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OS SOCIÓLOGOS E A PESQUISA DE MERCADO  

E OPINIÃO PÚBLICA NA ARGENTINA

Resumo

Este artigo analisa as relações entre sociologia e pesquisa 

de mercado e opinião pública na Argentina desde o retorno 

à democracia. Se essas atividades constituem práticas pro-

fissionais nas quais os sociólogos têm atingido uma esten-

dida presença e visibilidade pública (em empresas, órgãos 

estatais, partidos e organizações políticas), constituem 

também atividades fortemente tensionadas com o modelo 

de sociólogo transmitido nos espaços de formação e cursos 

universitários. Nesse sentido, não é estranho que aqueles 

sociólogos dedicados aos estudos de mercado e de opinião 

pública experimentem uma forte crise “vocacional” e man-

tenham uma relação conflituosa com suas atividades. Fun-

damentado em um extenso trabalho de campo, este artigo 

analisa diversas dimensões da prática desses profissio-

nais: formação e trabalho, ingresso na atividade, diferen-

ças entre pesquisa de mercado e estudos de opinião 

pública, relações com os clientes ou empregadores, e vin-

culações com as instituições e pares acadêmicos.

THE SOCIOLOGISTS IN MARKET AND  

PUBLIC OPINION RESEARCH IN ARGENTINA

Abstract

This article analyses the relationships between sociology 

and market and public opinion researches in Argentina 

since the restoration of democracy. Through these profes-

sional practices sociologists have reached an extended 

public presence and visibility (in enterprises, public sec-

tor, political parties, and organizations), but these activi-

ties also conflict with the model of sociologist transmitted 

in the university courses. In that context, sociologists 

who have studied the market and public opinion have 

usually experienced a strong “vocational” crisis, develop-

ing a conflictive relationship with their occupation. Based 

in an extensive field work, this article addresses diverse 

dimensions of their practices: education and jobs, entry 

in the activity, the differences between market research 

and opinion studies, their relations with clients and em-

ployers, their association with academic institutions and 

their vision of academic peers.
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