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«Os métodos qualitativos e os quantitativos podem combinar-se
de diferentes formas numa mesma investigação. Apesar de existir
uma preponderância do quantitativo sobre o qualitativo, sendo a
investigação qualitativa facilitadora da quantitativa (Bryman,
1988), a investigação quantitativa também pode ser facilitadora da
qualitativa, ou, ainda, ambas assumirem a mesma importância. Na
combinatória de métodos podem existir várias cambiantes, onde
destacamos:
diferentes métodos podem ser utilizados ao longo da investigação;
os métodos podem “caminhar” lado a lado (simultaneamente) ou
consecutivamente; a combinação pode realizar-se, desde logo,
num plano de estudo/investigação ou até mesmo na análise de
dados e na articulação de resultados. (…) E este tópico transporta
-nos para uma outra questão: Será que combinar métodos se
traduz numa “melhor” investigação? Obviamente, apresentada
desta forma, a questão é demasiado genérica. Para que a
combinação qualitativo-quantitativo se constitua como a melhor
opção, esta articulação tem de estar alinhada com os objectivos de
investigação. Se a combinação pode realizar-se no plano de
investigação, na análise de dados e na articulação de resultados,
parece mais difícil articular efectivamente as estratégias
qualitativas e quantitativas num mesmo método. A inclusão de
perguntas abertas em questionários pode simular esta articulação,
mas, como salienta Flick (2005a), praticamente nenhum princípio
metodológico da investigação qualitativa está aí presente. Na
realidade, segundo este autor, não existem métodos de recolha de
dados ou de análise de dados que sejam integradores do método
qualitativo e quantitativo – “(...) ainda não foi resolvido
satisfatoriamente o problema da combinação da investigação
qualitativa e quantitativa. As tentativas de integrar as duas
abordagens acabam frequentemente nas opções ‘uma-depois-daoutra’ (com preferências diferentes), ‘em paralelo’ (com vários
níveis de independência das duas estratégias) ou
‘dominância’ (também com preferências diferentes)” (Flick,
2005a: 274). Para além de ainda não se ter conseguido esta
imbricação, a dissolução da dimensão micro/macro torna-se
impossível para Cicourel (1981, in Brannen, 1992), na medida em
que remete para diferentes paradigmas...»
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