipótese provável que deve ser continuamente submetida a testes e verificações. 

As explicações teóricas são desenvolvidas com base na interpretação e no 

estabelecimento de relações entre variáveis. Trata-se de inferir uma relação 

entre sinais o que é um dado de natureza qualitativa e não quantitativa. A 

construção de novas teorias explicativas depende do estabelecimento dessas 

relações. A teoria consiste no estabelecimento de uma relação entre variáveis 

que não pode ser observada empiricamente, e se constitui, portanto em uma 

hipótese explicativa. A estatística, por seu lado, se dedica a mensuração da 

probabilidade de ocorrência das coisas e serve, portanto, para testar a 

possibilidade de ocorrência das hipóteses em termos de probabilidade mas não 

de certeza, como alguns parecem supor. O fato de ser possível calcular a 

possibilidade de ocorrência de um determinado sinal, dentro de um intervalo de 

confiança conhecido, com margens pré-derminadas de erro, não assegura a sua 
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ocorrência, nem explica as complexidade de suas relações. Dessa forma, se 

constituíram correntes que se caracterizaram pela defesa ou contestação do 

chamado “empirismo”. ( DENCKER, 2007, in: ANAIS IV ANPTUR) 

 

  No campo das ciências humanas e sociais que se dedicam ao escrutínio das 

relações e interações  que ocorrem entre os seres humanos no mundo físico, material, 

será possível realizar pesquisas desprovidas de bases empíricas? Pode-se pesquisar a 

realidade tangível sem se aproximar dela de alguma forma sensível? 

Para que a ciência possa produzir conhecimentos sobre a realidade ou para que 

possua um interesse prático, é necessário que contenha elementos empíricos, 

pois é apenas pela experiência sensível que podemos recolher informações 

básicas a respeito do mundo. (DENCKER & DA VIA, 2002, p.. 64) 

 

 Tomado como exemplo as pesquisas em comunicação, turismo e hospitalidade,  

observa-se que o conhecimento se constrói a partir de bases empíricas sendo que a 

razão, que orienta esta construção mental que chamamos de conhecimento científico, é 

negociada entre os que participam do processo.  Situadas no campo das  ciências 

humanas e sociais essas áreas de conhecimento se colocam no campo das ciências da 

incerteza, da interpretação, da reflexão influenciadas por todos os fatores que afetam os 

pesquisadores enquanto seres humanos e atores sociais.  

 Diante dessas considerações seria possível considerar descabida a questão 

central proposta para reflexão neste Congresso INTERCOM 2011? Afinal se todo 

conhecimento se constrói a partir da realidade empírica, como é possível para um 

pesquisador ter medo da pesquisa empírica?  Esse medo, entretanto, existe de fato e 

decorre do fato de se considerar a pesquisa empírica como positivista ou reducionista, 

destinada a contar a freqüência de ocorrência de determinados fenômenos com o uso da 

estatística, sem ser capaz de penetrar de fato na essência das coisas. 

Partimos do pressuposto de que a construção epistemológica decorre 

necessariamente da observação em profundidade de determinados casos. Essa 

observação nos permite identificar sinais ou marcas que possuem significados e 

a partir dos quais podemos formular prognósticos. Existe uma incerteza nesses 

sinais que decorre de sua essência qualitativa e que procuramos contornar 

medindo a freqüência com que se manifestam. A existência de um sinal em 

maior freqüência torna provável a ocorrência de alguma coisa, o que faz com 

que haja uma aproximação do conhecimento da evidência com a estatística 

afastando-se da questão epistemológica. Quando isso ocorre, o pesquisador 

volta sua atenção para a mensuração da freqüência dos sinais, como se a 

quantificação fosse mais importante do que o entendimento do significado Esse 

foco na medição e na quantificação das freqüências com que ocorrem os sinais 

acaba caminhando na contramão da construção de teorias explicativas que 

ajudem a entender os fenômenos.(DENCKER,2007 in: ANAIS IV ANPTUR) 
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  Isso teria como conseqüência a geração de um conhecimento de ordem 

tautológica, que se afirmaria como verdade por meio da repetição. Cada pesquisa 

empírica seria de fato o retrato de um determinado momento e, portanto, sujeito a sua 

circunstancia, gerando um conhecimento limitado nas suas interpretações. Nessa visão a 

reflexão sobre os fenômenos observados seria mais importante do que o registro dessas 

observações. 

A pesquisa social empírica como comportamento científico da Sociologia foi 

arrastada pelo redemoinho da crise de identidade pela qual a Sociologia passou 

quando foi acusada de duplicar os fenômenos sociais em vez de elucidá-los. 

Atualmente existe uma corrente cada vez maior de estudiosos que valoriza a 

pesquisa empírica, contrapondo-se aos que são contrários ao levantamento de 

novos dados e que insistem na necessidade de refletir sobre as informações já 

coletadas. Em resposta aos que acreditam que a tarefa principal do sociólogo 

deveria ser atacar com novos métodos o “cemitério de dados” formado em 

quase todos os maiores centros de investigação, existem aqueles que 

consideram que muitos dos problemas sociais agudos existentes ainda não 

foram investigados exaustiva e adequadamente. (DENCKER & DA VIA, 2002, 

p.. 65) 
 

 Desse modo é possível perceber que o medo, quando existe, não decorre da 

pesquisa empírica em si, mas sim da forma como a mesma é conduzida e das 

interpretações que são atribuídas às realidades e fatos empiricamente observados. 

Ainda, entretanto, que se possa  contestar a interpretação, a teoria, ou a formulação da 

pesquisa, é preciso considerar que os fatos observados que serviram de base a essas 

construções continuam os mesmos. Os fatos não mudam, a realidade olhada pelos 

diferentes cientistas é a mesma, a diferença está no modo de olhar essa realidade que se 

transforma conforme vamos concebemos novas formas de interpretação por meio da 

reflexão, do raciocínio. 

 Destaca-se que a simples coleta de dados empíricos, embora fundamental, não é 

suficiente para a elaboração científica. O pesquisador que vai a campo pretendendo 

obter conhecimento por meio de uma imersão na realidade, sem a preocupação anterior 

de estudar as teorias existentes e as observações e experiências anteriormente feitas, 

efetua registros que raramente contribuem para o avanço da ciência, reforçando desse 

modo o descrédito na pesquisa empírica. “Um conhecimento empiricamente verdadeiro, 

mas isolado, não é ciência. Só existe conhecimento científico quando esse está inserido 

em uma teoria” (DENCKER & DA VIÁ, 2002 p.48). Ciência se constrói com método, 

trata-se de um conhecimento cumulativo construído coletivamente e não da perspectiva 

de um único pesquisador. O que se busca no campo científico é validar os 
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conhecimentos frente à evidência empírica, mediante a realização de testes e 

verificações.   

Nesse contexto é preciso ter presente que a atividade de pesquisa científica 

precisa ser cercada de determinadas preocupações básicas, que permitam a 

ampliação do conhecimento dentro de uma linha evolutiva. De forma resumida 

podemos dizer que a atividade do pesquisador deverá ser nortear por: busca de 

coerência, correspondência entre afirmações e fatos, compatibilidade com o 

conhecimento anterior e, principalmente, por um domínio das metodologias que 

faculte ao pesquisador a liberdade de não se tornar escravo de um método 

determinado. (DENCKER & DA VIÁ: 2002, p.29) 

  

 A pesquisa científica requer tempo de maturação. Não é possível avaliar 

determinados fatos e suas conseqüências, assim como sua contribuição ao arcabouço 

teórico existente, sem que exista uma distância no tempo entre a ocorrência e a análise.  

No calor do momento é freqüente o pesquisador cometer erro de interpretação, 

conforme observamos na orientação de estudos de caso de natureza empírica no 

mestrado. 

.... o estudo de caso destinado a avaliação do emprego de modelos a realidades 

especificas faz com que o pesquisador, de modo bastante freqüente, pense ter 

encontrado o “cisne negro” de Popper, desqualificando as teorias. O estudo de 

caso passa assim a ser usado como uma espécie de recurso que permite ao 

pesquisador avaliar a pertinência de uma dada teoria, o que não é correto, pois o 

êxito da aplicação de determinados princípios teóricos a uma realidade 

especifica decorre de um diagnóstico correto da situação que antecede a 

aplicação da solução. Assim o erro pode não ser da teoria e sim da aplicação 

inadequada da teoria a uma dada realidade, o que não justifica a critica da teoria 

e sim da ação empreendida. É difícil, para o pesquisador iniciante, fazer esse 

tipo de distinção, pois o estudo de caso dá a falsa impressão de que se têm todas 

as variáveis sob controle em função da profundidade da abordagem. 

(DENCKER, 2007, in ANAIS IV ANPTUR) 
 

 Essa observação ressalta a necessidade do respaldo da teoria para que se dê 

sentido à pesquisa empírica. A teoria permite a comparação e a associação do caso 

estudado ao conjunto existente de conhecimentos. 

Um dos aspectos negligenciados nos estudos de caso é a bagagem teórica do 

pesquisador que constitui um ponto fundamental para o uso do método. O 

pesquisador não pode confrontar a realidade empírica com uma teoria única, é 

importante que esteja munido com uma gama expressiva de explicações 

possíveis para que se possa atuar em campo de forma relativamente isenta. A 

diversidade da bagagem teórica permite ao pesquisador perceber possíveis 

tendências que não podem ser explicadas por uma teoria única. 

Não é adequado que o pesquisador entre em campo munido de uma teoria única 

buscando comprovar uma hipótese. Ainda que a neutralidade total não exista é 

preciso evitar idéias pré-concebidas sendo recomendável a avaliação de um 

conjunto possível de explicações e a definição prévia de alguns dados que 

provavelmente são relevantes. (DENCKER, 2007, in ANAIS IV ANPTUR) 
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 A pergunta provocativa que é tema desse Congresso INTERCOM (Quem tem 

medo da pesquisa empírica?) pode, frente às reflexões até aqui apresentada, ser 

respondida de diferentes formas. Eu diria que é preciso temer o uso da pesquisa 

empírica sempre que o pesquisador não seja capaz de dominar de forma eficiente os 

métodos necessários para a sua realização, e sempre que sua realização seja desprovida 

de bagagem teórica suficiente. É preciso temer também o uso intencional da evidência 

empírica para comprovar determinadas hipóteses que são do interesse do pesquisador. 

Nesse caso o domínio dos métodos e técnicas pode fazer com que o resultado seja 

buscado de forma intencional, como vemos muitas vezes acontecer com pesquisas 

eleitorais encomendadas nas vésperas de eleições. O caráter quantitativo/descritivo que 

freqüentemente predomina na análise dos dados não raro tem o objetivo de demonstrar 

isenção e possibilidade de generalização que na realidade não existem.  

 Ter medo da pesquisa empírica pode também significar ter medo de ver 

refutadas as verdades teóricas estabelecidas e que constituem fonte de poder para 

determinados grupos de cientistas. Nesse caso a pesquisa empírica, realizada de forma 

metódica, sistemática, com embasamento teórico prévio, é fundamental para o avanço 

da ciência. Sem a pesquisa empírica corre-se o risco de passar a acreditar em dogmas, 

atribuindo um caráter quase que religioso à verdade científica e impedindo que venha a 

ser contestada. A realidade está em contínua mudança e não pode ser explicada por 

verdades absolutas. A ambigüidade faz parte da própria essência do conhecimento 

científico que deve ser continuamente buscado no confronto com a evidencia empírica.  

 A incerteza associada à produção do conhecimento científico gera angustia e 

suscita questões de natureza ética na medida em que é impossível separar o 

conhecimento produzido da influência dos valores que norteiam a ação do pesquisador. 

Assim como a ciência gerou, por meio da técnica, o imenso desenvolvimento que hoje 

conhecemos, também foi responsável por imensos problemas que hoje enfrentamos 

como é o caso da escassez de recursos naturais, a contaminação ambiental, só para citar 

alguns.  O conhecimento científico não é capaz de prever os impactos, tanto positivos 

quanto negativos que sua disseminação trará para a sociedade, pois sua abordagem 

fragmentada não permite que dê conta da totalidade. As aproximações realizadas pela 

pesquisa empírica que assume a critica podem permitir que o pesquisador tome 

consciência dessas questões e introduza modos éticos de proceder. É preciso ter medo 

da pesquisa que se considera desvinculada da ética, que não assume um compromisso 

com a sociedade na qual é desenvolvida, que não estabelece parâmetros que limitem e 
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orientem as suas ações. É preciso ter medo da pesquisa empírica que busca gerar 

conhecimento apenas pelo conhecimento, sem considerar a complexidade própria da 

condição humana.  

 E, finalmente, é preciso ter medo da pesquisa empírica que manipula, que 

distorce ou que serve de sustentação aos esquemas de poder e dominação. 

 Por outro lado conhecer, perceber, imaginar, interpretar, raciocinar, criar são 

potencialidades humanas com as quais trabalhamos em nosso cotidiano. Querendo ou 

não estamos gerando conhecimento, ainda que seja apenas do senso comum. Para não 

ter medo da pesquisa empírica é preciso reconhecer que essas potencialidades podem 

ser dirigidas tanto por bons quanto por maus princípios. Cultivar uma postura ética de 

respeito ao ser humano, suas sociedades e culturas é fundamental para o direcionamento 

da pesquisa seja ela empírica ou não. Assumir a incerteza e a possibilidade do erro 

como parte integrante do conhecimento científico é fundamental para uma atitude de 

constante vigilância na busca da verificação e confirmação do conhecimento. Saber que 

não somos isentos, nem somente racionais, assumindo a condição humana enquanto 

pesquisadores, é condição fundamental para a realização da pesquisa e construção do 

conhecimento. 
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