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Aos homens, às mulheres, jovens e crianças,
adultos e idosos migrantes 
que esperam contar com
pesquisadores e pesquisadoras 
capazes de interpretações do fenômeno migratório,
que além de corretas e inteligentes, 
sejam também sábias e humanizantes.
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I
A ARTE DE PESQUISAR SOBRE 

MIGRAÇÕES1

Pressupostos metodológicos para a 
pesquisa em ciências sociais

Jorge Durand2

Evidente, meu querido Watson.
Arthur Conan Doyle.

1. Introdução

Os principiantes copiam e colam e, com o tempo, entram em 
um processo de produção padronizado. Finalmente, se têm capa-
cidade, podem criar sua própria versão, sair dos moldes, desen-
volver seu estilo. É um processo. Neste texto pretende-se analisar 
as características essenciais desse processo.

No decorrer do tempo e com os avanços da tecnologia, os mé-
todos qualitativos se tornam mais completos e as técnicas mais 

1.  O autor agradece os comentários e as sugestões de Jesús Martín Barbero, 
Jorge Alonso, María Eugenia Anguiano, Cynthia Hewitt e Patricia Arias. O 
presente texto é a tradução de um artigo publicado no volume organizado por 
Marina Ariza e Laura Velasco. “Métodos cualitativos y su aplicación empírica: 
Por los caminos de la investigación sobre migración internacional”. Instituto de 
Investigaciones Sociales, UNAM e El Colegio de la Frontera Norte, México, 
D.F., 2012. A presente é uma versão ampliada, corrigida e revisada pelo autor.
2.  Centro de Investigación y Docencia Económicas, Universidade de Guadalajara.
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sofisticadas se complicam. No entanto, o método científico, em 
termos gerais, e a capacidade de pesquisar são, antes de qualquer 
coisa, o exercício de uma profissão, um artesanato, uma arte. E 
como tal aprende-se a partir da observação, com a tentativa e o 
erro. Como em qualquer outra profissão, a prática cotidiana e a 
sábia orientação de um mestre são fundamentais. A profissão se 
adquire com horas de voo, que não exige certificação porque não 
é um curso.

Porém, são necessárias habilidades especiais, já que todo tipo 
de pesquisa requer um envolvimento pessoal do pesquisador. A 
pesquisa exige suas habilidades individuais para a observação e 
a sistematização; sua capacidade para a análise, a introspecção e 
a reflexão; sua única, pessoal e peculiar maneira de conseguir, 
obter, perseguir, processar e interpretar a informação.

Portanto, nos métodos qualitativos, especialmente no mé-
todo etnográfico, acontece uma simbiose, uma mestiçagem de 
todos os métodos clássicos de pesquisa, seja científica ou policial, 
no laboratório ou no campo. O método era pré-moderno, como 
diria Ángel Palern em sua “Historia de la Etnología”, como no  
exemplo dos viajantes, missionários e funcionários coloniais; mo-
derno, como na aparição dos profissionais e nas diferentes escolas 
antropológicas, e, pós-moderno, como nas modas atuais, que ele 
não teve a oportunidade de analisar. Da mesma maneira opi-
nava Albert Einstein: “O pensamento cientifico é uma evolução 
do pensamento pré-científico”3. É possível ir ainda mais além, 
como diria August Compte, conhecido como “o pai da sociolo-
gia”: “o método não é suscetível de ser estudado separadamente 
das pesquisas nas quais é utilizado”4. Com efeito, não se trata de 
um saber separado, não se pode ensinar separadamente; a apren-
dizagem do método deve estar ligada a pesquisas concretas, a 
exemplos reais e a experiências pessoais. 

3.  Miller. Einstein y Picasso. El espacio, el tiempo y los estragos de la belleza. p. 
224. Todos os textos citados de volumes em outro idioma são de tradução 
livre – n.d.t.
4.  Bourdieu. Chamboredon. e Passeron. El oficio del sociólogo. 
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Nisto se fundamenta a importância de recorrer à experiência 
dos pesquisadores e não tanto a formulas pré-estabelecidas. Os 
manuais clássicos de metodologia nos dizem o que fazer e como 
devemos fazer, porém neste artigo preferimos privilegiar a pers-
pectiva dos pesquisadores, dos que exercem a profissão, para que 
nos digam como a praticam. 

O método de pesquisa da Escola de Chicago está perfei-
tamente definido e delimitado, a partir da obra pioneira de 
Palmer5, na qual ele indica os sete passos que o pesquisador 
deve realizar para estudar um grupo de migrantes. Porém, tal-
vez seja mais útil analisar in vivo, a partir de seu diário de 
campo, como fez o estudante de antropologia Robert Redfield, 
ao desenvolver sua pesquisa entre os mexicanos residentes em 
Chicago em 19246.

Além da prática da profissão e da liberdade de improvisar 
que o método etnográfico oferece, se requer um enquadramento, 
coordenadas espaciais, temporais, teóricas e temáticas para po-
der montar o quebra-cabeça. É necessário um marco no qual se 
possam definir os limites e os alcances da pesquisa. Um marco 
metodologicamente delimitado, explicitado; que seja, ao mesmo 
tempo, intelectualmente aberto para incorporar dados, informa-
ção, leituras, interpretações, ideias que surgem no trabalho de 
campo e que não seria possível imaginar ou prever. Como diria 
C. Wright Mills7, o projeto de pesquisa deve estar em constante 
processo de revisão e adequação à realidade que é pesquisada. 
Como sugere Carlo Ginzburg8, as pesquisas de um historiador 
da arte (Morelli), de um psicanalista (Freud), de um detetive 
(Holmes), de um pesquisador multidisciplinar (Peirce) ou de um 
historiador (ele mesmo) partem dos mesmos pressupostos meto-

5.  Palmer. Field Studies in Sociology. A Students Manual. 
6.  Arias. Durand. Mexicanos en Chicago. Diario de campo de Robert Redfield, 
1924-1925.
7.  Mills. La imaginación sociológica. 
8.  Ginzburg. Mitos, emblemas, indicios. 
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dológicos, da mesma maneira de pensar. Todos eles utilizam o 
método indicial. 

2. A profissão de pesquisar: a abdução,
a retrodução e o pensar de reverso

O detetive de Los Angeles Harry Busch, personagem central 
de Michael Connelly, ao revisar velhos expedientes de homicí-
dios, comentava:  

Evidentemente foram alcançados avanços tecnológicos 
incríveis nos últimos trinta e cinco anos, porém eu pen-
sava que tinha coisas que eram sempre as mesmas e que 
não iriam mudar. O trabalho de campo, a arte de inter-
rogar e escutar, de saber quando confiar em um instinto 
ou numa intuição. Estas eram coisas que não mudavam, 
que não podiam mudar9.  

Os princípios básicos da pesquisa científica são sempre os 
mesmos, normalmente não mudam apesar do transcurso do 
tempo e são válidos para a maioria dos casos. Mudam as técni-
cas e a metodologia. Segundo Bourdieu10, “os métodos se distin-
guem das técnicas pelo fato que os primeiros são suficientemen-
te gerais para ter valor em todas as ciências ou em um de seus 
setores importantes”.

Claude Lévi-Strauss, em “Tristes trópicos”11, explica como, 
nos primeiros anos do descobrimento da América, tanto os ín-
dios como os espanhóis se interrogavam sobre a “humanidade do 
outro”. Para os espanhóis era fundamental desvendar o problema 
porque isso significava para eles a possibilidade de escravizar os 

9.  Connelly., El último coyote, p. 42.
10.  Bourdieu. Chamboredon. PASSERON. El oficio, p. 13. 
11.  Levi-Strauss. Tristes trópicos. 
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índios e de tratá-los como animais. O autor se refere a uma “pes-
quisa” realizada pela Ordem de São Jerônimo, em 1517, junto 
aos colonos espanhóis, para saber se os índios “eram ou não ca-
pazes de viverem por si mesmos”, como os agricultores de Cas-
tillas. Todas as respostas foram negativas: os índios eram cheios 
de vícios, perversos e indomáveis. Um testemunho posterior dá 
por concluído o assunto indicando que “os índios comem carne 
humana, não têm justiça, vivem completamente nus, comem pul-
gas, aranhas e vermes crus e não têm barba e se por ventura lhes 
cresce, se apressam em cortá-la”. Obviamente, eram diferentes, 
porém a conclusão a que chegam é que “para os índios valia mais 
ser homens escravos, que animais livres”12.

Imediatamente depois, Lévi-Strauss comenta que em Porto 
Rico “os índios se esmeravam em capturar brancos e fazê-los pe-
recer por imersão; depois, durante semanas faziam a guarda junto 
aos afogados para saber se eram ou não submetidos a putrefação”. 
Comparando os dois métodos, diz o autor, se poderia concluir 
que “os brancos confiavam mais nas ciências sociais, enquanto 
que os índios confiavam mais nas ciências naturais”. Deste modo, 
os espanhóis concluíam que os índios eram bichos e estes sus-
peitavam que os espanhóis eram deuses: “à mesma ignorância, o 
último procedimento era certamente mais digno de homens”13. 

De fato, a suspeita, a incerteza, a pressuposição que os des-
cobridores e os descobertos tinham quando se encontraram 
pela primeira vez eram as mesmas. E se pode recorrer a uma 
pesquisa com os especialistas (os conquistadores) ou ao método 
por tentativa e erro. A primeira tentativa é conhecida como o 
“Método de Delfos”, no qual se fazem perguntas aos especia-
listas e estes opinam a partir de sua habitual sabedoria. Nos 
estudos migratórios, quando não existia um modo para conta-
bilizar os migrantes indocumentados, se usava perguntar aos 
conhecedores do tema (cônsules, patrulheiros, acadêmicos, pre-

12.  Idem, p. 61.
13.  Idem, p. 62.
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feitos) que arriscassem uma cifra a partir de seu entendimento e 
então se obtinha uma média, procedimento normal nas ciências 
sociais. Contrariamente, os primitivos ou aborígenes preferiam 
o método por tentativa e erro, como citado no caso dos índios 
Tainos de Porto Rico.

Nessa mesma perspectiva, em um documentário filmado em 
Nova Zelândia na segunda década do século XX, se apresenta 
o primeiro contato entre o homem branco e os aborígenes da 
região. Entre os detalhes grotescos que aparecem no primeiro 
encontro, se destaca que os indígenas seguiam os brancos quan-
do esses iam fazer suas necessidades, e em seguida, analisavam 
com muito cuidado seus excrementos. Buscavam a prova de que 
eram iguais e tão humanos quanto eles, que tinham necessidades 
fisiológicas, produtos e detritos semelhantes.

Segundo definição de Tzvetan Todorov, os bárbaros “são 
aqueles que negam a plena humanidade aos demais”. No primei-
ro encontro entre o homem branco e os aborígenes, cada um uti-
liza seu método pessoal para comprovar a humanidade do outro, 
porém os dominadores usam comportar-se “como se os demais 
não fossem humanos, ou não o fossem totalmente”14.

O método da comprovação empírica parece ser tão antigo 
quanto moderno. De fato, a pesquisa científica parte do mesmo 
princípio de sempre. O método por tentativa e erro continua 
sendo válido; até mesmo indispensável. A tecnologia ajuda, fa-
cilita, resolve problemas práticos, porém não aporta contribui-
ções, porque, na realidade, se requer uma mente criativa para 
qualquer tipo de pesquisa, alguém que veja mais além, que seja 
capaz de imaginar, intuir e encontrar uma solução, uma expli-
cação. Alguém que possa descobrir a verdade, reinterpretar a 
realidade e aportar um conhecimento novo, que não é outra 
coisa mais do que um pequeno passo no longo e penoso proces-
so da pesquisa científica. 

14.  Todorov. El miedo a los bárbaros, p. 33.
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Assim, são necessárias pessoas com experiência, com pro-
fissionalismo, como diriam Pierre Bourdieu15, Luis González16, 
Claude Lévi-Strauss17 e C. Wright Mills18. Toda pesquisa é um 
lento processo de construção, que pode ser considerado quase 
manual, para coletar informação e sistematizá-la, que requer, ao 
mesmo tempo, imaginação. É um ato criativo. Por isso Wright 
Mills falava do “artesanato intelectual”, que, a primeira vista, 
parecia uma contradição ou até mesmo uma desvalorização da 
atividade humana por excelência. 

Não é suficiente coletar informação e nem mesmo classificá-
-la, apesar desta atividade já ser um avanço. Luis González con-
tava que quando ele e sua equipe estavam trabalhando na “His-
toria moderna de México”, um dos pesquisadores apresentou o 
trabalho final a Daniel Cosío Villegas. Este, após ler o escrito, 
ficou furioso e disse ao historiador que o texto era uma sequência 
de fatos, realizado como se alguém tivesse ido ao mercado para 
buscar uma série de produtos. A questão era preparar uma salada, 
não simplesmente fazer o trabalho de arquivo, erro este muito 
generalizado no meio acadêmico, no qual existem historiadores 
que são permanentes colecionadores de anotações, cientistas po-
líticos que são eternos fãs de recortes de jornais, sociólogos que 
nunca terminam de analisar suas pesquisas e antropólogos aos 
quais sempre faltam três meses de trabalho de campo para ter-
minar sua pesquisa.

De fato, a mesma ciência ou disciplina passa por um processo 
de aprendizagem, por tentativa e erro, até que se defina a profis-
são, o método. Lévi-Strauss19 menciona esse processo referindo-
-se aos britânicos que, com seu peculiar humor, falam de duas 
fases primitivas na antropologia: os antropólogos catalogados 

15.  Bourdieu. Chamboredon. Passeron. El oficio.
16.  González. El oficio de historiar. 
17.  Lévi-Strauss. Le métier d’ethnologue, p. 5-17.
18.  Mills. La imaginación sociológica.
19.  Idem Lévi-Strauss. Le métier.
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como armchair, que se dedicavam a colecionar dados e notícias 
sobre lugares e culturas distantes e nunca haviam deixado seus 
assentos, seu lugar de origem (James Frazer, por exemplo); e os 
antropólogos do período colonial, rocking chair, que iam a lugares 
remotos e se instalavam na varanda da casa do administrador co-
lonial ou da missão religiosa, aos quais se aproximavam indígenas 
que eles podiam interrogar e entrevistar. Bronislaw Malinowski 
rompeu com esse ciclo, em 1914, indo viver com os Trobriand 
e instalando sua própria tenda no meio da aldeia. Foi então que 
finalmente se definiu o método antropológico e se constituiu a 
disciplina como tal. 

Cada disciplina recorre às próprias técnicas e em cada uma 
existem certas chaves, recomendações ou procedimentos consi-
derados clássicos. Na investigação policial se recomenda seguir 
o estilo francês do cherchez la femme, que tem sua contraparte 
ou complemento no modus perandi dos investigadores estaduni-
denses follow the money, procedimento que serve  também nas 
ciências sociais. 

Pedro Armillas20 conta que preferia a arqueologia pedestre, 
com suas longas caminhadas para observar as paisagens. Em seus 
passeios noturnos se encontrava com os operários que tinham 
trabalhado na escavação e conversava com eles. Estes, que viviam 
naquela região desde sempre e a conheciam melhor que ninguém, 
lhe transmitiam informações valiosíssimas. Assim descobriu um 
importante conjunto de murais em Teotihuacan. Só então entra-
va Alfonso Caso, o cacique da pesquisa arqueológica daqueles 
tempos, que os interpretava sem delongas e os dava a conhecer à 
imprensa. Naquele tempo se valorizava somente o que era espe-
tacular e se desprezava a informação secundária, como as áreas 
urbanas, as moradias e os recintos menores. Armillas aprendeu 
de Fernando Gamboa que era fundamental encontrar informa-
ções sobre “a base econômica”, como diriam os marxistas daquele 

20.  Durand. La aventura intelectual de Pedro Armillas (entrevista). Caminos 
de la antropología, 15-56. 



Metodologia e Teorias no Estudo das Migrações

15

tempo, e começou a revalorizar a informação arqueológica que 
fornecia dados sobre a cultivação, os sistemas de irrigação, as fer-
ramentas e os produtos de consumo. 

Para o mundo andino, John Murra, depois de ler as tedio-
sas “visitas” ou censos para cobrar impostos no Peru, descobriu 
a chave da verticalidade ou complementaridade dos diferentes 
patamares ecológicos, que caracteriza a organização social, po-
lítica e econômica do império Inca.  A partir de então, Murra21 
estabeleceu um princípio indispensável para entender o passado 
e o presente do mundo andino e que representa sua chave inter-
pretativa, que não é outra coisa que a altitude. 

Trata-se de princípios, regras ou, pode-se afirmar, de “leis” 
básicas que funcionam para uma porção específica de um dado 
universo. Segundo Umberto Eco, “são modelos especiais de cer-
tos fatos que possibilitam a explicação dos mesmos”22. Para pes-
quisar sobre o tema migratório, não se pode deixar de lado o 
contexto do mercado de trabalho, da oferta e da demanda. 

Porém, quando as regras não funcionam e o panorama está 
confuso, é necessário tentar encontrar a peça perdida que per-
mite de terminar de montar o quebra-cabeça. Quando eu dava 
meus primeiros passos como pesquisador, perguntei ao meu 
mestre Jorge Alonso, quais dados eram importantes e quais 
não. A resposta foi contundente como era usualmente o mestre: 
“Tudo é importante”. Na realidade, não existe um modo para 
saber o que é importante e o que não o é, até que não se termina 
a pesquisa; e mesmo neste caso a pessoa sempre fica com muitas 
ideias entre suas anotações. 

Para Wright Mills, os dados marginais tem valor muito espe-
cial, normalmente são a chave para encontrar a explicação, porém, 
como tendencialmente são deixados de lado, é difícil encontrá-los 
e revalorizá-los. Por isso, o autor recomenda aos pesquisadores de 

21.  Murra.  Formaciones económicas y políticas del mundo andino. 
22.  Eco. Cuernos, cascos, zapatos: algunas hipótesis sobre tres tipos de ab-
ducción. El signo de los tres: Dupin, Holmes, Peirce,  p. 274.


