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Pesquisas qualitativas:  
referências para pesquisa em geografia

Julio Cesar de Lima Ramires
Vera Lúcia Salazar Pessôa

Este artigo tem como objetivo central apresentar referências sobre pesquisa qua-
litativa no intuito de subsidiar sua incorporação em trabalhos acadêmicos no âmbito 
da geografia.

A pesquisa qualitativa, com pouco mais de um século de existência, consolidou-
-se como uma metodologia alternativa para as ciências sociais e humanas, que, em sua 
fase inicial de estruturação, seguiram o receituário das ciências naturais. Das ciências 
sociais e humanas, a pesquisa qualitativa passou a ser incorporada por diversas áreas do 
conhecimento, como administração de empresas, educação, saúde, entre outras. 

Nesse processo de consolidação, assistiu-se a um expressivo aumento de publi-
cações (artigos, livros, teses e dissertações) e de eventos nacionais e internacionais para 
discutir a temática da pesquisa qualitativa. No Brasil, a Sociedade de Estudos e Pes-
quisas Qualitativas constitui-se num importante fórum de reflexão e divulgação dessa 
metodologia. 

Assim, espera-se, com este texto, divulgar no âmbito da geografia a riqueza de 
reflexões já produzidas em diferentes áreas do conhecimento. No primeiro item, apre-
sentamos considerações sobre a pesquisa qualitativa. No segundo, fizemos um ordena-
mento das metodologias qualitativas, a fim de mostrá-las nos diversos textos que com-
põem esta coletânea. No terceiro, por fim, arrolamos as referências levantadas acerca 
de cada metodologia.
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Pesquisa qualitativa: uma apresentação

Um conjunto de falsas motivações geralmente acompanha a escolha da pes-
quisa qualitativa por pesquisadores iniciantes, a saber: pouca habilidade com nú-
meros e procedimentos estatísticos; crença de que se trata de uma metodologia 
mais simples; vontade de usar uma metodologia mais avançada; e gosto pelo poé-
tico e/ou literário.

As raízes da pesquisa qualitativa estão na antropologia de caráter funcionalista 
e positivista, com destaque para os estudos etnográficos realizados por Franz Boas e 
Bronislaw Malinowski.

A trajetória da pesquisa qualitativa, de acordo com Chizzotti (2003), pode ser 
apresentada em cinco grandes fases:

1. final do século XIX;
2. primeira metade do século XX;
3. da Segunda Guerra Mundial aos anos 1970;
4. anos 1970-1980;
5. 1990 até hoje.

Na última fase, consolida-se o vigor das metodologias qualitativas, com grande 
originalidade criadora da investigação em ciências humanas e sociais, incorporando 
novas estratégias de investigação e novos paradigmas teórico-conceituais.

A própria dificuldade em definir a pesquisa qualitativa deriva da ampla diversi-
dade de vertentes e filiações teórico-metodológicas oriundas da sociologia, da antro-
pologia, da psicologia, da história, entre outras áreas. Para Minayo (1994), podem-se 
definir como pesquisas qualitativas aquelas que são capazes de incorporar o significado 
e a intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, sendo 
estas últimas tomadas tanto em seu advento quanto em sua transformação como cons-
truções humanas significativas. 

Conforme destaca Demo, a introdução dos métodos qualitativos no âmbito das 
ciências humanas e sociais se apresentou como uma reação à “ditadura do método” 
preconizada pelas ciências naturais. O legado formal que deu sustentação ao conheci-
mento científico não poderia ser abandonado. 

A ciência abusou dele, mas lhe é parte essencial. Nesse sentido, destaca na realidade 

as manifestações mais facilmente formalizáveis, o que já traz um prejuízo claro frente 

ao que costumamos chamar de qualidade. O legado formal é, assim, virtude e vício 

ao mesmo tempo. É vício por tender a distorcer a realidade, na proporção em que 
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25Parte 1 – Pesquisa qualitativa: conceitos básicos

compreende melhor o que é sistematizável logicamente. É virtude porque consegue 

captar com grande proficiência as faces formais. O progresso da ciência é algo inegável 

e fantástico (1998, p. 91).

Para o autor, somente se compreende aquilo que puder ser minimamente siste-
matizado, ou seja, se não houver no fenômeno nada que tenha perfil lógico, sistemáti-
co, recorrente, pelo menos regular, ele não pode ser abordado cientificamente. Por isso, 
a ciência trabalha melhor quantidades do que qualidades. Estas estão definitivamente 
reconhecidas e são, de novo, moda, mas são mais complicadas de ser manejadas pela 
pesquisa científica.

Para Demo, a dicotomia entre o quantitativo e o qualitativo não é real, e 

pode-se, no máximo, priorizar uma ou outra, por qualquer motivo, mas nunca insinuar 

que uma se faria às expensas da outra, ou contra a outra. Todo fenômeno qualitativo, 

pelo fato de ser histórico, existe em contexto também material, temporal, espacial. E 

todo fenômeno histórico quantitativo, se envolver o ser humano, também contém a 

dimensão qualitativa. Assim, o reino da pura quantidade ou da pura qualidade é ficção 

conceitual (p. 92). 

A pesquisa qualitativa tem como identidade o reconhecimento da existência de 
uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, de uma interdependência viva 
entre sujeito e objeto e de uma postura interpretativa, constituindo-se como um campo 
de atividade que possui conflitos e tensões internas. 

A palavra qualidade deriva de qualitas e significa essência. Assim, qualidade de-
signa parte essencial, aquilo que é mais importante e determinante. Qualidade sinaliza 
o horizonte da intensidade, que vai além da extensão. Significa outra dimensão funda-
mental de fenômenos qualitativos, que é sua busca de profundidade e plenitude. 

Para Demo, 

a definição de qualidade parece um jogo teórico. Entretanto, como nada é melhor para 

a prática do que uma boa teoria, será o caso perceber que nenhuma prática da qualidade 

é qualitativa se não souber definir-se conceitualmente. Acaba tornando-se qualquer coisa 

(p. 100, grifos do autor).

Os pesquisadores qualitativos estão mais preocupados com o processo, e não 
simplesmente com os resultados, tendo o ambiente natural como fonte direta dos da-
dos, e grande destaque é dado à interpretação do significado das ações sociais.
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Ao apontar a evolução da pesquisa qualitativa, Chizzotti destaca desafios a serem 
superados: 

Uma agenda futura para a pesquisa sugere que algumas questões candentes continuarão 

a provocar os pesquisadores: algumas, epistemológicas, como a onipresença e onipotên-

cia do autor no texto e a relevância do ‘outro’, o estilo e a validade do discurso como 

tradução da realidade descrita, o público e a apresentação perfuntória ou performática 

do texto científico; outras, ético-políticas, como os fins sociais da pesquisa, a voz dos 

silentes, o poder e a emancipação, a solidariedade e participação na transformação de-

liberada da vida humana. Crescem, porém, a consciência e o compromisso de que a 

pesquisa é uma prática válida e necessária na construção solidária da vida social, e os 

pesquisadores que optaram pela pesquisa qualitativa, ao se decidirem pela descoberta de 

novas vias investigativas, não pretenderam, nem pretendem furtar-se ao rigor e à objeti-

vidade, mas reconhecem que a experiência humana não pode ser confinada aos métodos 

nomotéticos de analisá-la e descrevê-la (2003, p. 232).

Esses desafios conduzem o pesquisador a definir com segurança o referencial 
teórico-metodológico para responder ao empírico de sua pesquisa e construir um co-
nhecimento que seja aceito e validado pela comunidade científica.

O ordenamento das metodologias qualitativas

1. Pesquisa qualitativa: uma caracterização
2. Análise de conteúdo 
3. Análise do discurso 
4. Diário de campo e trabalho de campo
5. Estudo de caso
6. Entrevista e questionário
7. História oral e história de vida
8. Observação
9. Pesquisa participante
10.  Pesquisa-ação
11.  Uso de fotografias e imagens 
12.  Grupos focais, representações sociais, discurso do sujeito coletivo e técnicas 

de trabalho de campo e laboratório

A seguir, apresentamos as referências levantadas, procurando atender a cada uma 
dessas metodologias.
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Ordenamento das referências 

Essas referências foram organizadas com base na experiência dos autores em cur-
sos sobre pesquisa qualitativa. Não se trata de um levantamento exaustivo e sistemá-
tico, mas de um modesto ordenamento de referências que julgamos básicas para o 
pesquisador iniciante na temática das metodologias qualitativas. Portanto, podemos ter 
omitido textos relevantes, na medida em que nossa seleção foi balizada por materiais 
aos quais tivemos, de alguma forma, acesso. 

O material se restringe a publicações nacionais, especialmente artigos publicados 
em periódicos, livros e capítulos de livros. Algumas teses e dissertações também foram 
consultadas, porém, em virtude dos limites de nosso levantamento, decidimos não 
incluí-las. Também optamos pela não inclusão de textos publicados em anais de even-
tos por considerar a grande diversidade de eventos e a grande quantidade de produtos, 
o que dificultaria a escolha dos mais relevantes. 

Tendo em vista diferentes disciplinas que utilizam metodologias qualitativas, os 
textos cobrem diferentes áreas do conhecimento, especialmente antropologia, sociolo-
gia e educação.

1 – Pesquisa qualitativa: uma caracterização

ALVES-MAZZOTTI, Alda J. “O planejamento de pesquisas qualitativas em educação”. Cadernos de 
Pesquisa, São Paulo, mai. 1991, n. 77, pp. 53-71.

—— e GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa 
e qualitativa. 2 ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

ANDRÉ, Marli E. A. “Técnicas qualitativas e quantitativas de pesquisa: oposição ou convergência?”. 
Cadernos CERU, São Paulo, 1991, n. 3, pp. 161-5.

BAITZ, Ricardo. “A implicação: um novo sedimento a se explorar na geografia?”. Boletim Paulista de 
Geografia, São Paulo, jul. 2006, n. 84, pp. 25-50.

BOGDAN, Robert e BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos 
métodos. Porto: Porto, 1994. 

BOSI, Maria Lúcia M. e MERCADO, Francisco J. (orgs.). Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. Pe-
trópolis: Vozes, 2004. 

BRICEÑO-LEÓN, Roberto. “Quatro modelos de integração de técnicas qualitativas e quantitativas 
de investigação nas ciências sociais”. In GOLDENBERG, Paulete; MARSIGLIA, Regina M. G.; 
GOMES, Mara H. de A. (orgs.). O clássico e o novo: tendências, objetos e abordagens em ciências sociais. 
Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2003, pp. 157-83.

BRITO, Angela Xavier de e LEONARDOS, Ana Cristina. “A identidade das pesquisas qualitativas: 
construção de um quadro analítico”. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, jul. 2001, n. 113, pp. 7-38. 

CAPRARA, Andrea e LANDIM, Lucyla P. “Etnografia: uso, potencialidade e limites na pesquisa em 
saúde”. Interface – Comunicação, Saúde e Educação, Botucatu, abr.-jun. 2008, v. 12, n. 25, pp. 363-76. 

CARDOSO, Ruth C. L. (org.). A aventura antropológica: teoria e pesquisa. 4 ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1986.
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CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Cortez, 1991.
——. “A pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais: evolução e desafios”. Revista Portuguesa de 

Educação, Braga, 2003, v. 16, n. 2, pp. 221-36. 
DEMO, Pedro. “Pesquisa qualitativa: em busca de equilíbrio entre forma e conteúdo”. Revista Latino-

-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, abr. 1998, v. 6, n. 2, pp. 89-104. 
DENZIN, Norman K. e LINCOLN, Yvonna S. O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abor-

dagens. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
DUARTE, R. “Pesquisa qualitativa: reflexões sobre o trabalho de campo”. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, 

mar. 2002, n. 115, pp. 139-54. 
ESTEBAN, Maria Paz Sandin. Pesquisa qualitativa em educação: fundamentos e tradições. Porto Alegre: 

AMGH, 2010. 
FLICK, Uwe. Qualidade na pesquisa qualitativa. Tradução de Joice Elias Costa. Porto Alegre: Bookman/

Artmed, 2009. 
——. Introdução à pesquisa qualitativa. 3 ed. Tradução de Joice Elias Costa. Porto Alegre: Artmed, 2009.
FONTANELLA, Bruno J. B.; RICAS, Janete; TURATO, Egberto R. “Amostragem por saturação em 

pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas”. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 
jan. 2008, v. 24, n. 1, pp. 17-27.

FREHSE, Fraya. “Potencialidades do método regressivo-progressivo: pensar a cidade, pensar a história”. 
Tempo Social, São Paulo, nov. 2001, v. 13, n. 2, pp. 169-84. 

GARCEZ, Andrea; DUARTE, Rosalia; EISENBERG, Zena. “Produção e análise de videogravações em 
pesquisas qualitativas”. Educação e Pesquisa, São Paulo, ago. 2011, v. 37, n. 2, pp. 249-61.

GARNICA, Antonio V. M. “Algumas notas sobre pesquisa qualitativa e fenomenologia”. Interface – Co-
municação, Saúde, Educação, Botucatu, 1997, v. 1, n. 1, pp. 109-22.

GIBBS, Graham. Análise de dados qualitativos. Porto Alegre: Bookman/Artmed, 2009.
GIL, Antônio C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999.
GODOY, Arilda S. “Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades”. Revista de Administração de 

Empresas, São Paulo, mar.-abr. 1995, v. 35, n. 2, pp. 57-63.
——. “Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais”. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, mai.- jun. 

1995, v. 35, n. 3, pp. 20-9.
——. “A pesquisa qualitativa e sua utilização em administração de empresas”. Revista de Administração 
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1986.
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Hucitec, 1994. 
—— e SANCHEZ, Odécio. “Quantitativo-qualitativo: oposição ou complementaridade?”. Cadernos de 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, jul.-set. 1993, v. 9, n. 3, pp. 239-62.
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