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À GUISA DE  
APRESENTAÇÃO 

 

O livro “Metodologias, Técnicas e Estratégias de Pesquisa: estudos 

introdutórios 2” é a décima sexta obra que decorre das pesquisas desenvolvidas 

por discentes e docentes dos Programas de Mestrado e Doutorado em Educação 

(PPGED) e Mestrado em Tecnologias, Comunicação e Educação (PPGCE) da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), e por membros do Grupo de Pesquisa 

em Educação Matemática (GRUPEM-UFU). O GRUPEM-UFU é vinculado a duas 

Linhas de Pesquisa dos Programas de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da 

UFU: “Educação em Ciências e Matemática” (PPGED) e “Mídias, Educação e 

Comunicação” (PPGCE).  

A obra está organizada em seis capítulos. O primeiro, denominado “A 

Metanálise: perspectiva metodológica no desenvolvimento de pesquisas 

científicas” apresenta uma visão geral dessa estratégia de investigação científica 

enquanto uma prática de estudo relativamente recente, que se encontra em pleno 

desenvolvimento e que tem sido utilizada em diferentes pesquisas nas mais diversas 

áreas do conhecimento. O texto resgata de forma breve suas origens, relata suas 

definições e discorre sobre os seus principais fundamentos. 

O segundo capítulo, “A Etnografia: metodologia de  pesquisa qualitativa”, 

enuncia e debate os principais saberes que fundamentam a Etnografia como pesquisa 
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qualitativa à luz de teorias desenvolvidas por diferentes autores. O texto, inicialmente 

apresenta um breve histórico da Etnografia, alguns conceitos, definições e 

características básicas, para, posteriormente, descrevê-la como uma metodologia de 

investigação. 

O terceiro capítulo, “Análise de Conteúdo e o tratamento informático dos 

dados”, discorre sobre a utilização da Análise de Conteúdo no que se refere à análise 

de dados em pesquisas do tipo qualitativa, utilizando como principal aporte teórico as 

premissas de Bardin (2016) e Franco (2018). O texto inicialmente trata de questões 

relacionadas ao método qualitativo de pesquisa, abrangendo seus principais 

conceitos e princípios. Em seguida é apresentada e analisada a técnica de Análise de 

Conteúdo, suas fases e características mais importantes. Em um terceiro momento, é 

debatida a utilização do tratamento informático no contexto de pesquisas 

desenvolvidas a partir da Análise de Conteúdo, citando e descrevendo alguns 

softwares atualmente disponíveis, que possibilitam a realização de pesquisas que têm 

como foco a análise de corpus textuais.  

No quarto capítulo, “As pesquisas qualitativas e quantitativas: princípios e 

fundamentos”, são realizadas importantes reflexões sobre as principais ideias que 

norteiam as pesquisas de natureza qualitativa e quantitativa. Apresenta, descreve e 

analisa os conceitos, as definições, os instrumentos de pesquisa e os processos de 

desenvolvimento de cada uma delas. Debate também, algumas questões teóricas 

vinculadas as pesquisas denominadas de Quali-Quantitativas.  

O quinto capítulo, “Pesquisa Documental: saberes teóricos e práticos”, 

discute quesitos do desenvolvimento dessa perspectiva de investigação  vistos como 

importantes ao trabalho realizado pelo pesquisador. O texto aborda fundamentos 

dessa modalidade de pesquisa, tais como características e procedimentos 

metodológicos, além de apresentar elementos da análise documental, recorrente na 

pesquisa acadêmica. À luz de referências teóricas sobre a temática, o debate incide 

ainda em subtemáticas cujas interfaces dialogam com a Pesquisa Documental. 

No último capítulo, “Análise do Discurso: considerações teóricas e 

procedimentos metodológicos para à realização da análise discursiva”, são 

delineados alguns aspectos importantes da Análise de Discurso de linha francesa, sem 

olvidar que seu objeto de estudo, o discurso, também é estudado pela Análise Crítica 
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do Discurso, perpassando por concepções teóricas e estudiosos do campo da 

Linguística que o definem e realçam sua importância.  

Portanto, o livro aborda diferentes ideias de como pensar, organizar e 

desenvolver pesquisas científicas, a partir de abordagens metodológicas diversas, 

mas sempre numa perspectiva de estudo qualitativo e na crença de que a pesquisa é 

um instrumento de produção de novos conhecimentos. Assim sendo, a pesquisa é tida 

como uma importante estratégia educativa a ser considerada pelos docentes no 

processo de formação dos discentes. 

Os autores entendem que as diferentes abordagens metodológicas 

apresentadas e analisadas nos capítulos que compõem esta obra, evidenciam 

fundamentos teóricos e práticos que podem possibilitar a ampliação de 

conhecimentos, contribuir para importantes reflexões sobre a prática educativa e 

auxiliar os docentes e discentes, principalmente do Ensino Superior, no planejamento 

e na implementação de trabalhos de investigação científica. Afinal, como afirmou o 

ilustre sociólogo e professor universitário brasileiro, considerado um dos autores 

com produção mais influente na área de metodologia, Pedro Demo (2001): “é preciso 

aprimorar o exercício da pesquisa, na condição de ferramenta central da 

reconstrução do conhecimento; o estudante precisa dominar o instrumental 

metodológico, de corte crítico, para que possa sair da condição de mero absorvente 

de conhecimento e atingir a posição de participante da engrenagem do conhecimento; 

ao lado da pesquisa, é mister introduzir a estratégia da elaboração própria, como 

signo fundamental da gestação da autonomia; pesquisar não é apenas fazer 

conhecimento, é sobretudo fazer conhecimento próprio”. 

 
Guilherme Saramago de Oliveira  

Adriana Borges de Paiva 
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Fernanda Barros Ataídes 
Josely Alves dos Santos  

Eliana Helena Corrêa Neves Salge  
Juliana Rosa Alves Borges 

Lorrane Stéfane Silva 
Mara Cristina Piolla Hillesheim 

Nayara Poliana Massa  
Tatiane Daby de Fátima Faria Borges 
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CAPITULO I    

 

A METANÁLISE: PERSPECTIVA METODOLÓGICA NO 
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS 

 
Josely Alves dos Santos 

Guilherme Saramago de Oliveira 
Tatiane Daby de Fatima Faria Borges 

 
Metanálise é o método estatístico utilizado na revisão 
sistemática para integrar os resultados dos estudos incluídos e 
aumentar o poder estatístico da pesquisa primária. Estudos de 
metanálise decorrentes de uma revisão sistemática envolvem 
a combinação e análise de evidências que são utilizadas para 
produzir resultados baseados em um conjunto de pesquisas 
prévias (ROEVER, 2020, p. 29). 

 

1. Considerações preliminares 

 A pesquisa científica é um processo por meio do qual a Ciência procura 

encontrar respostas para problemas ou questionamentos que se apresentam. Envolve 

um processo de investigação sistematizado acerca de um tema com o objetivo de 

encontrar novas informações e conhecimentos que favoreçam a solução desses 

problemas postos. 

Diante das possibilidades, a escolha por determinado tipo de pesquisa depende 
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do objeto de estudo, do problema a ser solucionado e dos objetivos a serem alcançados. 

Cabe ressaltar, porém, que não há um método único a ser aplicado a um dado tipo de 

pesquisa.  

Consoante afirma Flick (2004), a formulação do problema de pesquisa constitui 

a etapa principal de seu desenvolvimento e determina o sucesso da mesma. Para o 

autor, o pesquisador a todo o momento durante a pesquisa se depara com o problema 

proposto. 

A forma de abordagem do problema, nesse contexto, conduz à classificação das 

pesquisas em Pesquisa Quantitativa e Pesquisa Qualitativa. 

Com base nos estudos de Triviños (1987), Flick (2004), Creswel (2007), Gil 

(2008) e Minayo (2009) pode-se constatar que as abordagens quantitativa e qualitativa 

da pesquisa possuem características distintas e em função disso, podem ser tidas como 

antagônicas incorrendo-se, por vezes, no erro de se considerar uma superior a outra. 

Todavia, a diferença entre elas é de essência e não de hierarquia tal como afirma 

Minayo (2009). A abordagem quantitativa trabalha com estatística de modo a criar 

modelos abstratos ou descrever fenômenos que são regulares, recorrentes e externos 

ao sujeito. A abordagem qualitativa, por sua vez, dedica-se aos significados, aspirações, 

crenças, valores e atitudes. Assim, o objeto da pesquisa qualitativa dificilmente poderá 

ser quantificado. Isso não quer dizer, entretanto, que a abordagem quantitativa está 

hierarquicamente acima da qualitativa por oferecer dados “objetivos e científicos”. Bem 

como se posiciona Minayo (2009), 

Os dois tipos de abordagem e os dados dela advindos, porém, não são 
incompatíveis. Entre eles há uma oposição complementar que, 
quando bem trabalhada teórica e praticamente, produz riqueza de 
informações, aprofundamento e maior fidedignidade interpretativa 
(MINAYO, 2009, p. 22). 

 

Sendo assim, existem variações entre as abordagens quantitativa e qualitativa 

quanto a seus procedimentos que devem ser observados para se estabelecer qual delas 

poderá ser a mais adequada para se desenvolver a pesquisa. 

Independentemente do tipo de abordagem escolhida pelo pesquisador, é de suma 

importância que ele tenha uma boa base teórica para desenvolver seu trabalho. Nesse 

sentido, conforme reiteram Lakatos e Marconi (1992), Gil (2008) e Nascimento e 

Teixeira (2012), o pesquisador precisa iniciar uma busca bibliográfica, orientado pelos 
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conceitos básicos de uma teoria que o auxiliará na compreensão, explicação e 

significação dos fatos que estudará. Em muitos casos, a pesquisa poderá ser 

integralmente bibliográfica. 

A pesquisa bibliográfica, tal como esclarece Nascimento e Teixeira (2012), é o 

levantamento e análise crítica dos principais trabalhos publicados sobre determinado 

tema para se resolver um problema ou mesmo adquirir novos conhecimentos. Desse 

modo, a pesquisa bibliográfica pode ser feita com a finalidade de: atualizar 

conhecimentos; acompanhar o desenvolvimento de um assunto; e/ou realizar 

trabalhos científicos. 

A pesquisa bibliográfica busca, portanto, agregar de forma lógica e crítica textos 

já publicados e, a partir disso, sumariar, analisar e avaliar informações reunidas. 

No entendimento de Lakatos e Marconi (1992, p. 44), o objetivo da pesquisa 

bibliográfica é “[...] colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi 

escrito sobre determinado assunto [...]. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser 

considerada também como o primeiro passo de toda pesquisa científica”. Assim, 

realizar uma pesquisa bibliográfica irá permitir ao pesquisador se familiarizar de 

maneira mais aprofundada com o assunto de sua pesquisa. 

Em seus estudos, Gil (2008) relaciona as principais fontes bibliográficas. Dentre 

as quais o autor cita: os livros, as teses, as dissertações, os periódicos científicos e os 

anais de eventos científicos. 

Dentre as derivações da pesquisa bibliográfica encontram-se a revisão narrativa 

e a revisão sistemática (RS). Em seus estudos, Cook, Mulrow e Haynes (1997) trazem a 

distinção entre as duas formas de revisão.  

Para os autores, a revisão narrativa parte de uma ampla gama de questões 

relacionadas a um determinado tema. Geralmente, são mais apropriadas para descrever 

o contexto ou o desenvolvimento de um problema e são úteis para discutir dados à luz 

de uma teoria. Sua abordagem, portanto, é essencialmente qualitativa. 

A revisão sistemática, por sua vez, é utilizada para responder uma questão 

específica em profundidade, possui métodos planejados e tem como objetivo sintetizar 

os resultados de várias investigações primárias. Na revisão sistemática, selecionam-se, 

de maneira metódica, todas as publicações potencialmente relevantes para o estudo. 

Nesse sentido, Roever (2020, p. 1) descreve a revisão sistemática como um 
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processo de pesquisa, seleção, avaliação, síntese e relato de evidências sobre uma 

determinada pergunta e/ou tópico. Segundo o autor, atualmente, “[...] a revisão 

sistemática é considerada uma maneira mais racional e menos tendenciosa de 

organizar, avaliar e integrar as evidências científicas”. 

Tendo em vista o problema de pesquisa e os objetivos da mesma, a revisão 

sistemática também pode ser enquadrada numa abordagem qualitativa ou quantitativa. 

Conforme elucidam De-La-Torre-Ugarte-Guanilo, Takahashi e Bertolozzi (2011), a 

revisão sistemática qualitativa tem por objetivo responder ou interpretar questões 

sociais, culturais, comportamentais entre outras, além de possibilitar a proposição de 

novas teorias. Um exemplo de revisão sistemática qualitativa é a metassíntese. Já a 

revisão sistemática quantitativa busca responder perguntas específicas com o uso de 

métodos estatísticos para condensar estudos primários. Nesse quadro, encontra-se a 

metanálise. 

Tais derivações da pesquisa bibliográfica podem ser resumidas de forma 

ilustrativa conforme a figura a seguir: 

Figura 1 - Derivações da pesquisa bibliográfica. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Nesse estudo, estará em evidência a metanálise que é uma prática relativamente 

recente, em pleno desenvolvimento e que tem sido utilizada em pesquisas científicas 

nas mais diversas áreas do conhecimento. 
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2. Metanálise: abordagem histórica e conceitos  

Com o número cada vez mais crescente de pesquisas no meio científico, cresce 

também a oportunidade e a necessidade de estudos que possam reunir, analisar e 

sintetizar as informações contidas nessas investigações e é nesse contexto que se 

insere a metanálise. 

O vocábulo metanálise, que advém do grego, é formado pelo prefixo “meta” 

que possui como significado “depois de”/“além” e pela palavra “análise”. Desse modo, 

o termo pode ser entendido como a análise que vem depois de outras análises ou que 

vai além das mesmas. A grafia da palavra sofre variações sendo possível encontrar 

tanto a expressão metanálise quanto meta-análise.  

De acordo com Cardoso (2007) e Monteiro (2010), a denominação metanálise 

surgiu pela primeira vez quando da publicação de um artigo de Gene V. Glass em 

1976 intitulado “Primary, secondary and meta-analysis of research” em que o autor 

conceitua a metanálise como a análise de uma gama de resultados de investigações 

anteriores advindas de estudos individuais com o objetivo de complementar o que foi 

encontrado. 

Para Rodrigues e Ziegelmann (2010), a metanálise consiste em uma técnica 

estatística aplicada para combinar resultados de outros estudos já realizados 

produzindo estimativas metanalíticas. 

A metanálise, nas palavras de Roever (2020),  

[...] é utilizada para combinar resultados provenientes de diferentes 
estudos e, com isto, produzir estimativas que resumem o todo, 
denominadas estimativas metanalíticas. Para se considerar que o 
resultado de uma metanálise tenha significado aplicado, os estudos 
que compõem os seus dados devem ser resultado de uma revisão 
sistemática (ROEVER, 2020, p. 9). 
 

Nessa mesma acepção, Rösing et al. (2018, p. 345) esclarecem que a 

metanálise propõe o uso de comandos analíticos que tem por objetivo elaborar novas 

estimativas dos estudos selecionados para revisão. Desse modo, os autores afirmam 

que a metanálise nada mais é que “[...] o resultado numérico, quantitativo, de uma 

revisão sistemática”. 

Lovatto et al. (2007) elencam os principais objetivos e justificativas para a 

aplicação da metanálise quais sejam: obtenção de novos resultados, síntese de 
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resultados contraditórios, aumento da precisão de análise, melhor representatividade 

e geração de novas hipóteses. 

A metanálise, consoante evidencia Monteiro (2010), tem sido utilizada por 

diversas áreas do conhecimento e tem proporcionado uma evolução desses campos 

científicos. Não obstante, as ciências biomédicas representam a área que mais tem 

produzido estudos com a aplicação do método visto que reduz os custos da pesquisa e 

diminui as implicações éticas presentes em investigações com seres humanos. 

Posto que a metanálise se encarrega da combinação de resultados de estudos 

primários, a mesma pode ser aplicada em diversas situações. Monteiro (2010), nesse 

sentido, sustenta que o método é conveniente 

[...] naquelas situações em que encontramos vários estudos sobre 
determinada intervenção, mas possuímos dúvidas se os seus 
resultados poderão estar mascarados pelo pequeno número de 
indivíduos envolvidos. Ou ainda, quando o número de estudos sobre 
determinado assunto, é pouco abundante, permitindo a meta-análise, 
reunir as evidências disponíveis ou até apontar áreas onde há 
necessidade de realizar mais pesquisas (MONTEIRO, 2010, p. 19-20). 
 

Tal como demonstram Rösing et al. (2018), o uso da metanálise permite que os 

resultados dos estudos sejam conjugados de forma a gerar estimativas mais amplas e 

potencialmente mais precisas. Além disso, o método atribui maior peso aos estudos 

haja vista a maior capacidade de geração de evidências. 

Por conseguinte, Cardoso (2007) aponta como uma das potencialidades da 

metanálise o fato de que esta torna o processo de pesquisa baseada na revisão mais 

uma ciência do que uma arte. A autora menciona ainda, algumas dificuldades no 

desenvolvimento do método como a heterogeneidade entre os resultados de 

diferentes estudos, o enviesamento de algumas publicações para obter resultados 

significativos, a avaliação da qualidade dos estudos, entre outros. Entretanto, reitera 

que essas dificuldades não devem ser limitadoras dado que o uso cuidadoso do 

método contribuirá para a superação dessas fragilidades.  

Desse modo, atentar-se aos principais fundamentos do método assegurará a 

fidedignidade e o êxito da pesquisa. 

3. Principais fundamentos da metanálise  

Assim como outros métodos de pesquisa científica, a produção de um estudo 



 Metodologias, Técnicas e Estratégias de Pesquisa: estudos introdutórios 2 
 

2021 

 

 
 13 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

que se proponha a utilizar a metanálise deve ser criteriosa. Bem como assevera 

Monteiro (2010), o planejamento do protocolo da investigação é parte central das 

pesquisas que envolvem metanálise. É nesse momento que serão definidos o 

problema/ questão de estudo, os grupos de interesse, a metodologia, os critérios de 

inclusão e exclusão das publicações, assim como a extração e análise das informações 

quantitativas. 

Ao passo que a metanálise é o resultado de uma revisão sistemática para 

combinação estatística de estudos primários, as configurações de desenvolvimento do 

método são basicamente as mesmas propostas para a realização da revisão 

sistemática. 

Nessa perspectiva, com base nos estudos de Donato e Donato (2018) e Roever 

(2020), é possível descrever os procedimentos para a elaboração de estudos com 

metanálise. Assim, temos o seguinte esquema que explicita essas etapas de 

desenvolvimento: 

Figura 2 – Etapas da revisão sistemática com metanálise. 

 
         Fonte: Autoria própria. 

 

Donato e Donato (2018) alertam para o fato de que, antes de iniciar uma 

revisão sistemática, o pesquisador deve averiguar se há outras revisões sobre o 

assunto ou se há revisões em curso. Ademais, as autoras atentam para a necessidade 

de o pesquisador ter um conjunto de competências que deve incluir habilidades para 

o desenvolvimento da revisão sistemática e para a recuperação de informações. 

Uma vez que tenha se decidido pela revisão sistemática com metanálise, o 



 Metodologias, Técnicas e Estratégias de Pesquisa: estudos introdutórios 2 
 

2021 

 

 
 14 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

pesquisador deverá seguir as etapas para a aplicação da mesma, conforme 

demonstrado na Figura 2. 

O primeiro passo do trabalho é definir o problema ou questão de estudo. O 

problema deve ser formulado como uma pergunta sendo que esta necessita ser clara 

e precisa. Ao definir o problema de estudo, o pesquisador tem que considerar qual 

será o público-alvo, quais itens serão objeto de avaliação ou comparação e qual 

resultado se deseja obter. Essa etapa viabilizará a localização e seleção dos estudos 

bem como a posterior coleta de dados. 

Definida a questão de estudo, o próximo passo será elaborar o protocolo da 

revisão sistemática. Esse protocolo deve ser estruturado no início do estudo de 

modo a contemplar o problema de pesquisa; os objetivos; a justificativa; os critérios 

de inclusão e exclusão das publicações a serem analisadas; os métodos de 

identificação das evidências científicas; o método de seleção dos estudos; e os 

métodos de extração de dados, avaliação da qualidade metodológica, síntese e 

divulgação dos resultados da pesquisa realizada. 

A respeito da elaboração do protocolo, Donato e Donato (2018, p. 228) alegam 

que ele “[...] é um componente essencial no processo de RS e ajuda a garantir a 

consistência, transparência e a integridade”. Além disso, advertem para a necessidade 

de justificativa e documentação de qualquer alteração que se faça no protocolo 

formulado. 

O terceiro passo corresponde à identificação dos estudos primários 

relevantes. Lovatto et al. (2007) ponderam que um cuidado especial deve ser dado a 

esta etapa uma vez que a construção da base de dados vincula-se à organização das 

informações contidas no material a ser selecionado. Os autores classificam como 

principais fontes para a revisão dissertações, artigos, manuais, relatórios, entre 

outros. A depender da quantidade de fontes disponíveis acerca do tema, pode ser 

necessário limitar a pesquisa no espaço e no tempo. Cabe ressaltar que toda a 

estratégia desenvolvida nessa identificação deve ser bem documentada. 

Feito esse processo de identificação dos estudos, o pesquisador deve 

estabelecer os critérios de seleção para inclusão ou exclusão dos estudos. Dentre 

esses critérios podem estar a validade interna e externa dos estudos primários e o 

método estatístico utilizado nos mesmos. Assim, é necessário descrever nessa etapa 
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que tipos de estudos serão incluídos bem como as razões para exclusão daqueles que 

não preenchem os critérios definidos. Nesse sentido, Roever (2020, p. 4) explica que o 

pesquisador deve “[...] reportar os métodos de seleção e triagem de elegibilidade para 

todos os estudos que foram identificados, e remover os duplicados. Após isto, deve-se 

realizar o rastreio de relevância do título, seguido do resumo e do artigo em sua 

totalidade”. 

Selecionados os estudos que irão compor a metanálise, os mesmos devem 

passar por uma avaliação da qualidade com o intuito de examinar as metodologias 

dos estudos e seus resultados. Para esse passo, Donato e Donato (2018) esclarecem 

que pode ser elaborado um check list com os elementos a serem considerados para 

atestar a qualidade dos estudos. Esse formulário criado poderá auxiliar na 

classificação de estudos homogêneos para a metanálise. Cumpre salientar que esta 

etapa deve ser realizada por pelo menos dois pesquisadores/ revisores. 

Para viabilizar a avaliação da qualidade, Fuchs e Paim (2010) relatam que a 

Colaboração Cochrane, que é referência para a elaboração e publicação de revisões 

sistemáticas e metanálises, possui diversos materiais disponibilizados online que 

orientam e auxiliam na elaboração desses protocolos de avaliação. 

Depois de todo o processo de inclusão/exclusão dos estudos primários e da 

avaliação da qualidade dos mesmos, ocorre a fase de extração dos dados. Os 

critérios a serem aplicados nesse momento variam de pesquisa para pesquisa. Tendo 

em vista que os dados a serem extraídos são numéricos ou gráficos, é comum que os 

mesmos sejam organizados em tabelas que, posteriormente, serão revisadas para 

verificar se os resultados dos diferentes estudos poderão ser submetidos à 

metanálise. Tal como enfatizam Donato e Donato (2018), para documentar a extração 

dos dados, é obrigatório o uso de formulário com a descrição dos dados que foram 

extraídos. Ressalta-se também, conforme destaca Roever (2020, p. 5), que os “[...] 

dados devem ser extraídos independentemente dos estudos por pelo menos dois 

pesquisadores para evitar tendenciosidade nas opiniões”. 

Os resultados extraídos na etapa anterior devem ser sintetizados e analisados 

para que possam revelar conclusões lógicas e válidas. Procede-se, então, a fase de 

síntese e análise dos dados com avaliação da qualidade das evidências. 

Nesse contexto, os dados obtidos são sumarizados e combinados para 
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estabelecer as semelhanças e inconsistências nos resultados. Identificadas as 

semelhanças, os estudos podem ser agrupados em uma metanálise que será realizada 

após a avaliação da qualidade das evidências onde a pergunta que originou a pesquisa 

será retomada visando determinar se as evidências são suficientes para respondê-la.  

Detectada a homogeneidade entre os estudos, os resultados extraídos dos 

mesmos podem ser combinados para se obter uma medida sumário. Esta, em 

conformidade com o que manifestam Parente et al. (2008), é obtida por meio da 

média ponderada dos resultados dos vários estudos selecionados onde aqueles com 

mais precisão recebem um peso maior na estimativa combinada. A medida sumário, 

portanto, pode aumentar o poder estatístico e a precisão das estimativas. 

Um primeiro aspecto a ser determinado, tal como explicita Ziegelmann (2013) 

é a escolha da medida de efeito a ser metanalisada. A autora elucida que a medida de 

efeito é a medida quantitativa que será adotada para responder o problema de 

pesquisa. Por isso, a escolha da medida de efeito deve estar relacionada com a 

questão de pesquisa dos estudos selecionados, com o tipo de variável envolvida e com 

a quantidade de grupos comparados. As medidas de efeito mais utilizadas em estudos 

com metanálise são a Odds Ratio (Razão de chances) e o Risco Relativo. 

Roever (2020) esclarece que a Odds Ratio ou Razão de Chances é a razão entre 

a probabilidade de um evento ocorrer e a probabilidade de um evento não ocorrer. 

Dessa forma, a Odds Ratio revela quantas vezes um evento ocorrido em um grupo 

equivale aos eventos ocorridos em outro grupo. O Risco Relativo, por sua vez, é a 

razão entre a probabilidade de o evento ocorrer no grupo 1 e a probabilidade do 

evento ocorrer no grupo 2, por exemplo.  

De acordo com Fuchs e Paim (2010), outro aspecto a ser considerado na 

condução de uma metanálise é a escolha entre modelos fixos ou modelos aleatórios 

para a análise. Conforme as autoras explicam,  

Os primeiros baseiam-se no pressuposto de que todos os estudos em 
análise foram realizados sob condições semelhantes e que a única 
diferença entre eles é o poder estatístico para detectar o desfecho de 
interesse. Modelos aleatórios permitem que os desfechos dos estudos 
variem dentro de uma distribuição normal, entre estudos (FUCKS; 
PAIM, 2010, p. 299). 
 

Assim, o modelo fixo se adequa às metanálises em que os dados dos diferentes 
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estudos são semelhantes e foram conduzidos de maneira similar e o modelo aleatório 

é mais bem utilizado quando os vários estudos possuem os mesmos objetivos, mas 

foram conduzidos de maneira diferente. Ziegelmann (2013) aponta que o modelo de 

efeitos aleatórios é mais flexível e, portanto, mais indicado. 

Para que a metanálise seja efetivada, Rodrigues e Ziegelmann (2010) indicam 

que várias técnicas podem ser utilizadas como a Abordagem Bayesiana, análise de 

subgrupo, metarregressão e softwares como o STATA e o R. 

A Abordagem Bayesiana, de acordo com Roever (2020) é uma técnica recente 

que se baseia em dados estatísticos e em evidências prévias para a obtenção de 

estimativas combinadas mais confiáveis. Já a análise de subgrupo é realizada por 

meio da distinção entre grupos de estudo onde há a comparação entre estudos 

individuais com maior poder estatístico para detectar a existência de um subgrupo 

com resultados diferentes. A metarregressão é uma técnica utilizada para analisar se 

as características dos estudos selecionados possibilitam uma síntese dos dados de 

modo a explicar a heterogeneidade encontrada nesses estudos. 

A contribuição cada vez maior das tecnologias possibilitou o uso de softwares 

para a condução de metanálises o que facilita o trabalho desenvolvido pelos 

pesquisadores que fazem uso do método. Rodrigues e Ziegelmann (2010) apresentam 

os softwares STATA e R para a análise dos dados extraídos dos estudos selecionados. 

O STATA, bem como demonstram as autoras, é um software de estatística que 

possibilita vários comandos metanalíticos. Assim, as análises dos dados são 

realizadas por meio das linhas de comando presentes no mesmo. Já o R, é um 

software programável livre que pode ser obtido gratuitamente. Nele, é possível 

encontrar pacotes de comandos para a realização da metanálise. 

Uma vez sintetizados e analisados os dados retirados dos estudos, é momento de 

discutir e publicar os resultados encontrados. Consoante expõe Roever (2020), 

nessa etapa devem ser apresentadas as principais conclusões da metanálise realizada. 

No mesmo entendimento, Donato e Donato (2018) afirmam que nesse estágio.  

[...] são resumidos os principais resultados da revisão, sumário da 
evidência e depois discutidas as limitações do estudo e confiabilidade 
dos resultados. Os pontos fortes e os pontos fracos da revisão devem 
ser discutidos e as implicações para a prática actual sugeridas 
(aplicabilidade) (DONATO; DONATO, 2018, p. 234). 
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Desse modo, apresentam-se, de forma detalhada, todos os procedimentos 

realizados durante a revisão sistemática com metanálise e a devida indicação das 

conclusões feitas e das implicações da pesquisa para estudos futuros.  

Ziegelmann (2013) esclarece que a maneira mais frequente de se apresentar 

os resultados de uma metanálise é por meio do Forest plot ou gráfico de floresta. Na 

figura a seguir encontra-se um exemplo de um Forest plot apresentado pela autora: 

Figura 3 – Forest plot  (gráfico de floresta). 

 
Fonte: Ziegelmann (2013, p. 12). 

               

Como pode ser observado na Figura 3, o Forest plot traz as informações 

individuais dos estudos bem como os resultados da metanálise. À esquerda constam o 

nome dos estudos e os dados extraídos dos mesmos. Cada estudo é representado por 

uma linha com um quadrado. Esse quadrado representa o efeito do estudo e a linha 

indica o intervalo de confiança dele. Esse quadrado varia de tamanho para indicar o 

peso relativo de cada estudo ao final do cálculo da metanálise. À direita no gráfico, na 

primeira coluna, aparece a medida de efeito metanalisada no estudo. No caso desse 

exemplo, a medida de efeito utilizada foi o Risco Relativo (RR). Na segunda coluna são 

exibidas as medidas sumário de cada estudo, ou seja, o peso calculado de cada estudo. 

Por fim, o losango representa o resultado final da metanálise. Sua posição determina 
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se os dados analisados dos diferentes estudos (Risco Relativo) são estatisticamente 

significativos ou não. 

Para Ziegelmann (2013) na interpretação dos resultados de uma metanálise é 

de suma importância que se faça uma análise crítica dos estudos selecionados assim 

como da metodologia utilizada para calcular a estimativa da medida sumário. 

À vista disso, a realização da revisão sistemática com a metanálise busca, 

principalmente, apresentar informações e evidências de forma objetiva. Uma vez 

realizada a metanálise, deve-se mensurar o tamanho da evidência encontrada e a real 

aplicação dos resultados em situações reais. 

4. Considerações finais 

Dentre os mais diversos métodos possíveis para as pesquisas científicas, a 

metanálise vem ganhando espaço em função de sua objetividade, transparência e 

por possibilitar a condensação de diferentes estudos em busca de dados 

quantitativos que contribuam para a obtenção de novos resultados e a geração de 

novas hipóteses. 

Este estudo se propôs a apresentar uma visão geral desse método sem, no 

entanto, se ater à fórmulas ou cálculos que podem ser realizados por softwares ou 

programas como o Excel. Não obstante, buscou-se manifestar seus conceitos, 

principais objetivos e fundamentos para o desenvolvimento de uma metanálise.  

Com bases nas referências pesquisadas, notou-se que o uso da metanálise tem 

sido substancialmente voltado para pesquisas na área das ciências biomédicas devido 

a uma maior produção de estudos com base em dados quantitativos. Além disso, a 

metanálise propicia uma redução no custo das pesquisas e contorna problemas em 

torno de questões éticas devido a estudos com seres humanos. Entretanto, isso não 

afasta a possibilidade de uso em áreas como as ciências sociais que possuem, em 

muitos casos, caráter mais subjetivo. A depender do problema e dos objetivos de 

pesquisa, o pesquisador pode buscar fontes onde é possível fazer comparações 

estatísticas de estudos anteriores. 

Fica evidenciado no decorrer deste estudo, o fato de que a metanálise 

corresponde a um método que exige rigor e critério para seu desenvolvimento. Todo 

o processo deve ser muito bem planejado e cada etapa deve ser documentada por 



 Metodologias, Técnicas e Estratégias de Pesquisa: estudos introdutórios 2 
 

2021 

 

 
 20 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

meio do registro do problema de pesquisa; dos objetivos; das justificativas para 

realização do estudo; dos critérios de seleção das publicações a serem analisadas; e 

dos métodos de extração de dados, avaliação da qualidade metodológica, síntese e 

divulgação dos resultados. 

Cumpre enfatizar que a etapa de avaliação da qualidade das evidências 

científicas é crucial para estabelecer o nível de precisão e confiança da metanálise 

visto que é nessa fase que as evidências encontradas em cada estudo são colocadas 

em cheque para se determinar se o estudo de fato produz dados significativos. 

Estudos com dados imprecisos podem comprometer o resultado da metanálise e 

conduzir a conclusões falsamente significativas. 

Pelo exposto, é possível compreender que a metanálise é um método viável e 

com custos relativamente baixos que exige conhecimento e técnica por parte do 

pesquisador. Sua aplicação proporciona uma maior precisão em análise de dados 

quantitativos, possibilita a síntese de informações de estudos anteriores e pode 

indicar em quais temas os dados são insuficientes de maneira a mostrar as áreas em 

que é necessário desenvolver novos estudos. 
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CAPITULO II    

 
 

A ETNOGRAFIA: METODOLOGIA DE  PESQUISA QUALITATIVA 
 

Fernanda Barros Ataídes 
Guilherme Saramago de Oliveira 

Anair Araújo de Freitas Silva 
 

Fazer Etnografia, [...] é dar voz a uma minoria silenciosa; é 
caminhar em um mundo desconhecido; é abrir caminhos 
passando das contingências para a autodeterminação, para 
inclusão na escola, na vida social, no mundo da existência 
solidária e cidadã. Fazer Etnografia é um pouco de doação de 
ciência, de dedicação e de alegria, de vigor e de mania, de 
estudo e de atenção. Fazer Etnografia é perceber o mundo 
estando presente no mundo do outro, que parece não existir 
mais (MATTOS; CASTRO, 2011, p. 45).  

 
 
1. Ideias iniciais: breve histórico da Etnografia 

Constam nos registros teóricos que a pesquisa etnográfica foi desenvolvida por 

antropólogos nos fins do século XIX e início do século XX para investigar comunidades 

pequenas e culturalmente isoladas. Conforme aponta discussões realizadas por Sousa e 

Barroso (2008), os estudos etnográficos, a princípio, limitavam-se a estudar a cultura de 

civilizações exóticas, por meio da análise dos instrumentos que elas produziam, havia 



 Metodologias, Técnicas e Estratégias de Pesquisa: estudos introdutórios 2 
 

2021 

 

 
 23 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

pouco interesse em conhecer a relação interpessoal, pensamento e comportamento 

das pessoas. Assim, os estudos etnográficos aconteciam, ainda, sem características 

antropológicas. A investigação era realizada a distância, não havia nenhum contato do 

pesquisador com os pesquisados. Para a coleta de dados, o etnógrafo enviava 

questionários por meio de viajantes e missionários e solicitava a eles que trouxessem o 

máximo de produtos manufaturados que conseguissem como flechas, objetos de barro, 

vestimentas, dentre outros. Esse modo de entender o outro se caracterizou por uma 

Etnografia discriminatória e estereotipada. 

Segundo Angrosino (2009), o método etnográfico surgiu a partir do 

convencimento de antropólogos de que as conjecturas infundadas pelos filósofos sociais 

eram insuficientes para compreender os grupos humanos. Para os antropólogos, 

somente indo ao campo, um pesquisador poderia encontrar a dinâmica e o 

entendimento da experiência e vivência humana.  No entendimento de Mattos e Castro 

(2011, p. 27), o surgimento do fazer antropológico ocorreu “[...] com a expansão do 

mundo através da “descoberta” pelos europeus de outros povos, cujas as culturas se 

distanciavam sobremaneira daquela do velho mundo”. Nesse sentido, a Etnografia teve 

suas raízes, no estudo dos povos primitivos, vistos como estranhos e desconhecidos, tal 

como os índios. Isso significa que o objeto de estudo etnográfico era sempre as 

colonizações de povos diferentes da cultura ocidental europeia.  

Para Laplantine (2003), a Etnografia propriamente dita só começou a existir a 

partir do momento que o pesquisador percebeu que deveria ir a campo efetivar sua 

própria pesquisa e que a observação direta fazia parte integrante da investigação. O 

autor destaca que, no início do século XX, houve uma grande revolução na área da 

antropologia, considerando que:  

[...] ela põe fim à repartição de tarefas, até então habitualmente 
divididas entre observador (viajante, missionário, administrador) 
entregue ao papel subalterno de provedor de informações, e o 
pesquisador erudito, que tendo permanecido na metrópole, recebe, 
analisa e interpreta - atividade nobre! - Essas informações 
(LAPLANTINE, 2003, p. 57). 

 

Com essa mudança, segundo Laplantine (2003), a observação passou a fazer 

parte integrante da investigação, levando o pesquisador a campo a fim de efetivar sua 

própria observação; o campo passa a ser considerado a própria fonte de pesquisa. 
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Segundo o autor, dois antropólogos tiveram importantes contribuições para o 

desenvolvimento da Etnografia Franz Boas e Bronislaw Malinowski. 

De acordo com Laplantine (2003), o antropólogo Franz Boas (1858-1942) pode 

ser considerado o pioneiro da Etnografia.  Foi o primeiro a afirmar a sociedade como 

uma totalidade autônoma e o primeiro a estudar a sociedade por meio dessa totalidade. 

Sua principal contribuição para a Etnografia tem relação com sua pesquisa 

macrossociológica. Ele ensina que tudo deve ser anotado e objeto de descrição 

meticulosa. Apesar de ter importantes contribuições para a elaboração da Etnografia, 

tornou-se pouco conhecido pelo fato de nunca ter escrito nenhum livro destinado ao 

público erudito e não ter formulado nenhuma teoria. No entanto, sua influência foi 

considerável, pois foi um dos primeiros etnógrafos a ter uma preocupação com a 

descrição precisa dos fatos observados. 

Já o antropólogo Bronislaw Malinowski (1844-1942), conforme indica 

Laplantine (2003), foi o primeiro a conduzir uma experiência científica etnográfica, na 

qual estudou de perto e de forma profunda outras populações, como em seus estudos 

nas Ilhas Trobriand entre 1914 a 1916.  Com ele, a antropologia ignora o 

evolucionismo e se torna uma ciência da alteridade se dedicando ao estudo das lógicas 

particulares de cada cultura. 

Figura 1- Malinowski entre os habitantes nas Ilhas Trobriand. 

 
Fonte: https://28.media.tumblr.com/tumblr_ljx500EDS61qa7ar9o1_500.jpg 

https://28.media.tumblr.com/tumblr_ljx500EDS61qa7ar9o1_500.jpg
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A pesquisa desenvolvida por Malinowski nas Ilhas Trobriand, como mostra a 

Figura 1, deu origem à obra “Os argonautas do Pacífico”, publicada em 1922, a qual 

narra a experiência vivenciada pelo autor no decorrer da pesquisa. A obra representa o 

grande marco fundador da antropologia moderna, pois rompe com a separação entre o 

pesquisador em campo e o erudito em seu gabinete. Nesse sentido, o autor teria sido o 

primeiro a destacar a importância do antropólogo em permanecer longos períodos 

entre os povos pesquisados e demonstrar que não se pode estudar uma cultura 

analisando-a do exterior e a distância, considerava que a cultura deveria ser olhada por 

dentro.  

Isso nos remete a dois princípios básicos da Etnografia, princípio êmico e ético.  

De acordo com Rosa e Orey (2012, p. 867), a abordagem ética “[...] refere-se a uma 

interpretação de aspectos de outra cultura a partir [...] daqueles que observam. Por 

outro lado, a abordagem êmica procura compreender determinada cultura com base 

nos referenciais dela própria”. Em outras palavras, a abordagem êmica é a visão interna 

dos observados que olham de dentro, enquanto a abordagem ética é a visão externa dos 

pesquisadores que olham de fora. Nesse sentido, Rosa e Orey (2012) ressaltam que 

apesar da abordagem ética ser inevitável em uma pesquisa, é necessário analisar 

determinada cultura a partir da abordagem êmica para entender como os observados 

entendem suas próprias manifestações culturais. 

Considerando as informações mencionadas, Mattos e Castro (2011), apontam 

que Malinowski preconizou que, apenas por meio da observação participante, o 

pesquisador teria possibilidade de: 

[...] conhecer o outro em profundidade e superar os pressupostos 
evolutivos e o etnocentrismo (visão pelo qual o homem branco 
europeu letrado seria superior a todos quantos apresentassem 
diferentes constituições, tanto físicas quanto de formas de vida e de 
pensamento). Para isso a Etnografia deveria ser uma pesquisa 
intensiva, de longa duração: o etnógrafo precisaria viver no local, 
aprender a língua nativa e, sobretudo observar a vida cotidiana. O 
pesquisador deveria dar conta da totalidade da vida da tribo observada, 
a partir da constituição da sociedade, da vida real e o espírito nativo 
(MATTOS; CASTRO, 2011, p. 28). 

 

Desse modo, Boas e Malinowski passaram a ser considerados os pais fundadores 

da Etnografia, e o trabalho etnográfico de campo ganha relevância nas pesquisas que 
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pretendiam conhecer a cultura do outro ou de si próprio. Ambos contribuíram para a 

consolidação da Etnografia, instituindo a ideia de que o pesquisador deveria ir a campo 

buscar as informações de seu interesse, “[...] defendiam aquilo que veio a ser conhecido 

como observação participante, um modo de pesquisar que coloca o pesquisador no 

meio da comunidade que ele está estudando” (ANGROSINO, 2009, p. 17). 

 A partir da década de 1920, de acordo com Angrosino (2009), a pesquisa de 

cunho etnográfico se estendeu a outras áreas do conhecimento, como educação, 

enfermagem, saúde pública, negócios e comunicação, com a influência da Escola de 

Chicago. Nos dias atuais, a Etnografia como pesquisa qualitativa inclui estudos de 

comunidades de interesse, comunidades virtuais, bem como comunidades tradicionais 

geograficamente isoladas. Isso significa que a pesquisa etnográfica tem sido utilizada 

em todos os tipos de cenários por diversos pesquisadores, em diferentes disciplinas e 

orientações teóricas como funcionalismo, interacionismo simbólico, feminismo, 

marxismo, etnometodologia, teoria crítica, estudos culturais e pós-modernismo. 

2.  A Etnografia como estratégia de pesquisa 

Originalmente desenvolvida na antropologia, a pesquisa etnográfica, conforme 

aponta Angrosino (2009), busca descrever um grupo social ou pessoas, suas 

instituições, seus comportamentos interpessoais, suas produções materiais e suas 

crenças. Embora tenha sido moldada para estudar sociedades pequenas, tradicionais e 

ágrafas, a fim de reconstruir suas tradições culturais, atualmente, a Etnografia é 

praticada em todos os tipos de condições sociais. Desse modo, os etnógrafos observam 

e pesquisam as vidas rotineiras das pessoas por eles estudadas, com o objetivo de 

discernir padrões previsíveis dessas experiências humanas vividas.  Assim, a 

Etnografia  

[...] é uma maneira de estudar pessoas em grupos organizados, 
duradouros, que podem ser chamados de comunidades ou sociedades. 
O modo de vida peculiar que caracteriza um grupo é entendido como a 
sua cultura. Estudar a cultura envolve um exame dos comportamentos, 
costumes e crenças aprendidos e compartilhados do grupo 
(ANGROSINO, 2009, p. 16). 

 

Magnani (2009), por sua vez, entende que a Etnografia é uma maneira própria 

de operar, em que o pesquisador entra em contato com o universo de um grupo de 

pessoas não apenas para permanecer ali, mas para fazer uma relação de suas teorias 
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com aquelas compartilhadas pelo grupo estudado para, a partir disso, encontrar um 

modelo novo de entendimento. 

Em seus estudos, Mattos e Castro (2011), destacam que a Etnografia também 

pode ser conceituada como pesquisa interpretativa, observação participante, pesquisa 

hermenêutica etc. Segundo as autoras, a Etnografia é um estudo holístico que busca 

entender as percepções e comportamentos na rotina diária de grupos sociais ou 

pessoas, a fim de elucidar o significado cotidiano, nos quais o ser humano age. “O 

objetivo é documentar, monitorar, encontrar o significado da ação” (MATTOS; CASTRO, 

2011, p, 51).  

 Conforme apontam estudos realizados por Castro (2006, p. 42), a etimologia da 

palavra Etnografia vem do grego ethno, que significa “povo” e graphein que quer dizer 

“escrever”. Assim, em um sentido mais simples, poder-se-ía dizer que Etnografia se 

refere à escrita de determinados povos. No entanto, para André (2012, p. 27-28), a 

palavra Etnografia significa “descrição cultural”. Nesse sentido, “[...] o foco de interesse 

dos etnógrafos é a descrição da cultura (práticas, hábitos, crenças, valores, linguagens, 

significados) de um grupo social [...]”.  

 De acordo com Godoy (1995), a Etnografia propõe descrever episódios que 

acontecem na vida de um grupo social e interpretar seus significados para a cultura do 

grupo. Isso remete ao conceito de descrição densa, proposto por Geertz (2008), para 

quem a Etnografia é uma descrição densa, e os etnógrafos fazem as descrições. Nesse 

sentido, cabe ao pesquisador descrever e interpretar 

O que o etnógrafo enfrenta [...] é uma multiplicidade de estruturas 
conceptuais complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas ás 
outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas, e 
que ele tem, de alguma forma, primeiro aprender e depois apresentar. 
Fazer Etnografia é como tentar ler (no sentido de ‘construir uma leitura 
de’) um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, 
emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não com os sinais 
convencionais do som, mas com exemplos transitórios de comportamento 
modelado (GEERTZ, 2008, p. 7). 

 

Para Geertz (2008), a cultura deve ser vista como teias de significados tecidas 

pelo próprio homem ao longo de sua história, e o papel da Etnografia é buscar desvelar 

e elucidar essa cultura. Sob essas considerações, Mattos e Castro (2011) ressaltam que 

obter uma descrição densa sobre o que um grupo de pessoas faz e o significado que 
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eles têm do que fazem é a maior preocupação da Etnografia. Desse modo, o objeto de 

estudo etnográfico se constitui no conjunto de significantes que são produzidos, 

percebidos e interpretados.  

A pesquisa etnográfica, de acordo com Cunha e Ribeiro (2010), é uma estratégia 

de pesquisa em que o pesquisador se insere na realidade social a ser investigada, para 

estudar e compreender elementos intrínsecos e tácitos dessa sociedade, especialmente, 

a sua cultura. Já para Angrosino (2009, p. 34), a Etnografia “[...] é um método de 

pesquisa que busca definir padrões previsíveis de comportamento de grupo. Ela é 

baseada em trabalho de campo, personalizada, multifatorial, de longo prazo, indutiva, 

dialógica e holística”.  

Analisando e refletindo sobre a abordagem etnográfica como pesquisa científica, 

Mattos e Castro (2011) ressaltam que fazer Etnografia implica:  

1) preocupar-se com uma análise holística ou dialética da cultura; 2) 
introduzir os atores socias com uma participação ativa e dinâmica e 
modificadora das estruturas socias; 3) preocupar-se em revelar as 
relações e interações significativas de modo a desenvolver a 
reflexividade sobre a ação de pesquisar, tanto pelo pesquisador quanto 
pelo pesquisado (MATTOS; CASTRO, 2011, p. 49). 

  

Em seus estudos, André (2012, p. 28-29) aponta que, para uma pesquisa ser 

caracterizada como etnográfica, é preciso ficar atento a alguns preceitos:  

1) uso de técnicas tradicionais da Etnografia como observação participante, 

entrevistas e análise documental pelo pesquisador;  

2) interação entre o pesquisador e o objeto pesquisado, sendo o pesquisador o 

principal instrumento para coleta e análise de dados;  

3) ênfase no processo, naquilo que está acontecendo e não no produto ou nos 

resultados finais;  

4) preocupação com o significado;  

5) trabalho de campo em contato direto e prolongado com o objeto de estudo; 

 6) descrição e indução, o pesquisador tem acesso a dados descritivos que são por ele 

reconstruídos em forma de palavras ou transcrições literais;  

7) busca formulações de hipóteses, conceitos, abstrações, teorias e não sua 

testagem. 

López (1999) aborda de maneira sucinta algumas das principais características 
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que configuram a natureza da pesquisa qualitativa de cunho etnográfico (Figura 2). 

Figura 2 – Características da Etnografia. 

 
 Fonte: Autoria própria com fundamento em López (1999). 

 

No entendimento de Sousa e Barroso (2008), a Etnografia se constitui em uma 

pesquisa científica de caráter qualitativo, com traços da fenomenologia, interacionismo 

simbólico e da sociologia, visto que busca compreender o mundo pelo olhar dos 

próprios atores sociais na medida em que os sujeitos interagem com o outro. De 

acordo com as autoras, o ponto chave da Etnografia é o estudo do comportamento do 

ser humano, assim, a pesquisa etnográfica deve ser realizada considerando dois 

conjuntos de hipóteses: a naturalista-ecológica e a hipótese qualitativo-fenomenológica. 

Segundo os pressupostos da hipótese naturalista-ecológica, o homem 
se comporta de acordo com o ambiente em que vive. Neste sentido, a 
sociedade, a comunidade, a família e até mesmo os elementos 
materiais e simbólicos exercem influência sobre pensamento, atitude 
e comportamento humano.  A hipótese qualitativo-fenomenológica, 
por sua vez, afirma que, para entender o comportamento humano, é 
necessário considerar as relações que influenciam a interpretação, 
os pensamentos, os sentimentos e as ações (SOUSA; BARROSO, 
2008, p. 151). 

 

No entanto, a pesquisa etnográfica não é um tipo de investigação fácil de ser 

executada, requer um esforço exaustivo, que o pesquisador deve estar preparado para 

realizar. De acordo com Sousa e Barroso (2008), o papel do pesquisador é de extrema 

importância, desse modo, é necessário que o etnógrafo possua algumas habilidades 

para executar uma pesquisa eficiente, isto é, a Etnografia exige que o pesquisador seja 
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um bom observador; saiba lidar com os sujeitos do campo e consigo mesmo; desarme 

de seus preconceitos; saiba se portar diante dos outros, saiba escrever para apresentar 

aos leitores os fatos observados e as interações do campo; e, por fim, o pesquisador 

deve evitar ser visto como um intruso.  

 Considerando que o etnógrafo é o principal instrumento de coleta e análise de 

dados, André (2012) afirma que o pesquisador precisa ser tolerante com as 

ambiguidades, ser uma pessoa sensível,  comunicativa e ter habilidade de expressão 

escrita, para que a pesquisa tenha um bom desenvolvimento. 

Nesse sentido, quem pode fazer Etnografia? Buscando responder ao 

questionamento, Mattos e Castro (2011, p. 31) afirmam que “[...] qualquer pesquisador 

bem treinado em Etnografia e com uma pergunta socialmente relevante deve fazer 

pesquisa etnográfica”. Mas como fazer uma pesquisa de cunho etnográfico? Segundo as 

autoras, “[...] só o pesquisador pode responder a este questionamento através do 

campo, pois cada campo é único, cada pesquisa é única e cada dia na própria pesquisa 

é único” (MATTOS; CASTRO, 2011, p. 31). 

3. As fases da investigação etnográfica 

A Etnografia propõe a observação e análise de grupos humanos, com o objetivo 

de tornar evidentes os significados das ações cotidiana dos sujeitos, portanto, é 

necessário que o pesquisador conheça e siga alguns critérios para o desenvolvimento 

da pesquisa. Para Angrosino (2009), antes de o pesquisador iniciar uma investigação 

etnográfica, é importante elencar algumas diretrizes para trilhar a pesquisa. 

Figura 3 – Etapas da pesquisa etnográfica. 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Autoria própria com fundamento em Angrosino (2009). 
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adequada do campo de pesquisa. Dessa maneira, é necessário que o etnógrafo escolha 

um lugar com o mínimo de obstáculo de acesso para desenvolver a pesquisa, um lugar 

que tenha diálogo claro com os tópicos acadêmicos estudados, um campo possível de 

ser comparado com outros que já foram estudados, porém não excessivamente, e, em 

último lugar, um campo que não se torne um fardo para a comunidade pesquisada.  

O trabalho de campo, no entendimento de Godoy (1995, p. 28), é o coração da 

pesquisa de cunho etnográfico. Assim, o pesquisador precisa ter um contato intenso e 

prolongado com a situação em estudo para “[...] descobrir como seu sistema de 

significados culturais está organizado, como se desenvolveu e influencia o 

comportamento grupal”. 

Para López (1999), a realização de uma investigação científica de cunho 

etnográfico consiste no desenvolvimento de algumas fases. A Figura 4 apresenta essas 

fases.  

Figura 4 – Fases da investigação etnográfica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria com fundamento em López (1999). 

 

Assim como López (1999) destaca, na primeira fase da pesquisa, a importância 

de selecionar um campo teórico, Cunha e Ribeiro (2010) também ressaltam que, para 

desenvolver uma pesquisa etnográfica, primeiramente o pesquisador precisa realizar 
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uma revisão de literatura para embasamento teórico, o qual dará suporte para a 

pesquisa de campo. Embora o investigador encontre muitas informações no campo que 

não estão disponíveis na literatura, ele precisa estar preparado teoricamente para 

construir construtos que ajudarão em sua análise de dados. Para Mattos e Castro 

(2011), na pesquisa etnográfica, 

[...] os dados ditam o caminho teórico a ser conduzido durante as 
análises e os resultados da pesquisa, suas hipóteses vão sendo 
construídas progressivamente á medida que os dados respondem ou 
não as perguntas que os agentes de pesquisa, junto com o 
pesquisador, formulam diante do objeto pesquisado (MATTOS; 
CASTRO, 2011, p. 37). 

 
 

 De acordo com Godoy (1995, p. 28), o pesquisador, ao iniciar uma pesquisa 

etnográfica, dificilmente prossegue sem um modelo conceitual ou uma teoria para 

compreender a realidade estudada, podendo “[...] optar por um modelo conceitual já 

conhecido - que pode ser uma teoria bastante elaborada - ou criar um esquema 

interpretativo próprio a partir de um ou mais construtos”. 

Inserido no campo de pesquisa, o investigador pode utilizar múltiplos métodos e 

estratégias de coleta de dados para a apreensão do objeto de estudo. No entanto, as três 

grandes habilidades centrais como destaca Angrosino (2009), são: observação, 

entrevista e pesquisa de arquivo. O autor salienta que essas técnicas precisam ser 

usadas juntas, fazendo uma triangulação, pois nenhuma delas sozinha é capaz de 

retratar a totalidade de uma comunidade viva. No entanto, a forma mais utilizada pelo 

etnógrafo que vai ao campo é a observação. “Esta postura se justifica porque o 

pesquisador necessita de um contato prolongado e direto com o objeto a ser estudado a 

fim de estabelecer explicação holísticas e completas da realidade em questão” (CUNHA; 

RIBEIRO, 2010, p. 9). 

A observação etnográfica é feita no campo, em cenários de vida real do 

pesquisado, o papel do pesquisador pode ir do observador invisível ao de participante 

totalmente envolvido. Embora a observação pareça ser simples do ponto de vista do 

senso comum, ela “[...] exige um elevado grau de consciência, atenção a pequenos 

detalhes, e um cuidadoso registro de dados sistematicamente organizados para ser 

usado como ferramentas de pesquisa” (ANGROSINO, 2009, p. 61). Portanto, como a 

Etnografia permite e aconselha a utilização de diversas técnicas de coleta de dados, além 
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da observação direta e participante, o pesquisador pode utilizar outros métodos, como 

a entrevista e a pesquisa em arquivos.   

A entrevista, como expõe Cunha e Ribeiro (2010, p. 9), proporciona um diálogo 

entre entrevistador e entrevistados, a fim de coletar informações. Com isso, o etnógrafo 

pode obter respostas diretas e conhecimentos sobre os sujeitos pesquisados e, ainda, 

desvendar, por meio de perguntas, aquilo que não conseguiu observar e entender. No 

momento da entrevista, de acordo com André (2012), é preciso que se crie um 

ambiente acolhedor por parte do entrevistador, pois, com um clima de confiança, as 

informações tendem a fluir naturalmente e as pessoas envolvidas se sentirão mais à 

vontade para manifestar suas opiniões.  

A pesquisa em arquivos também são recursos valiosos para enriquecer a 

investigação, pois podem fundamentar o estudo com a análise de documentos 

arquivados e guardados. Em suma, Angrosino (2009, p. 71) proclama que “[...] a boa 

pesquisa etnográfica depende de uma composição de fontes de observação, de arquivos 

e entrevistas”. Esse aspecto é também destacado pelas autoras Mattos e Castro (2011, p. 

40) ao se referirem, em seus estudos, sobre a importância da triangulação de dados 

para descrição densa e para análise indutiva, características que “[...] herdamos da 

antropologia e que, de certa forma, garantem a fidedignidade e a validade dos dados 

analisados”. 

Nas palavras de Borges (2018), a pesquisa etnográfica abrange um contexto 

social e cultural, em que os dados são obtidos por meio da interação entre pesquisador 

com as pessoas e as situações pesquisadas. Assim,  

A Etnografia é um processo guiado preponderantemente pelo senso 
questionador do etnógrafo. Deste modo, a utilização de técnicas e 
procedimentos etnográficos, não segue padrões rígidos ou pré-
determinados, mas sim, o senso que o etnógrafo desenvolve a partir do 
trabalho de campo no contexto social da pesquisa. Os instrumentos de 
coleta e análise utilizados nesta abordagem de pesquisa, muitas vezes, 
têm que ser formuladas ou recriadas para atender à realidade do 
trabalho de campo. Assim, na maioria das vezes, o processo de pesquisa 
etnográfica será determinado explícita ou implicitamente pelas questões 
propostas pelo pesquisador (MATTOS; CASTRO, 2011, p. 50). 

 

Um dos instrumentos que podem ajudar o pesquisador na coleta e análise de 

dados, de acordo com Mattos e Castro (2011), são os instrumentos visuais como vídeo, 



 Metodologias, Técnicas e Estratégias de Pesquisa: estudos introdutórios 2 
 

2021 

 

 
 34 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

Tv, jornais, fotografias, pinturas, auxiliada pelo uso do microcomputador. Essas técnicas 

surgem como uma alternativa de tornar mais visíveis as rotinas a serem estudadas, 

sem deixar escapar nenhum detalhe do contexto investigado. Dessa forma, Almeida 

(2013) destaca que o uso de recursos como a filmadora, microgravador e softwares, 

têm facilitado a coleta e análise de dados em pesquisas etnográficas, especialmente, 

quando o trabalho de campo é prologando e o material coletado é extenso. 

No entanto, Sousa e Barroso (2008) alertam que essas técnicas utilizadas para 

coletar dados, como o gravador, a máquina fotográfica, máquina filmadora e outras 

técnicas visuais, devem ser usadas com cautela no início da pesquisa, para evitar 

intimidação das pessoas, a princípio, é aconselhável apenas o uso do diário do campo. 

Posteriormente, outras técnicas podem ser utilizadas, entretanto como recurso 

complementar, visto que a imagem por si só não transmite informações, assim, faz-se 

necessário o relatório escrito, para apresentar de forma precisa o contexto estudado e 

as interações identificadas.  

No entendimento de Godoy (1995, p. 29), diversos tipos de dados são relevantes 

em uma pesquisa etnográfica, “[...] as interações verbais entre os membros do grupo 

estudado, a forma e o conteúdo das interações verbais dos participantes com o 

pesquisador, comportamentos não verbais, [...], gravações, artefatos e documentos”.  

Mattos e Castro (2011) também ressaltam a importância de diferentes tipos de dados 

etnográficos. De acordo com as autoras, ao analisar um contexto, é preciso observar 

minuciosamente os detalhes da ação verbal e não verbal da cena que acontece a 

interação e a fala, buscando alcançar a totalidade.  

Dessa maneira, para conseguir captar a totalidade e ir além dos dados aparentes, 

o pesquisador, no pensamento de André (2012), precisa usar sua sensibilidade e estar 

atento a todos os detalhes do contexto estudado, para tentar colher os sentidos e 

significados dos gestos, dos comportamentos, das expressões verbais e não verbais etc. 

A sensibilidade, também tem um papel importante na análise dos dados, visto que não 

existe um modelo padronizado a ser seguido para análise e interpretação de dados na 

pesquisa etnográfica. No entanto, os dados precisam ser analisados para obter algum 

sentido e significado, assim o pesquisador precisa usar:  

[...] basicamente de sua intuição, de sua criatividade e de sua 
experiência pessoal quando tiver que olhar para o material coletado 
para tentar aprender os conteúdos, os significados, as mensagens 
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implícitas e explícitas, os valores, os sentimentos e as representações 
nele contidos. Isso vai acontecer durante o período mais sistemático 
da análise (já que esta ocorre em todo o desenrolar do estudo). Nesse 
momento o pesquisador vai fazer uma ‘leitura’ interpretativa dos 
dados, recorrendo sem dúvida aos pressupostos teóricos do estudo, 
mas também às suas intuições, aos seus sentimentos, enfim, à sua 
sensibilidade. É esse movimento de vaivém da empiria para a teoria, e 
novamente para a empiria, que vai tornando possível a descoberta de 
novos conhecimentos (ANDRÉ, 201, p. 61). 

 

Para Godoy (1995), a análise de dados não acontece somente após a coleta, mas 

no decorrer de todo o processo da investigação, indo do momento em que o 

pesquisador seleciona um problema para estudo até a última palavra do seu relatório. Já 

para Raposo (2008), a análise de dados se constitui de procedimentos e métodos que 

buscam descrever, analisar e interpretar os fatos, levando em consideração as 

percepções dos participantes.  

Conforme o pensamento expresso por Cunha e Ribeiro (2010), o pesquisador 

etnográfico deve ser intelectualmente ativo para que consiga estabelecer uma análise 

crítica sobre o que foi observado e vivenciado, com explicações adequadas à realidade 

em questão, assim, o seu papel consiste em traduzir as diferenças e perceber 

semelhanças entre as diferentes culturas.  

Geertz (2008, p. 4) declara que praticar Etnografia vai além das técnicas de 

campo. Para ele, fazer Etnografia não é somente estabelecer relações, selecionar 

informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um 

diário, mas também um esforço intelectual destinado a uma descrição densa de uma 

realidade sociocultural.  

Finalizada a etapa de coleta e análise de dados, o pesquisador precisa buscar 

estratégias para apresentar os dados etnográficos obtidos, geralmente eles são 

apresentados por meio de textos acadêmicos, mas também as formas não escritas 

podem ser utilizadas, tabelas, gráficos, filmes documentários ou ficcionais, textos e 

imagens postados na internet, exposições em museus etc. 

Apesar de a pesquisa etnográfica estar sendo utilizada em todos os tipos de 

cenários, por diversos pesquisadores e em diferentes disciplinas, em seus estudos 

André (2012) apresenta algumas vantagens e desvantagens dessa pesquisa. O Quadro 1 

apresenta algumas das principais possibilidades e limitações do estudo etnográfico.     
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  Quadro 1 – Principais vantagens e desvantagens da pesquisa etnográfica. 

 
Fonte: Autoria própria com fundamento em André (2012). 

 
 Embora a pesquisa etnográfica seja alvo de algumas críticas, para Castro (2006), 

a investigação de cunho etnográfico ainda é uma das formas de pesquisa que possibilita 

uma abordagem teórico-metodológica-epistemológica que dá voz ao sujeito pesquisado 

e permite ao etnógrafo uma interação de troca de significados com o participante ao 

descrever de modo significativo a realidade. 

4. Concluindo  

Diante do texto apresentado, pode-se afirmar que a Etnografia, como estratégia 

de pesquisa qualitativa, apresenta-se como uma metodologia de investigação científica 

que proporciona ao pesquisador fazer uma imersão no campo de pesquisa, a fim de 

observar e interagir com as pessoas pesquisadas em seu ambiente real, para 

compreender e elucidar as suas práticas, saberes e culturas.  

A Etnografia não está em busca da verdade, mas em busca dos significados 

sociais, haja vista que o fenômeno parte do entendimento das pessoas, vinculadas à 

situação estudada. Busca-se captar nessas pessoas, os sentidos e os significados que 

elas dão para determinada situação social.  

A pesquisa etnográfica pode ser utilizada para definir problemas que não foram 

previstos pela literatura existente e estão presentes no cenário social, assim, propicia 

ao pesquisador desvelar importantes conhecimentos e realizar novas interpretações 
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sobre algum fenômeno vivido.  

O presente artigo buscou corroborar com a edificação de saberes oriundos de 

materiais disponíveis e aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos sobre a 

Etnografia como metodologia de pesquisa qualitativa, por meio de uma revisão 

bibliográfica. Os conceitos, definições, sistematizações e análises feitas no decorrer do 

estudo podem abrir caminhos para um melhor entendimento e elucidação de saberes 

sobre a Etnografia para outros estudiosos. 
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CAPITULO III    

 
 

ANÁLISE DE CONTEÚDO E O TRATAMENTO INFORMÁTICO DOS 
DADOS 

 
Nayara Poliana Massa  

Guilherme Saramago de Oliveira 
Juliana Rosa Alves Borges 

 
Pertencem ao domínio da Análise de Conteúdo todas as 
iniciativas que, a partir de um conjunto de técnicas parciais, 
mas complementares, consistam na explicitação e 
sistematização do conteúdo das mensagens e da expressão 
deste conteúdo, com o contributo de índices passíveis ou não 
de quantificação, a partir de um conjunto de técnicas, que, 
embora parciais, são complementares (BARDIN, 2016, p. 48). 

 

1. Introdução 

Em sua construção, a pesquisa científica apresenta algumas etapas importantes 

que compõem o processo investigativo. Uma delas diz respeito à definição dos aportes 

teórico-metodológicos que irão sustentar a interpretação dos dados. Nessa fase, o 

pesquisador deve realizar suas escolhas em função do problema de pesquisa a ser 

trabalhado, definindo os métodos e as técnicas a serem utilizadas para nortear todo o 

processo de investigação.  
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O método, a partir do conceito de Ghedin e Franco (2011, p. 26), é aquilo que 

possibilita a interpretação do objeto, apontando uma direção para o caminho da 

pesquisa a ser seguido, “[...] é o que propõe os fundamentos para o exercício de uma 

investigação”, se utilizando de algum instrumento, partindo do pressuposto que o objeto 

está carregado de sentidos a serem explorados. O objetivo do método, portanto, seria a 

estruturação e organização dos significados e sentidos do objeto investigado por meio 

do discurso.  

Uma pesquisa pode se valer de um ou mais métodos, sendo que, dentre eles 

podemos citar os métodos de pesquisa quantitativo, qualitativo ou misto. O método de 

pesquisa quantitativo, segundo Flick (2004), é considerado apropriado quando o 

pesquisador pretende obter dados estatísticos, tais como frequência e distribuição de 

uma determinada amostra. Esse tipo de pesquisa tem como objetivo mensurar e testar 

hipóteses, ela realiza uma experimentação da realidade empírica, gera confiabilidade e 

validade, uma vez que busca a objetividade e a exatidão das informações geradas. 

Já o método qualitativo é escolhido quando o pesquisador desejar saber sobre 

experiências subjetivas de uma determinada situação. É usado quando se busca 

compreender os fenômenos, seus sentidos e significados. Flick (2004) ressalta que nos 

métodos qualitativos, o processo de pesquisa e o assunto em estudo estão incorporados 

ao processo investigativo, sendo melhor compreendidos na perspectiva do processo. 

A metodologia de pesquisa mista abrange a utilização combinada entre os 

métodos quantitativo e qualitativo em uma mesma investigação. A partir dessa união, 

Flick (2004) constata duas possibilidades vantajosas a serem alcançadas: (1) a 

ampliação da obtenção de conhecimento sobre o tema pesquisado e (2) uma mútua 

avaliação, tanto qualitativa, como quantitativa. Além disso, algumas consequências 

seriam esperadas com essa união: (a) convergência entre os resultados qualitativos e 

quantitativos; (b) os resultados apresentam aspectos diferentes, mas se 

complementam; (c) os resultados entre as duas abordagens são divergentes. 

Além dos métodos, o pesquisador precisa ainda definir a(s) técnica(s) de 

pesquisa que irá adotar na coleta e análise dos dados, ou seja, os procedimentos que 

permitirão obter, descrever, organizar e interpretar os dados. As técnicas de coleta se 

constituem de apontamentos e regras a serem seguidas para que os dados sejam 

obtidos e registrados de forma confiável, e de acordo com os objetivos e o problema a 
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que se refere o estudo realizado. A obtenção dos dados se dá mediante a utilização de 

instrumentos de coleta, dentre os quais podemos mencionar os questionários, 

entrevistas, formulários, etc. 

A análise de dados entra em cena, de forma geral, a partir do momento em que 

os dados estão coletados (podendo ocorrer também de forma simultânea à coleta, como 

no caso da pesquisa-ação), e tem como função facilitar a discussão e significação dos 

resultados da pesquisa realizada. Para Ghedin e Franco (2011), a análise emerge do 

embasamento teórico em que a pesquisa está envolta, da metodologia escolhida e do 

campo de atuação em que a pesquisa está inserida. 

Nesse sentido, considerando as etapas acima descritas, de definição das 

metodologias e das técnicas de pesquisa, propomos neste artigo uma reflexão sobre a 

técnica de análise de dados denominada análise de conteúdo. O tema será trabalhado a 

partir dos pressupostos teóricos de Bardin (2016) e Franco (2018), destacando suas 

possibilidades no contexto da pesquisa qualitativa. Discutiremos de forma mais 

específica as potencialidades relacionadas ao tratamento informático e à utilização de 

softwares na organização e interpretação de dados na análise de conteúdo. 

2. Método qualitativo 

A investigação científica contribui de forma significativa quando objetiva o 

aprofundamento de uma determinada questão ou problemática, com a finalidade de 

construir novos conhecimentos. Para isso, são utilizadas metodologias e técnicas de 

pesquisa, trilhando assim, um caminho a ser percorrido nesta busca por novos saberes. 

Nesse estudo, abordaremos o método de pesquisa qualitativo, o qual envolve a busca 

pela compreensão dos fenômenos, através de um viés subjetivo. 

A pesquisa qualitativa, de acordo com Triviños (1987), surgiu primeiramente na 

Antropologia. Os pesquisadores começaram a perceber que não havia uma forma de 

quantificar determinadas informações sobre a vida dos povos, uma vez que elas 

precisavam ser interpretadas de forma muito mais ampla. A pesquisa de cunho 

qualitativo, como se vê em Minayo (2009, p. 22), “[...] se profunda no mundo dos 

significados”. Busca empreender uma análise ligada ao universo dos sentidos, visando 

compreender atitudes, ações, comportamentos, valores, crenças, motivos, aspirações, 

contextos, dentre outras características intrínsecas aos objetos investigados. 
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As pesquisas qualitativas são muito aplicadas nas Ciências Sociais, possuindo 

grande relevância científica nessa área. Minayo (2009. p. 14) expõe que “[...] o objeto 

das Ciências sociais é essencialmente qualitativo”. Os pesquisadores que trabalham 

com fenômenos sociais, baseiam suas investigações em contextos diversificados, em 

variadas experiências de vida, carregadas de história, significado e sentido. Flick (2004, 

p. 18) identifica que tal interesse pelo método qualitativo se deve ao fato da pluralização 

das esferas de vida, uma vez que “[...] as narrativas agora devem ser limitadas em 

termos locais, temporais e situacionais”. 

Para Goldenberg (2015, p. 53) a representatividade dos dados nas pesquisas de 

cunho qualitativo, no campo das ciências sociais, “[...] está relacionada à sua capacidade 

de possibilitar a compreensão do significado e a ‘descrição densa’ dos fenômenos 

estudados em seus contextos e não à sua expressividade numérica”. A autora observa 

que a quantidade é substituída pela intensidade, imergindo profundamente na pesquisa, 

com a finalidade de atingir “[...] níveis de compreensão que não podem ser alcançados 

por meio de uma pesquisa quantitativa” (GOLDENBERG, 2015, p. 53). Goldenberg 

(2015) completa sua reflexão apontando que:  

Enquanto os métodos quantitativos pressupõem uma população de 
objetos de estudos comparáveis, que fornecerá dados que podem ser 
generalizáveis, os métodos qualitativos poderão observar, diretamente, 
como cada indivíduo, grupo ou instituição experimenta, 
concretamente, a realidade pesquisada. A pesquisa qualitativa é útil 
para identificar conceitos e variáveis relevantes de situações que poder 
ser estudadas quantitativamente. [...] Também é evidente o valor da 
pesquisa qualitativa para estudar questões difíceis de quantificar, 
como sentimentos, motivações, crenças e atitudes individuais 
(GOLDENBERG, 2015, p. 69). 

 

3. Análise de conteúdo 

 A análise de conteúdo, segundo Bardin (2016) é conceituada como um conjunto 

de instrumentos metodológicos aplicados aos mais variados tipos de comunicações, que 

pretende compreender os discursos para além dos seus significados imediatos, sendo 

uma hermenêutica controlada, e baseada em inferências. Na análise de conteúdo, a 

interpretação passeia entre o rigor da objetividade e a fecundidade da subjetividade, 

buscando o implícito, o não dito, o não aparente da mensagem, ancorada por processos 

técnicos de validação. Para Bardin (2016, p. 20), “Por detrás de um discurso aparente 
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geralmente simbólico e polissêmico esconde-se um sentido que convém desbravar”. 

De acordo com Franco (2018, p. 12), “O ponto de partida da Análise de Conteúdo 

é a mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, 

documental ou diretamente provocada”. O campo de aplicação da análise de conteúdo 

são as comunicações. Conforme coloca Bardin (2016), tudo o que é comunicação 

parece ser suscetível de análise de conteúdo. Franco (2018) considera que a 

comunicação tem em sua composição cinco elementos: a fonte ou emissor, o processo 

de codificação (que resulta em uma mensagem), a mensagem em si, o processo de 

decodificação e o receptor (para quem é destinada a mensagem). As mensagens 

proferem significados e sentidos, permitindo que a sociedade se expresse, conforme 

contextos históricos e sociais, influenciando na vida cotidiana e sociocognitiva.  

Quando se trata de analisar comunicações, visando uma compreensão para além 

dos seus significados imediatos, se mostra bastante útil a técnica de análise de 

conteúdo. Nesse sentido, segundo Bardin (2016), a partir da análise de conteúdo, é 

possível atingir dois objetivos:  um deles é a superação das incertezas, permitindo 

verificar se o entendimento pessoal que o pesquisador tem do objeto estudado é válido 

e generalizável, buscando assim atingir um rigor metodológico. E o outro objetivo se 

refere ao enriquecimento da leitura, confirmando o que já é fecundo ou acrescentando 

significações à compreensão que temos dos objetos, suprindo a necessidade do 

descobrir, de ir além das aparências.  

Conforme Bardin (2016) a análise de conteúdo é um método empírico que 

depende da interpretação que se objetiva alcançar com a pesquisa, não existindo “coisa 

pronta”, e sim algumas regras base e fases para sua implementação. Bardin (2016) 

organiza a análise de conteúdo em três fases: (1) pré-análise; (2) exploração do 

material; (3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação.  

A pré-análise é considerada, em geral, uma fase de organização, com o intuito de 

realizar as primeiras buscas, ter o primeiro contato com o conteúdo, elaborando um 

plano de análise. Segundo Bardin (2016), essa primeira fase possui a missão de 

escolher os documentos para análise, formular as hipóteses e/ou objetivos e elaborar 

indicadores que amparem a interpretação dos dados. A primeira atividade a ser 

realizada nesta fase é leitura flutuante, que tem o objetivo de “[...] estabelecer contato 

com os documentos a analisar e em conhecer o texto deixando-se invadir por 
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impressões e orientações” (BARDIN, 2016, p. 126).  

 A segunda atividade consiste na escolha dos documentos a serem analisados, 

sendo delimitado o universo de pesquisa e realizada a constituição de um corpus. O 

corpus se trata de um conjunto de documentos, escolhidos através de algumas regras, 

que passam pelo processo analítico dentro da pesquisa (entrevistas e repostas de 

questionário são alguns exemplos de corpus).  

As principais regras para constituição de um corpus são a consideração de todos 

os elementos que dizem respeito ao campo do corpus escolhido (regra da 

exaustividade); a escolha de uma amostra que seja representativa, ou seja, que 

possibilite generalizar o todo (regra da representatividade); homogeneidade dos 

documentos, obedecendo a critérios de escolha (regra da homogeneidade); 

correspondência com os objetivos da pesquisa (regra de pertinência). 

 Ainda na fase da pré-análise são formuladas as hipóteses, afirmações 

provisórias a partir da intuição, que podem ser confirmadas ou refutadas. Bem como 

são definidos os objetivos, que indicam as finalidades da investigação. Além disso, são 

elaborados os indicadores, que possuem a intenção de fundamentar a interpretação do 

conteúdo, através da frequência que um determinado tema aparece, por exemplo. Para 

Bardin (2016), 

O índice pode ser a menção explícita de um tema numa mensagem. 
Caso parta no princípio de que este tema possui tanto mais 
importância para o locutor quanto mais frequentemente é repetido 
(caso da análise sistemática quantitativa), o indicador correspondente 
será a frequência deste tema de maneira relativa ou absoluta, relativo a 
outros (BARDIN, 2016, p. 130). 
 

 E, por último, mas ainda como parte da pré-análise, temos a preparação do material 

escolhido, quando deve ser realizada uma edição antes da análise de conteúdo em si. 

A segunda fase indicada por Bardin (2016), a exploração do material, é uma 

parte longa e laboriosa da análise de conteúdo, que envolve atividades de codificação, 

decomposição ou enumeração. Quando falamos em codificação podemos entender 

como sendo o tratamento do material, pois segundo Bardin (2016, p. 133), “Tratar o 

material é codifica-lo”. A codificação relaciona-se com a transformação dos dados 

brutos em dados representativos dentro de um contexto. 

 A codificação é uma etapa da análise de conteúdo que obedece a algumas regras 
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de organização, começando pela escolha do recorte, ou seja, quais serão as unidades de 

registro e de contexto. Como preceitua Bardin (2016), devem ser delimitados dois tipos 

de unidades de análise pelo pesquisador: (1) as unidades de codificação ou registro, que 

são compreendidas como as menores partes de um dado conteúdo, e podem ser de 

diferentes tipos, palavra (a menor unidade de registro possível), tema, personagem ou 

item; (2) as unidades de contexto, que correspondem a um segmento da mensagem 

(com dimensões superiores a das unidades de registro) e são usadas quando há 

ambiguidade de significados entre as primeiras, pois permitem o entendimento dos 

itens dentro do seu contexto.  

Em outras palavras, podemos dizer que a unidade de registro é considerada a 

unidade de base, e objetiva a contagem de frequência e a categorização, como um 

exemplo de registro temos a palavra. Já a unidade de contexto atua como unidade de 

compreensão da unidade de registro, correspondendo a um segmento do texto, como 

exemplo de uma unidade de contexto podemos citar a frase, que auxilia no 

entendimento de uma palavra (considerada aqui uma unidade de registro). 

Outra questão importante a ser analisada na fase de exploração do material é a 

enumeração, ou seja, o modo como é feita a escolha das regras de contagem. A forma 

mais comum diz respeito simplesmente à frequência com que a unidade de registro 

aparece no texto, consoante com Bardin (2016, p. 138) “[...] a importância da unidade 

de registro aumenta com a frequência de aparição”. Há também casos em que a 

frequência depende do peso de cada aparição, sendo aplicada a média ponderada. 

Outros nos quais a ordem de aparição das unidades de registro influencia na análise, ou 

ainda casos em que a coocorrência (situações em que duas ou mais unidades de 

registro estão presentes em uma unidade de contexto) interfere na pesquisa. 

A terceira tarefa a ser realizada na fase de exploração do material tem relação 

com a escolha das categorias, em outras palavras, como se dá a associação e a 

classificação do conteúdo. Para Bardin (2016) essa etapa não é considerada obrigatória, 

mas a maioria das pesquisas a utilizam em sua análise. A autora considera que as 

categorias 

[...] são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos 
(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título 
genérico, agrupamento esse efetuado em razão das características 
comuns destes elementos (BARDIN, 2016, p. 147). 
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São elaboradas a partir de classificações, que correspondem à verificação da 

frequência, ou ausência, das unidades de análise. De forma geral, ao classificar os 

elementos reunimos suas partes em comum, primeiramente isolando-os e, em seguida, 

separando-os por classes, de forma que se organize a mensagem.  

As categorias precisam seguir algumas regras de validação, devendo ser: (a) 

homogêneas, ou seja, tratar da mesma temática; (b) exaustivas, esgotando a totalidade 

do objeto; (c) exclusivas, se referindo a um elemento do conteúdo que não se repete em 

duas ou mais categorias; (d) objetivas, o conteúdo, quando codificado em diferentes 

situações, retorna o mesmo resultado; (e) adequadas e pertinentes, sendo plausíveis 

aos objetivos da pesquisa; (f) produtivas, possibilitando boas inferências, novas 

hipóteses e dados confiáveis. 

Há dois processos possíveis quando se fala em categorização, o primeiro é 

aquele em as categorias estão pré-estabelecidas e o conteúdo vai sendo encaixado em 

cada uma delas da melhor forma possível. O segundo se dá sem as categorias prontas de 

antemão, elas vão sendo criadas conforme o processo de leitura e análise vai ocorrendo. 

Para Franco (2018, p. 63) a formulação de categorias na análise de conteúdo 

“[...] é um processo longo, difícil e desafiante”, exigindo um grande esforço do 

pesquisador “[...] implicando constantes idas e vindas da teoria, ao material de análise, 

do material de análise à teoria [...]” (FRANCO, 2018, p. 64). A esse respeito, pontuamos 

que as releituras são de grande importância na análise de conteúdo, pois geram o 

refinamento do material a ser categorizado. 

A terceira fase da análise de conteúdo aborda o tratamento e interpretação dos 

resultados, validando e dando significado aos dados brutos, permitindo assim a inserção 

de inferências pelo pesquisador. Segundo Franco (2018, p. 30) os resultados “[...] devem 

refletir os objetivos da pesquisa e ter como apoio indícios manifestos e capturáveis no 

âmbito das comunicações emitidas”. 

O interesse na análise de conteúdo de um determinado objeto está no que ele 

tem a nos dizer, o que aprendemos com ele, os saberes que são deduzidos dos 

conteúdos. Segundo Bardin (2016, p. 45) os analistas trabalham com vestígios nos 

documentos, tirando “[...] partido do tratamento das mensagens que manipula para 

inferir (deduzir de maneira lógica) conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou 

sobre o seu meio, por exemplo”. 
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As inferências se baseiam em um processo analítico em que são identificados 

índices (ou indicadores) através da leitura e compreensão da mensagem. Bardin (2016) 

enfatiza que o processo de leitura realizado pelos analistas tem o objetivo de não só  

[...] compreender o sentido da comunicação (como se fosse um 
receptor normal) mas também, e principalmente, desviar o olhar para 
outra significação, outra mensagem entrevista por meio ou ao lado da 
mensagem primeira. [...] não é unicamente uma leitura ‘à letra’, mas 
antes o realçar de um sentido que figura o segundo plano. (BARDIN, 
2016, p. 47) 

 

Por inferência, consoante com Bardin (2016), entendemos uma interpretação 

que contém informações complementares extraídas da mensagem. Perpassa o 

processo pelo qual o investigador, combinando o corpus textual da pesquisa, associado 

com todo seu conhecimento teórico, é capaz de identificar aquilo que não está dito, o 

não-aparente, o subentendido, o implícito da mensagem.  

A autora aborda três elementos importantes no processo de comunicação: um 

deles é o emissor, condizendo com aquele que produz a mensagem; outro o receptor, 

correspondendo à pessoa ou grupo que recebe a mensagem; e a própria mensagem, 

que é tratada como “[...] o ponto de partida e o indicador sem o qual a análise não seria 

possível” (BARDIN, 2016, p. 166). Os dois primeiros, emissor e receptor são 

considerados como polos de inferência.  

O que se busca com todos esses processos nas investigações é que a análise de 

conteúdo gere inferências consideradas válidas, pois, conforme complementado por 

Franco (2018): 

[...] uma importante finalidade da análise de conteúdo é produzir 
inferências sobre qualquer um dos elementos básicos do processo de 
comunicação: a fonte emissora; o processo codificador que resulta em 
uma mensagem; o detectador ou recipiente da mensagem; e o 
processo decodificador (FRANCO, 2018, p. 31). 
 

 Comungando com os conceitos de Franco (2018) entendemos que a produção 

de inferências, é a razão de ser da análise de conteúdo, contribuindo para compreensão 

de dados de mensagens advindas dos mais diferentes discursos e contextos. 

A partir dos pressupostos de Bardin (2016) e Franco (2018), considerando as 

fases da análise de conteúdo e suas principais características, na Figura 1, 

representamos os três diferentes momentos existentes em pesquisas desta natureza: 
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Figura 1 – Momentos da Análise de Conteúdo. 

 
Fonte: Autoria própria com fundamento em Bardin (2016) e Franco (2018). 

 
Uma vez apresentados os principais conceitos e abordados os procedimentos 

que envolvem a realização de uma análise de conteúdo, partimos agora para a 

discussão de práticas que podem nos auxiliar nesse tipo de análise. Uma das opções 

seria realizar a análise de conteúdo com o apoio do computador, e auxilio dos softwares 

disponíveis atualmente.  

4. Tratamento Informático na análise de dados em pesquisas qualitativas 

A partir da década de 1980, observa-se uma mudança tecnológica de 

significativo impacto social com a disseminação do uso do computador pessoal na 

sociedade. Na área da pesquisa científica não foi diferente, os microcomputadores que 

antes eram vistos como ferramentas importantes somente em análises estatísticas de 

dados numéricos, começaram a ser utilizados em investigações qualitativas.  

As pesquisas de cunho qualitativo, em geral, geram um grande volume de dados a 

serem analisados, sejam eles textos de transcrições de entrevistas, anotações de 

pesquisa de campo ou documentos em geral. A organização e o cruzamento desses 

registros de dados sempre são um desafio para o pesquisador, pois, se não trabalhados 

de forma correta, podem gerar resultados não confiáveis para a investigação. 

De acordo com Kelle (2008, p. 393), “[...] os pesquisadores qualitativos 

descobriram muito rapidamente as enormes possibilidades de tratamento de texto [...]” 

a partir da chegada dos computadores. A disponibilização desta nova ferramenta 

auxiliou no tratamento de dados, pois facilitou o agrupamento de passagens textuais 

que tinham algo em comum, o que antes era realizado de forma não automatizada. 
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Algumas etapas do processo de pesquisa qualitativa foram beneficiadas com a chegada 

do tratamento informático e a partir da possibilidade do uso de softwares: anotações de 

campo, organização de banco de dados, edições das redações, cruzamento e 

agrupamento de dados, dentre outros. 

A etapa do processo de pesquisa qualitativa em que mais se evidenciou o uso do 

computador e seus softwares foi a análise dos dados.  Os programas de computador são 

hoje utilizados como forma de automatizar as tarefas que envolvem a organização e 

tratamento dos dados. De acordo com Flick (2004), o tratamento informático se dá de 

forma a agilizar o processamento, agrupamento e organização dos textos, seja por 

meio de processadores de textos comuns ou com o uso de softwares requintados que 

desempenham funções específicas, gerando assim impactos consideráveis na pesquisa 

qualitativa e suas práticas. 

Atualmente existe uma vasta gama de softwares que trabalham especificamente 

com a análise dos dados qualitativos, apoiando o trabalho do pesquisador, os quais são 

denominados softwares QDA (qualitative data analysis - análise de dados qualitativos) 

ou CAQDAS (computer assisted qualitative data analysis software - software de análise 

de dados qualitativos com auxílio do computador). Segundo Flick (2004, p. 261) esses 

softwares são capazes, inclusive, de “[...] gerenciar, armazenar e exibir material visual e 

de áudio – fotografias, filmes, textos gravados e material de vídeo – e incluí-los em 

procedimentos analíticos [...]”. Além disso, os softwares QDA mais avançados “[...] 

facilitam a representação dos dados, das estruturas nos dados e das descobertas em 

mapas gráficos e em outras formas de exibição [...]” (FLICK, 2004, p. 262). 

Segundo premissas de Lage (2011), os CAQDAS possuem funcionalidades que 

abrangem busca, classificação e indexação de dados, permitindo agilidade nos processos 

de categorização e codificação do corpus. Além disso, a utilização desses softwares 

proporciona “[...] a criação de modelos conceituais e redes de relacionamento que 

evidenciam a conexão de dados, além de oferecer recursos para a geração de relatórios 

e visualização de resultados” (LAGE, 2011, p. 45). 

Em suas considerações sobre o uso dos CAQDAS em pesquisas qualitativas na 

educação, Lage (2011) encontrou algumas possibilidades benéficas do uso desses 

softwares, dentre elas destacamos: a viabilidade quanto ao tratamento de grande volume 

de dados, o cruzamento de informações (triangulação), simplificação e eficiência nos 
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processos de codificação e categorização, agilidade das consultas dos dados, 

possibilidade de teste de hipóteses, “[...] além dos recursos para registro das etapas e 

resultados intermediários que permitem mostrar não apenas o resultado, mas também 

como o pesquisador chegou até ele” (LAGE, 2011, p. 49). 

De acordo com as pesquisas realizadas por Flick (2004) há algumas 

“esperanças” e “expectativas” que norteiam a utilização de computadores e seus 

softwares na análise de dados das pesquisas qualitativas. Algumas das principais 

esperanças são: 

a) Velocidade no manuseio e busca de dados, uma vez que, mesmo considerando o 
tempo de aprendizagem para o uso do software, sua utilização, considerando 
principalmente projetos grandes e a longo prazo, se mostra eficiente. 
b) Aumento da qualidade da pesquisa qualitativa, pois, com o software haveria um 
registro de como a análise foi realizada, ganha-se assim, consistência nos 
procedimentos analíticos, rigor na análise e aumento da transparência do processo 
de pesquisa. 
c) Consolidação da pesquisa, sendo que os arquivos estarão reunidos em um só 
lugar, facilitando seu acesso e as análises a serem feitas. 

Já em relação as expectativas relatadas por Flick (2004), toma-se como 

principal, a facilidade e agilidade que o computador oferece no gerenciamento dos dados 

da pesquisa. As referências cruzadas com a utilização de hyperlinks e o uso de filtros e 

variáveis são exemplos de algumas técnicas que permitem tal facilidade. De acordo com 

Kelle (2008), hyperlinks são interligações que possibilitam o “salto” entre passagens de 

texto. 

Kelle (2008) enunciou algumas vantagens em relação a utilização do tratamento 

informático na pesquisa qualitativa. A primeira delas diz respeito a mecanização de 

tarefas dispendiosas e complicadas em relação a organização dos dados, nas quais o 

uso do computador pode trazer eficiência nas múltiplas comparações, identificação de 

padrões e criação de categorias de análise. Em segundo lugar, Kelle (2008, p. 408) 

menciona que o uso do software “[...] pode tornar o processo de pesquisa mais 

sistemático e explícito, e por isso mais transparente e rigoroso [...]”. E, por último, o 

autor destaca ainda que, com a agilidade dos processos feitos pelo computador, o 

pesquisador terá mais tempo para se empenhar nas análises críticas e criativas da 

investigação. 

Dentre as desvantagens listadas por Kelle (2008) temos o tempo gasto e o 
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esforço que pode ser exigido na preparação dos dados e na aprendizagem para 

utilização do software. Além da preocupação de que um programa de computador possa 

alienar o pesquisador em estratégias e questões que não condizem com suas 

orientações metodológicas e teóricas. 

De acordo com Lage (2011) os CAQDAS ainda são pouco utilizados no Brasil, 

mas com a popularização dos recursos computacionais e da internet no meio 

acadêmico, isso pode mudar. Para a autora, a disseminação dos softwares de apoio a 

análise de dados está ligada ao constante aumento da exigência de melhoria da 

qualidade em investigações de cunho qualitativo, uma vez que os CAQDAS se tornam 

facilitadores das análises a serem realizadas. Outro fator impulsionador de tal 

disseminação é a viabilização de  

[...] pesquisas com alto volume de dados, as funcionalidades que 
permitem reduzir o tempo de codificação e análise, a possibilidade de 
documentar as etapas de análise, dado transparência ao processo, além 
dos recursos para apresentação e visualização dos resultados obtidos 
(LAGE, 2011, p. 43). 
 

A utilização de softwares na pesquisa qualitativa tem ocorrido, em geral, 

seguindo duas vertentes: (1) a dos pesquisadores que apoiam o uso e o veem como 

uma ferramenta de apoio que agiliza todo o processo da pesquisa qualitativa,  e que 

auxilia o pesquisador na busca por informações e inferências; (2) a dos pesquisadores 

que ainda são resistentes quanto a sua adoção, pautados na ideia de que o computador 

pode distorcer o conteúdo a ser utilizado nas pesquisas qualitativas, invalidando a 

investigação. 

Por um lado, lembramos aqui que os CAQDAS, realizam apenas o processamento 

do texto que é repassado ao software pelo pesquisador. Em outras palavras, o software, 

pode facilitar a redação e a organização do texto, mas não realiza nenhuma análise 

qualitativa de forma automatizada, todo processo de análise e inferência depende do 

trabalho do pesquisador e de seu embasamento teórico.  

Todavia, não podemos garantir que os softwares estejam livres de serem mal 

empregados. De acordo com Lage (2011) existem críticas sérias relacionadas ao modo 

como alguns pesquisadores conduzem a investigação, que podem confundir o uso a 

ferramenta com o método, levando em conta que “[...] o fato de uma pesquisa usar um 

CAQDAS não é sinônimo de uma análise rigorosa e com qualidade” (LAGE, 2011, p. 49). 



 Metodologias, Técnicas e Estratégias de Pesquisa: estudos introdutórios 2 
 

2021 

 

 
 52 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

Outro ponto a se pensar, é que a ferramenta é vista pelo pesquisador como forma de 

ganhar tempo, mas se o prazo de entrega da pesquisa está apertado, esse pensamento 

pode ter efeito inverso, pois os CAQDAS exigem um certo tempo de aprendizado para 

que sejam utilizados de forma eficiente e com resultados adequados.  

5. Características e funcionalidade dos CAQDAS 

 Para Flick (2004, p. 270) “[...] os computadores e o software devem ser vistos 

como uma ferramenta pragmática para auxiliar a pesquisa qualitativa”. Atualmente, 

vários softwares estão disponíveis no mercado com essa finalidade. Para sua utilização, 

alguns são disponibilizados de forma gratuita e outros a partir de uma licença paga. 

 Kelle (2008) constata que, primeiramente, para trabalhar com os dados da 

investigação no computador, deve ser criado um banco de dados textual não formatado, 

e, somente a partir daí, as funcionalidades possibilitadas pelos CAQDAS podem ser 

aplicadas. Destacamos, portanto, algumas dessas funcionalidades, que segundo Kelle 

(2008), possuem o intuito de facilitar a organização e análise dos dados qualitativos: 

a) Definição de palavras-índice como forma de indicadores associadas ao endereço 
de determinado segmento de texto. 
b) A utilização de hyperlinks que possibilitam a interligação e “salto” entre 
passagens de texto. 
c) Armazenamento de comentários associados a segmentos de texto ou palavras-
índice. 
d) Separação de segmentos de texto com assuntos específicos, separados por 
determinada categoria. 
e) Criação de variáveis e filtros com o intuito de facilitar a busca de informações 
nos segmentos de texto. 

Schlosser, Frasson e Cantorani (2019) entendem que os o uso dos CAQDAS 

simplifica os procedimentos da análise qualitativa dos dados, a partir do desempenho de 

várias funções, tais como:  

(a) tomada de notas de campo; (b) transcrição de notas; (c) 
codificação de segmentos de texto; (d) arquivo, busca e recuperação 
de segmentos de texto; (e) conexão de dados para formar 
agrupamentos ou redes de informação; (f) redação de memorandos; 
(g) análise de conteúdo; e (h) geração de redes conceituais 
(SCHLOSSER; FRASSON; CANTORANI, 2019, p. 2). 
 

Os CAQDAS são classificados, geralmente, por características relacionadas a 

algumas diferenças encontradas em suas funcionalidades. Segundo Flick (2004) tais 

classificações giravam em torno de processadores de texto, programas de recuperação 
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e textos, gerenciadores de bancos de textos, programas de codificação e recuperação de 

texto (segmentando e codificando o texto), construção de teoria com base em códigos e 

programas que estabelecem redes de categorias. 

Com a evolução dos softwares algumas classificações começaram a se agrupar, 

com isso, Lewins e Silver (2009) destacam duas categorias macro, e Lage (2011) nos 

auxilia na exploração de suas descrições como mostrado a seguir: 

a) Code-based Theory building software (software de construção de teoria baseado 
em código): aplica a codificação por bloco temático dos dados, permitindo a redução 
de dados, em geral mantendo contato com dados por meio hyperlinks. Possui 
funcionalidade para registros e anotações que podem se associar a códigos e 
documentos para estabelecer relações entre os dados, criando modelos e mapas 
(visualização gráfica). Ferramentas de pesquisa que permitem ao pesquisador 
encontrar ou testar as relações entre questões, conceitos, temas, categorias, 
sujeitos, etc. viabilizando o detalhamento de diversos tipos de categorias. Como 
exemplo, podemos mencionar o software NVivo. 
 
b) Text Retrievers, Textbase Managers (recuperadores de texto, gerenciadores de 
base de texto): possui uma abordagem de cunho mais quantitativo dos dados 
textuais, trabalhando com recursos para indexação de palavras permitindo a criação 
de tabelas de frequência de ocorrência das palavras no texto. Realiza pesquisa do tipo 
texto chave no contexto (key word in contexto – KWIC). Cria gráficos a partir das 
palavras e suas proximidades ou de uma expressão. Como exemplo, temos o software 
MAXqda. 

6. Tratamento Informático na Análise de Conteúdo 

 Até aqui abordamos as possibilidades informáticas destinadas de forma geral às 

pesquisas de cunho qualitativo. Nessa seção, especificaremos o tratamento informático 

direcionado para a análise de conteúdo, abordando suas possibilidades de uso, 

vantagens e dificuldades. 

De acordo com o que expõe Bardin (2016), o uso do computador na análise de 

conteúdo se faz interessante quando: a palavra é a unidade de análise e o seu indicador 

é frequencial; a análise possui um grande volume de variáveis; para análise de 

coocorrências; quando houver necessidade de análises sucessivas; quando a análise 

necessitar de operações estatísticas e numéricas complexas. Nestes casos, verificam-se 

benefícios nas análises, tais como: aumento da rapidez, aumento no rigor 

metodológico, e possibilidade de manipulação de dados complexos.  

Podemos citar, de acordo com Bardin (2016), como uma possibilidade 

informática na análise de conteúdo, o cálculo da frequência de ocorrência das palavras. 
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Nesse caso, o computador constrói uma lista com todos os vocábulos presentes no texto 

em ordem alfabética, e nós temos a possibilidade de refinar tal resultado. Podemos 

escolher opções que ignorem alguns sufixos, classes gramaticais ou palavras de pouco 

sentido léxico, mas que aparecem em grande repetição (o, as, em, de, etc.). Os softwares 

também oferecem a possibilidade de identificar padrões entre as palavras, indexando-as 

e classificando-as por meio de sinonímia ou similaridade semântica 

Nesse sentido, podemos destacar que para o uso do computador na análise de 

conteúdo é preciso o cumprimento de algumas tarefas prévias, dentre elas a preparação 

do material a ser analisado. Temos que nos atentar, para o fato de que para uma análise 

ser realizada de forma adequada através de softwares, o computador precisa receber as 

informações com formatações rigorosas e definições especiais. Somente a partir daí é 

que a análise pode se tornar automatizada em vários segmentos.  

7. Alguns CAQDAS disponíveis atualmente 

A informatização permite aplicações que tendem a simplificar e agilizar a 

preparação e o tratamento de textos, a análises estatística de resultados, além de 

possibilitar a automatização do reconhecimento de fala, auxiliar na indexação. 

Atualmente são disponibilizados vários softwares que propiciam a realização de tais 

tarefas. Alguns deles podem ser copiados, utilizados, estudados, modificados e 

redistribuídos de forma gratuita sem qualquer restrição. Esses são os denominados de 

softwares livres. O outro tipo, denominado software proprietário, são aqueles baseados 

em licenças de uso (algumas vitalícias, outras com duração de alguns meses ou um 

ano), cuja redistribuição ou qualquer modificação são proibidas. 

Dentre os CAQDAS considerados softwares livres, destacamos o Iramuteq. Esse 

programa realiza a análise de dados por meio de textos a partir de uma análise 

estatística textual. De acordo com as premissas de Lins (2017, p. 2), o software aplica 

“[...] um conjunto de tratamentos e ferramentas de análise estatística que apontam o 

posicionamento, a estruturação e as relações de palavras no texto, sempre auxiliado por 

imagens”. 

Para que seja possível realizar as análises dos textos no Iramuteq é necessária a 

criação de um corpus textual, que nada mais é do que um conjunto de textos agrupados 

em um único arquivo, seguindo as especificações requeridas pelo software. Ao inserir o 
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corpus textual no Iramuteq, ele é dividido em segmentos, ou seja, trechos do texto, e 

então as análises e associações dos vocábulos podem ser realizadas. Algumas das 

análises possibilitadas pelo Iramuteq são: (a) Estatísticas textuais; (b) Especificidades e 

Análise Fatorial Confirmatória (AFC); (c) Classificação Hierárquica Descendente 

(CHD); (d) Análise de Similitude; e (e) Nuvem de Palavras. 

Além do Iramuteq, vários outros softwares permitem que se analise o texto 

qualitativamente de forma gratuita. Veja mais alguns exemplos e suas aplicações no 

Quadro 1: 

Quadro 1 – CAQDAS: Softwares Gratuitos. 

NOME DESCRIÇÃO RESUMIDA 

AQUAD 7 Codificação e análise de conteúdo qualitativo. 
Análise de dados em vídeos (.avi), gravações de áudio (.wav, .mp3) e 
imagens (.jpg) 

Cassandre Análise de texto colaborativa baseada na rotulagem 
semiautomática, visualização de concordância e na criação de 
registros.  
Análise sequencial em textos baseados na metodologia da 
Hermenêutica Objetiva. 

Digital Replay 
System ou 
Sistema de 
Repetição 

Digital (DRS) 

Aplicativo de plataforma cruzada. 
Permite que analistas de dados interroguem grandes conjuntos de 
dados heterogêneos, suportando uma reprodução sincronizada de 
tipos de arquivos multimídia.  

Iramuteq Permite a análise estatística do corpo de textos e tabelas 
individuais/caracteres.  

SL KH Coder Análise estatística de dados tipo texto. Correspondente ao método 
chamado “análise de texto de pesagem” ou “mineração de texto”.  

KNIME Possui inúmeras funcionalidades, permitindo extensões de plug-in.  
Algumas delas: recuperar e manipular dados, pré-processamento 
dos dados de entrada com filtragem, agrupamento, giro, 
normalização, agregação, junção, amostragem, particionamento; 
exibições: inspeciona os dados e os resultados com várias 
visualizações interativas, apoiando, etc. 
a exploração de dados interativos; 

TranscriberAG Auxilia na anotação manual de sinais de fala. 
Segmenta gravações de fala de longa duração, transcreve, rotula 
rotas de fala, mudanças de tópicos e condições acústicas.  

Textométrie Análise de grande quantidade de texto. 
Realiza estatística por meio de lexicometria textual. 

Fonte: Autoria própria com fundamento em Schlosser, Frasson e Cantorani (2019). 
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De acordo com Lage (2011), no Brasil os CAQDAS mais utilizados são o NVivo e 

o Atlas.ti. Os dois programas são considerados softwares proprietários, ou seja, 

possuem licenças pagas, e, segundo a autora, são os CAQDAS mais completos e que 

atendem as principais abordagens metodológicas e técnicas de análise de dados.  

O NVivo é um software produzido e comercializado pela empresa QSR 

International, e que, segundo Almeida (2019): 

[...] pode ser usado para organizar, analisar e encontrar informações 
nos dados não estruturados, além de fornecer ferramentas para 
consulta aos dados, classificação, categorização, cruzar dados e gerir o 
material como necessário, na tentativa de identificar algumas 
semelhanças, explícitas ou implícitas (ALMEIDA, 2019, p. 62).  
 

 Lopes (2019) utilizou o NVivo como apoio nos processos de organização, 

codificação e visualização de alguns dos resultados da sua pesquisa, e evidenciou, a 

partir da experiência com o uso do software, que 

Houve um tempo considerável investido na aprendizagem das 
principais funcionalidades do software, bem como no processo 
manual de codificação dos dados, que consideramos completamente 
compensado pelos benefícios conseguidos: gerou mais segurança na 
manipulação dos dados e permitiu maior aprofundamento da análise. 
Por outro lado, é importante destacar que enxergamos o NVivo como 
uma ferramenta de apoio para o tratamento dos dados, que reduziu 
nosso trabalho manual (LOPES, 2019, p. 54).  
 

 Outro software muito utilizado nas pesquisas qualitativas é o Atlas.ti, conhecido 

por ser um CAQDAS poderoso para a análise de grandes corpus textuais, gráficos, 

áudios e vídeo. O programa é um instrumento eficiente nas análises de questionários 

(sejam questões abertas ou fechadas), na criação de banco de dados e criação de 

networks. As teias de relacionamento (networks), tal como afirma Rodrigues (2019, 

p.68), “[...]ajudam na análise conceitual, pois permitem visualizar as conexões 

existentes entre informações codificadas na fase de análise textual”. Além dessas 

funcionalidades, Rodrigues (2008) enfatiza que a utilização do software foi fundamental 

no cruzamento de dados e mostrou eficácia e versatilidade na associação de textos e 

imagens. 

 No Quadro 2 apresentamos outros softwares possíveis para utilização como 

apoio e sistematização de dados nas pesquisas de cunho qualitativo, destacando suas 

principais funcionalidades e aplicações: 
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Quadro 2 – CAQDAS – Softwares Proprietários. 

NOME DESCRIÇÃO RESUMIDA 

NVivo Análise de grandes corpos textuais, áudio, vídeo, imagem, gráficos. 

Atlas.ti Análise de grandes corpos textuais, áudio, vídeo, imagem, gráficos. 

MAXqda Análise de texto, áudio, vídeo, imagem, arquivos PDF, tabelas. 
Ferramenta que facilitam a transcrição de áudios e vídeos. 

Transana Análise de vídeo e som. 

QDA Miner Análise de texto, imagem, vídeo. 

MiMeG Análise de vídeos 

Fonte: Autoria própria. 
 

8. Considerações finais 

Este estudo identificou, descreveu e analisou algumas das principais 

características da análise de conteúdo enquanto técnica de análise de dados nas 

pesquisas que utilizam a metodologia qualitativa. Além disso, discorreu sobre as 

possibilidades de aplicação do tratamento informático em pesquisas qualitativas. 

A partir dos pressupostos identificados ao longo deste texto, afirma-se que a 

análise de conteúdo é uma técnica de análise de dados que tem como objeto o processo 

de comunicação e como ponto de partida a mensagem. Tal técnica, pode ser aplicada 

em pesquisas qualitativas de forma confiável e eficiente. Confiável porque suas regras 

de aplicação permitem que a investigação contenha rigor metodológico e seja passível 

de verificação. E eficiente, pois ao possibilitar a realização de inferências, contribui 

para uma adequada interpretação do conteúdo. 

Foram apresentados neste texto, estudos sobre os processos de realização da 

análise de conteúdo mediante o uso do tratamento informático, sendo que identificamos 

atualmente vários softwares disponíveis (seja com licença livre ou licença 

proprietária), com funções de análises específicas, e que podem atender aos mais 

variados objetivos de pesquisa. Os CAQDAS podem auxiliar, por exemplo, na transcrição, 

organização e categorização de dados.  

As informações levantadas permitiram identificar que, de fato, os softwares 

podem apoiar a análise de dados nas pesquisas qualitativas que utilizam a técnica de 

análise de conteúdo, viabilizando o tratamento de um grande volume de dados, 
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auxiliando no cruzamento de informações, testando hipóteses, etc. Isso pode diminuir o 

tempo gasto no processo de codificação, por exemplo. 

Constatamos ainda, que é preciso atentar-se, para o fato de que os softwares só 

funcionam bem quando são alimentados com dados formatados da maneira correta. E 

que uma má utilização de tais recursos leva a uma pesquisa sem validade científica. 

Notamos também, que as inferências e a interpretação dos dados necessitam do 

pesquisador, estas etapas da investigação não podem ser substituídas pelo computador.  
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CAPITULO IV   

 
 

AS PESQUISAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS: PRINCÍPIOS E 
FUNDAMENTOS 

 
Tatiane Daby de Fatima Faria Rodrigues  

Guilherme Saramago de Oliveira 
Josely Alves dos Santos  

 
É uma ilusão imaginar que a multiplicação de análises micro 
sociais permitiriam a reconstrução das configurações sociais 
gerais (estruturais), ou que pode-se chegar a essas 
configurações pela reconstrução diversificada e ampliada das 
configurações particulares. O mundo da experiência tem uma 
capacidade inesgotável de recriar e construir novas formas de 
interações e padrões coletivos de valores que produzem em 
ações significativas complexas no plano individual (interações 
face a face) quanto no plano macro social. A arte do 
pesquisador estaria exatamente na sua capacidade de 
escolher o instrumento de análise mais adequado ao 
problema de pesquisa e as possibilidades empíricas do campo 
de investigação (BRANDÃO, 2001, p. 160). 

 

1. Ideias iniciais 

O conhecimento é elemento constitutivo de qualquer sociedade. Esta perpassa 

sempre por transformações o que leva o conhecimento a uma constante renovação e, 
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em função disso, a busca por informações e novos saberes faz-se primordial.  Minayo 

(2009) discorre que o ser humano está em incessante busca para explicar as lógicas do 

inconsciente coletivo e do comportamento humano, onde a ciência e a incompletude do 

conhecimento são fomentadores desse processo.  

Especificamente na educação, o conhecimento está nas vivências cotidianas, 

nas trocas entre os pares, na diversidade e pluralidade do ser humano. A sociedade, 

assim, está constituída pelo grande avanço das tecnologias onde as informações são 

transitáveis e velozmente modificadas, exigindo cada vez mais o desenvolvimento de 

pesquisas que analisem o contexto social, educativo e filosófico e o conhecimento 

produzido nas instituições educacionais.  

Diante do exposto, a pesquisa se configura num processo metodológico que 

possui múltiplas possibilidades de movimento dialético na busca por recursos que 

podem ser constantemente revistos e confrontados por ideias divergentes numa 

interlocução crítica com os aparatos bibliográficos, tendo em vista a validade 

epistemológica capaz de compreender melhor o homem, a história, a filosofia e a 

própria ciência. 

Creswell (2014) analisa os conceitos e definições metodológicas referentes à 

pesquisa como um norte e à macro interpretação científica mediante um universo 

investigativo auferido pelo levantamento de dados e experimentos que incidirão numa 

concepção fundamentalista do objeto pesquisado. Minayo (2009, p. 23), em 

complemento às ideias de Creswell (2014), acrescenta que a pesquisa enquanto 

metodologia leva o pesquisador a ter "[...] uma atitude e uma prática teórica de 

constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente”.   

Para Neto e Castro (2017, p. 82-83) “[...] o que nos motiva pesquisar algo advém 

das experiências de vida, sejam pessoais e/ou profissionais, do contexto sociopolítico e 

econômico vivenciado e das lacunas existentes nas investigações científicas”. Desse 

modo, faz-se necessário ressaltar a profunda necessidade do ato de pesquisar, seja pela 

constante mutabilidade do conhecimento ou pela necessidade de compreender o 

homem, suas relações com o meio e com a educação. 

Conforme Gil (1999, p. 42) salienta, a pesquisa científica pode ser definida “[...] 

como o processo formal e sistêmico de desenvolvimento do método científico, que tem 

como objetivo descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 
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procedimentos científicos”. Nessa perspectiva, a pesquisa provoca a busca pelo 

conhecimento, essencial para compreensão das particularidades das ciências sociais e a 

realidade no entorno das relações interpessoais históricas e culturais. 

Minayo (2009) e Gil (1999), nesse contexto, observam que a pesquisa se torna 

um manancial inesgotável que permite uma célere movimentação entre teoria e dados 

em um processo intrinsecamente inacabado e permanente. 

Em consonância com o exposto por Minayo (2009) e Gil (1999), Cervo e 

Bervian (2004) apresentam a pesquisa como um estágio que busca resolver problemas 

plurais fazendo uso de procedimentos técnicos e metodológicos a fim de obter 

respostas para questões e/ou indagações hipoteticamente levantadas no aparecimento 

de uma suspeita ou de um problema. 

Demo (2000), nesta acepção, reflete que a pesquisa consiste na instrumentação 

teórico-metodológica com adoção do conhecimento científico e anseia, essencialmente, 

pela produção de um conhecimento novo, de importância social e emergencial. A 

pesquisa, assim, assegura um processo de investigação e viabiliza a construção de 

novas técnicas, saberes e realidades referentes a um determinado fenômeno que se 

modifica ao longo do tempo e da história. 

Na sociedade, assim como na educação, a pesquisa apresenta como resultado a 

realidade de determinado local. Segundo Minayo (2009), 

Entendemos por pesquisa a atividade básica da Ciência na sua 
indagação e construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a 
atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo. 
Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula o 
pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um 
problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida 
prática (MINAYO, 2009 p. 17). 
 

De acordo com o exposto, a pesquisa enfatiza a importância da interação entre 

a cultura recorrente e a sociedade vigente. Os modelos investigativos abarcam o 

sistema de relações os quais constroem os conhecimentos científicos. Ainda conforme 

a autora, a pesquisa científica conecta dualidades entre a oposição e 

complementariedade entre o natural e o social, a dialética e a compreensão das relações 

cotidianas de forma integral. Tal fato está presente também no campo educacional. 

 A pesquisa, então, defronta-se com as interfaces disciplinares, com atividades 
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intencionais e a produção do conhecimento que evidenciam a melhoria da vida social, 

com vistas à relevância social e científica. 

Em razão da forma como o problema é abordado nas pesquisas científicas 

estas podem ser classificadas em pesquisas qualitativas e quantitativas. Tal 

classificação será retratada neste artigo de maneira a apresentar os conceitos e 

delimitar sua intenção investigativa, as etapas de execução e os instrumentos de 

coleta de dados bem como tratar do emprego destas duas pesquisas unidas que se 

apresenta como pesquisa mista ou quali-quantitativa (quali-quanti).  

2. Perspectivas da pesquisa qualitativa em educação 

A pesquisa qualitativa, para Merriam (1998), envolve a obtenção de dados 

descritivos na perspectiva da investigação crítica ou interpretativa e estuda as relações 

humanas nos mais diversos ambientes, assim como a complexidade de um determinado 

fenômeno, a fim de decodificar e traduzir o sentido dos fatos e acontecimentos. 

Nas palavras de Brandão (2001), 

A pesquisa qualitativa (...) está relacionada aos significados que as 
pessoas atribuem às suas experiências do mundo social e a como as 
pessoas compreendem esse mundo. Tenta, portanto, interpretar os 
fenômenos sociais (interações, comportamentos, etc.), em termos de 
sentidos que as pessoas lhes dão; em função disso, é comumente 
referida como pesquisa interpretativa (BRANDÃO, 2001, p.13). 
 

Nesse contexto, a pesquisa qualitativa se configura num formato em que os 

conceitos levantados devem ser contemplados sob uma ótica advinda da prática social. 

Para Oliveira et al. (2020, p. 02),  “[...] uma pesquisa de natureza qualitativa busca dar 

respostas a questões muito particulares, específicas, que precisam de elucidações mais 

analíticas e descritivas”. 

Em se tratando de dados prioritariamente qualitativos, Minayo (2009) afirma 

que a objetivação não é viável uma vez que é impossível descrever a realidade com 

exata fidedignidade. Diante dessas prerrogativas, as pesquisas qualitativas aspiram a 

captação do fenômeno a partir do entorno social, perante as perspectivas e 

envolvimento das pessoas nesse meio, pois a construção da pesquisa é produzida por 

meio das percepções dos sujeitos que dela participam. 

Nesta perspectiva, Gil (1999) menciona que a pesquisa qualitativa é subjetiva 

ao objeto de estudo, ergue-se sobre a dinâmica e abordagem do problema pesquisado e 
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visa descrever e decodificar de forma interpretativa os componentes de um sistema 

complexo de significados, sem se preocupar com a mensuração dos fenômenos, pois 

permeia a compreensão do contexto no qual ocorre o fenômeno. 

Pesquisar qualitativamente é analisar, observar, descrever e realizar práticas 

interpretativas de um fenômeno a fim de compreender seu significado. Mayring (2002) 

delineia a pesquisa qualitativa como um processo adaptado, não padronizado ao objeto 

de estudo, que possui caráter comunicativo e está inserida no contexto de métodos e 

técnicas que respaldam um caráter processual e reflexivo.  

Conforme Creswell (2007), a investigação qualitativa apresenta perspectivas 

reivindicatórias, participatórias e autorreflexivas. No Quadro 1 estão listadas as 

características básicas deste tipo de pesquisa: 

Quadro 1 - Características das pesquisas qualitativas. 

 
 Fonte: Autoria própria.  

Como se pode constatar pelas características acima ressaltadas, a pesquisa 

qualitativa está enraizada nas Ciências Sociais uma vez que alcança significados 

articulados à realidade do objeto pesquisado como crenças, valores e atitudes. 

Minayo (2009) cita que: 

[...] a pesquisa qualitativa responde a questões referentes a um 
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conjunto de fenômenos humanos entendido aqui como parte da 
realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas 
por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a 
partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes 
(MINAYO, 2009, p. 21). 
 

Knechtel (2014) corrobora com as ideias de Minayo (2009) e argumenta que a 

pesquisa qualitativa tem como principais características ressaltar a natureza 

socialmente construída a partir da realidade, a relação entre o pesquisador e o objeto de 

estudo bem como as qualidades e os processos da experiência social que se cria e 

adquire significado.  

Isto posto, constata-se que a pesquisa qualitativa tem como característica a 

assertividade descritiva, ou seja, enfatiza a essência. Como afirma Flick (2004), a 

pesquisa qualitativa é complexa, dialoga com a diversidade e a flexibilidade e está 

arraigada a tendências fundamentadas em raízes filosóficas. 

Diante disso, pressupõe o emprego de entrevistas e observação detalhada 

(métodos interpretativos); a análise de casos específicos; a valorização das descrições 

particularizadas e o uso de narrativas históricas, materiais biográficos e 

autobiográficos. Nesse sentido, a pesquisa qualitativa vai além da mera informação 

dada e/ou coletada, ou seja, procura aprofundar o conhecimento do objeto que está 

sendo estudado. 

Embora a pesquisa qualitativa esteja emaranhada na subjetividade do 

pesquisador que será o intérprete da problemática na qual está imerso, é preciso 

ressaltar que o valor científico deste tipo de pesquisa depende fundamentalmente da 

descrição do que ele observa, do que ele constata. O fato de o pesquisador vivenciar a 

pesquisa dá a ele a oportunidade de explicar significativamente e com propriedade os 

fenômenos. 

Especificamente quanto ao método qualitativo, pode-se observar que seus 

conceitos são flexíveis. A forma ou significado de determinados indivíduos ou grupos 

frente a uma temática resultarão numa questão social ou singular investigativa que 

será analisada por meio de acervos interpretativos que caracterizam o construtivismo 

científico que sustenta a concepção de realidade do estudo.  

Minayo (2009) apresenta, para melhor compreensão, a pesquisa qualitativa 

como uma espiral processual. A Figura 1 representa as etapas deste tipo de pesquisa: 
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Figura 1 - Etapas da pesquisa qualitativa – espiral processual. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A espiral da pesquisa qualitativa mostra que a pesquisa surge sempre de um 

questionamento, um problema. A partir disso, é necessário definir objetivos a serem 

alcançados com o desenvolvimento do estudo bem como estabelecer quais serão os 

instrumentos de coleta dos dados necessários. Essas informações devem ser analisadas 

e compreendidas por meio de métodos específicos com base em um arcabouço teórico 

consistente. Desse modo, fica evidente que a busca do conhecimento científico torna-se 

uma constante visto que toda investigação traz novas perguntas, novas lacunas no 

conhecimento e assim subsidia novas investigações e pesquisas. 

Para o desenvolvimento e o alcance dos objetivos almejados com a pesquisa 

qualitativa, o pesquisador configura-se como personagem essencial. Será ele, mediante 

o levantamento de um problema e permeado por hipóteses sobre este problema, que 

vai à campo para encontro com o meio, os objetos e os sujeitos a serem pesquisados 

em busca de respostas e de construir conhecimento.  

Neste contexto, Tozoni-Reis (2007) assevera que na pesquisa qualitativa, o 

pesquisador é o principal instrumento. Sendo assim, ele é o próprio protagonista e ao 
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mesmo tempo parte essencial de suas pesquisas. 

Triviños (1987, p.121) pondera, quanto ao papel do pesquisador, que sua 

função mais do que estudar as pessoas é compreendê-las, descrever sua cultura, 

vivenciar os significados válidos para sua investigação exigindo “[...] uma ação 

disciplinada, orientada por princípios gerais”. Ou seja, por mais que o investigador 

esteja envolvido na própria investigação junto a seus objetos, cabe a ele pautar seu 

trabalho numa prática íntegra, legítima e cientificamente planejada. 

Neste sentido, o pesquisador que pretende realizar uma pesquisa qualitativa 

precisa apresentar características essenciais o que possibilitará que sejam 

diferenciadas suas impressões pessoais da investigação científica, tal como apresenta a 

Figura 2. 

Figura 2 - Características do pesquisador qualitativo. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme pode ser vislumbrado na figura anterior, é fundamental na pesquisa 

qualitativa o envolvimento do pesquisador com a realidade observada. Mediante uma 

postura disciplinada e a seleção de estratégias e princípios é possível atingir os 

objetivos científicos da pesquisa e validar todo o conhecimento construído.  Ao 

participar e envolver-se com o meio e os sujeitos pesquisados, o pesquisador passa a 
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ser um etnógrafo visto que está envolvido em diferentes contextos do seu objeto de 

maneira social e cultural. 

Creswell (2007) discorre que o pesquisador, na pesquisa qualitativa, é o 

instrumento primário na coleta de dados uma vez que ele vivencia a pesquisa, os 

fenômenos e os significados produzidos e observados pela investigação. Nesse 

contexto, a interação pesquisador-pesquisados torna-se útil e positiva.  

Neste paradigma, o que validará cientificamente a pesquisa qualitativa é a 

credibilidade da investigação baseada em coerência, percepção e na descrição dos 

fenômenos de maneira impessoal. Tais quesitos trarão como resultado não um produto 

final, mas o arcabouço que fundamenta todo o processo de pesquisa por meio da 

interpretação da realidade e dos sujeitos sem generalizações. Todavia, apenas o 

pesquisador por meio da sua interação com os pesquisados dará sentido a esse 

trabalho intelectual.  

É importante enfatizar que a pesquisa qualitativa deriva de uma investigação, de 

uma situação-problema social e histórica, de uma coleta e análise de dados reais e 

concretos não estabelecidos em uma pesquisa rígida. Isto porque a condução do 

processo traz sempre novos elementos problematizadores que podem modificar as 

interpretações iniciais. Desse modo, o pesquisador, apoiado numa fundamentação geral 

e inicial, faz constantes revisões e aprofundamentos com o apoio de literaturas 

anteriores e a partir daí oportuniza o surgimento de novas teorias, sempre pautado 

pela investigação, indagação e dúvidas.  

Creswell (2007) sustenta que é preciso estabelecer fronteiras para a coleta de 

dados nas pesquisas qualitativas. As informações podem advir de entrevistas 

semiestruturadas ou livres, documentos, materiais visuais, entre outros, com o suporte 

de protocolos de registro. 

As técnicas de coleta de dados devem ser definidas em razão do problema de 

pesquisa e dos objetivos da mesma e pressupõem um planejamento minucioso por 

parte do pesquisador para que se evite um excesso de dados e consequentemente um 

gasto de tempo excessivo para analisá-los.  

Conforme Creswell (2007) indica, há quatro tipos de procedimentos de coleta de 

dados, apresentados na Figura 3, que embasarão a análise dos resultados na pesquisa 

qualitativa. 
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Para a coleta de dados é muito importante considerar a amostragem. Na 

pesquisa qualitativa não se faz necessário quantificar uma amostra uma vez que a 

pesquisa tem característica fenomenológica. Porém, não se trata de uma escolha 

aleatória. Creswell (2007, p. 190) ressalta que “[...] não se sugere dessa forma, 

necessariamente, amostragem aleatória ou seleção de um grande número de 

participantes e locais”, sendo preciso, pois, identificar ambientes e pessoas que possam 

contribuir para que o pesquisador melhor compreenda o problema.  

Figura 3 - Procedimentos de coleta de dados na pesquisa qualitativa. 

 

Fonte: Autoria própria com fundamento em Creswell (2007). 

 

Triviños (1987, p.133) explica que o pesquisador deve decidir a amostragem 
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com intencionalidade de maneira a considerar, dentre outras condições, “[...] sujeitos 

que sejam essenciais para esclarecimento do assunto; facilidade de encontrar as 

pessoas; tempo dos indivíduos”. 

Neste contexto, Neto e Castro (2017) afirmam que o objetivo da amostra é 

produzir informações aprofundadas e ilustrativas. Seja ela pequena ou grande, importa 

que a mesma seja capaz de gerar novas informações. Portanto, a preocupação é com os 

aspectos da realidade contextual, tendo como enfoque a concepção e a compreensão 

das relações sociais e culturais de modo a estabelecer critérios e características 

fundamentais como: onde a pesquisa irá acontecer (delimitar o cenário/ local); quem 

serão os observados e entrevistados (sujeitos pesquisados); o que será observado 

(eventos) e a evolução dos eventos vividos pelos sujeitos pesquisados no local onde se 

dá a pesquisa (processo). 

De posse dos dados coletados, o pesquisador se vê diante de um emaranhado de 

observações, entrevistas e análise documentais associadas às suas vivências e 

experiências com os pesquisados e com o meio em que a pesquisa está inserida. O 

pesquisador tem para a análise, diferentes representações e signos que se apresentam 

como um conjunto de informações que a partir dali precisa ser interpretado e 

articulado com a literatura já existente para ampliar o conhecimento atual e 

transformá-lo em novos códigos sociais, sendo essa a construção fundamental do 

pesquisador.  

Especificamente quanto à pesquisa qualitativa em educação, Triviños (1987) 

assegura que esta não precisa apoiar-se a resultados estatísticos para ter valor 

científico, uma vez que mediante forte aporte teórico a mesma é capaz de solucionar 

questões problematizadoras e construir conhecimentos científicos relevantes. 

No entendimento do autor, 

[...] o pesquisador, orientado pelo enfoque qualitativo, tem ampla 
liberdade teórico-metodológica para realizar seu estudo. Os limites de 
sua iniciativa particular estão exclusivamente fixados pelas condições 
da exigência de um trabalho científico. Este, repetimos, deve ter uma 
estrutura coerente, consistente, originalidade e nível de objetivação 
capazes de merecer a aprovação dos cientistas num processo 
intersubjetivo de apreciação (TRIVIÑOS, 1987, p. 133). 

 

Neste panorama, a pesquisa qualitativa não precisa ater-se à apresentação de 
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dados que sejam comprovados estatisticamente para ser validada enquanto pesquisa e 

conhecimento científico. Entretanto, deve-se primar pelo rigor científico que pode ser 

vislumbrado através das ações investigativas mediadas pelo planejamento, pela 

substancial coleta de dados e informações, assim como pelo registro preciso dessas 

coletas o que oportunizará a elaboração descritiva das informações com o devido aporte 

teórico de conhecimentos anteriores. Desse modo, será fomentado um novo 

conhecimento historicamente situado proveniente de uma realidade social que se 

apresenta como cena dinâmica da vida individual e coletiva.  

3.  Perspectivas da pesquisa quantitativa em educação 

Knechtel (2014) assevera que, tanto a pesquisa qualitativa quanto a 

quantitativa têm como foco principal o ponto de vista do indivíduo. Enquanto a 

pesquisa qualitativa considera a proximidade com o sujeito, na pesquisa quantitativa 

são usados materiais e métodos precisos. 

Minayo (2009), ao tratar das abordagens qualitativas e quantitativas de 

pesquisas científicas, esclarece que 

Enquanto os cientistas sociais que trabalham com estatística visam 
criar modelos, descrever e explicar fenômenos que produzem 
regularidades, a abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos 
significados. Entre elas há uma oposição complementar que, quando 
bem trabalhada teórica e praticamente, produz riqueza de 
informações (MINAYO, 2009, p. 22).  

 

Atendo-se neste momento a refletir sobre a pesquisa quantitativa, Knechtel 

(2014) reverbera que esta é um modo específico de pesquisa que opera a respeito de 

um problema de âmbito humano ou social. Baseia-se na avaliação de uma teoria, 

miscigenada por variáveis e dados quantificados e registrados em números 

apresentados de forma estatística para determinar se as generalizações previstas na 

teoria se sustentam ou não. A pesquisa quantitativa, desse modo, pode ser empregada 

para quantificar perfis populacionais, indicadores socioeconômicos, preferências, 

comportamentos dos indivíduos, entre outros. 

A pesquisa quantitativa traz uma abordagem de quantificação, ou seja, faz 

referência com dimensões de intensidade. Nesse sentido, o interesse do pesquisador se 

orienta por dimensionar, analisar e avaliar a aplicabilidade de recursos ou técnicas ou 

até mesmo introduzir uma variável na coleta de dados para um registro quantitativo. 
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Cabe ressaltar que, nesse tipo de pesquisa, o pesquisador precisa assumir uma postura 

de distanciamento do contexto, isto é, deve haver uma separação entre pesquisador e 

objeto de pesquisa. 

Visto que está diretamente vinculada à quantificação das informações coletadas 

e na experimentação, na mensuração e no controle austero e rigoroso dos fatos 

analisados, a pesquisa quantitativa, conforme ressalta Knechtel (2014), foi alicerce do 

pensamento científico até a metade do século XX, sendo caracterizada pela neutralidade 

do pesquisador ante a investigação de uma realidade. 

A autora afirma ainda que, alicerçada na coleta e na quantificação dos dados 

durante uma investigação, a pesquisa quantitativa tem como objetivo medir opiniões e 

informações fazendo uso dos recursos da estatística e seus elementos de demonstração 

de porcentagem, a média e o desvio-padrão. Tais dados serão apresentados em forma de 

tabelas, gráficos ou textos. 

O método quantitativo baseado no positivismo, por muito tempo assegurou que 

a análise de resultados mensuráveis daria maior sustentabilidade às pesquisas, uma vez 

que se refutava resultados ambíguos, dando maior credibilidade às informações. Como 

afirma Creswell (2007, p. 89), “[...] em um projeto quantitativo, o problema é melhor 

trabalhado ao entender quais os fatores ou variáveis influenciam um resultado”.  

Minayo (2009, p.22) cita que de fato há a influência do positivismo nas 

pesquisas sociais uma vez que pressupõe a utilização de conceitos matemáticos para 

explicar a realidade. A autora afirma ainda que “[...] sua consequência é a apropriação 

da linguagem de variáveis para especificar atributos e qualidades do objeto de 

investigação”. Nesta perspectiva, apresenta-se a figura 4 que enfatiza a intenção da 

pesquisa quantitativa sob a ótica do positivismo. 

As raízes da pesquisa quantitativa estão alicerçadas no pensamento positivista o 

qual pressupõe o raciocínio dedutivo, a adoção de regras da lógica e o uso de atributos 

quantificáveis. À vista disso, é possível atribuir as principais características da 

pesquisa quantitativa, quais sejam: foco em uma quantidade menor de conceitos; 

presença de ideias preconcebidas do modo como os conceitos estão relacionados 

(hipóteses); uso de procedimentos estruturados e instrumentos precisos e controlados 

de coleta de dados; ênfase na objetividade; e análise de dados por meio de 

procedimentos estatísticos. 
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Figura 4 - Influência do positivismo na pesquisa quantitativa. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para Silva e Simon (2005), a concepção de pesquisa quantitativa só terá 

significado mediante um problema com definições claras e objetivas e com 

informações teóricas e práticas tendo o objeto do conhecimento como o foco da 

pesquisa ou do estudo a ser dirigido. Portanto, só se faz pesquisa de natureza 

quantitativa quando se conhece as qualidades e se tem controle do que será pesquisado.  

Assim sendo, ao propor uma pesquisa quantitativa, o pesquisador deve 

apresentar a razão do estudo com ênfase na identificação do objetivo do mesmo e na 

delimitação, com grande clareza, do quadro teórico, das hipóteses e do tipo de 

procedimento para coleta de dados. 

A pesquisa quantitativa possibilita ao pesquisador obter valores descritivos dos 

dados coletados que são alcançados por meio de análises e cálculos. Vale ressaltar que 

este tipo de pesquisa demanda um conhecimento aprofundado tanto de cálculo como do 

contexto em que os dados foram extraídos. A esse respeito Gatti (2004, p. 68), afirma 

que a pesquisa quantitativa “[...] pressupõe um conhecimento amplo e aprofundado da 

área em que os problemas estudados se situam. Pressupõe o domínio de teorizações e o 

conhecimento de seus contornos epistêmicos”.  

Neste contexto, a autora ainda reverbera que tabela, indicadores ou testes de 

significância terão pouco valor científico se o pesquisador não apresentar esses 

resultados com amplo aprofundamento teórico. Esses constructos de Gatti (2004) levam 

à reflexão de que dados quantitativos, mesmos que precisos, demandam interpretação e 

capacidade argumentativa para que tenham significado.  

Na perspectiva da pesquisa quantitativa o pesquisador deve retirar do meio e 

dos sujeitos pesquisados dados que irão fundamentar suas observações. Para a coleta 
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desses dados é importante o uso de técnicas fidedignas e que oportunizem informações 

precisas e sem duplicidade, sendo que os mais comuns são os questionários e a 

consulta de dados numéricos em documentos, além da realização de experimentos 

controlados.  

Conforme Knechtel (2014), os dados coletados e registrados de modo 

quantitativo são valores oriundos da observância de alguns ou de muitos elementos 

variáveis de um determinado contexto, grupo social ou comunidade. Esse tipo de 

pesquisa tem sua aplicabilidade na realização de pesquisas de cunho social, econômico, 

político, mercadológico, administrativo e de comunicação. Portanto, é uma pesquisa de 

investigação empírico-descritiva, com a finalidade de descobrir e classificar a analogia 

entre as variáveis e as relações de causa e efeito, entre os diferentes fenômenos. 

Especificamente no campo da educação e das ciências sociais, de posse dos 

resultados obtidos, cabe ao pesquisador fazer a triangulação desses resultados por meio 

do uso de métodos estatísticos voltados para análise, comparação e frequência. 

Há no meio acadêmico, uma abordagem que sugere que pesquisas qualitativas 

e pesquisas quantitativas são incompatíveis, portanto, faz-se necessário considerar 

uma oposição entre ambas as abordagens. Contudo, é importante salientar que quando 

bem aplicadas, tanto a pesquisa quantitativa quanto a qualitativa podem produzir 

resultados complementares aliando teoria e estatística com alta fidedignidade 

interpretativa e profundo conhecimento científico. 

Importa observar que para o processo de investigação científica, o pesquisador, 

enquanto consumidor ou mesmo protagonista da pesquisa, não pode se restringir a 

interpretar resultados obtidos de forma inflexível, mas fazer uso adequado das 

abordagens qualitativas e quantitativas tendo em vista o que melhor se adequa ao 

objeto de estudo.  

4. Pesquisa qualitativa-quantitativa (quali-quanti) em educação 

Usar nas pesquisas científicas a combinação de dados advindos de abordagens 

qualitativas e quantitativas pode ser muito importante para compreender eventos, 

fatos e processos o que exige uma profunda análise e reflexão por parte do 

pesquisador. Este, além de seu papel de observador, vê-se instigado a buscar 

procedimentos de coleta de dados que possam correlacionar as suas experiências à 

teoria que embasará suas observações atendo-se à forma de apresentar os dados 
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obtidos. Por conseguinte, verifica-se a possibilidade de correlação entre as duas 

abordagens. Esse viés metodológico de pesquisa denomina-se método misto ou quali-

quanti. 

A abordagem de pesquisa quali-quantitativa conforme apresenta Knechtel 

(2014, p. 106), “[...] interpreta as informações quantitativas por meio de símbolos 

numéricos e os dados qualitativos mediante a observação, a interação participativa e a 

interpretação do discurso dos sujeitos (semântica)”. 

Gatti (2004) aponta que pesquisas qualitativas e quantitativas não são postas e 

antagônicas, ao contrário, são complementares e oportunizam compreender melhor os 

fenômenos investigados.  

Sobre esse contexto, Gatti (2004, p.21) ainda assevera que “[...] o universo da 

produção humana que pode ser resumido no mundo das relações, das representações e 

da intencionalidade e é objeto da pesquisa qualitativa dificilmente pode ser traduzido 

em números e indicadores quantitativos”. Diante disto, é importante compreender que 

todo dado quantitativo vem atrelado a uma descrição e ilustração do mesmo ao ponto 

que, nas pesquisas qualitativas, oportunizam analisar a frequência dos fenômenos 

observados categorizando-os. 

Nessa perspectiva, constata-se que a diferença entre as duas abordagens é de 

essência e não de hierarquia conforme declara Minayo (2009). De acordo com a autora, 

abordagem quantitativa trabalha com estatística de modo a criar modelos abstratos ou 

descrever fenômenos que são regulares, recorrentes e externos ao sujeito. A 

abordagem qualitativa, por sua vez, dedica-se aos significados, aspirações, crenças, 

valores e atitudes. Assim, o objeto da pesquisa qualitativa dificilmente poderá ser 

quantificado. Isso não quer dizer, entretanto, que a abordagem quantitativa é 

hierarquicamente superior à qualitativa por oferecer dados “objetivos e científicos”. 

Isto posto, Minayo (2009) assegura que há uma relação fértil e frutuosa entre 

abordagens quantitativas e qualitativas e que devem ser vistas em oposição 

complementar. Em educação especificamente, a pesquisa quali-quantitativa possibilita 

descrever os fenômenos observados pelo pesquisador assim como fundamentar essas 

visões por meio de evidências. 

Creswell (2007, p.4) reitera que “[...] um estudo tende a ser mais qualitativo do 

que quantitativo ou vice e versa. A pesquisa de métodos mistos se encontra no meio 
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deste continuum porque incorpora elementos de ambas abordagens qualitativa e 

quantitativa”.   

É importante salientar que embora metodologicamente diferentes, as pesquisas 

qualitativas e quantitativas têm a mesma validação científica. Flick (2004) salienta que 

as convergências destas abordagens, oportunizam credibilidade aos resultados, uma vez 

que além de vasto embasamento teórico descritivo, os dados estatísticos irão validar as 

observações, ao mesmo tempo em que fundamentará as informações adquiridas.  

Assim sendo, é preciso desconsiderar o caráter opositor das pesquisas 

qualitativas e quantitativas e sim, agregar e associá-las na construção do conhecimento 

científico e na ampliação da informação com vistas à integração e cooperação 

metodológica, como apresenta a figura 5 abaixo:  

Figura 5 - Integração e cooperação da pesquisa mista. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Essa integração pode ser observada na adoção dos instrumentos de coletas de 

dados que, tanto nas pesquisas qualitativas quanto nas quantitativas, são paralelos 

(observação, entrevistas, questionários, análise documental) e o que os modifica é o 

tratamento e a análise do material coletado. 

Neste sentido, Marconi e Lakatos (2003) reverberam que o papel estatístico 

será a descrição quantitativa da sociedade especificando suas características. A 

importância dos atributos quantificáveis, nesse contexto, é contribuir para o melhor 

entendimento e análise de uma realidade. 

Gatti (2004) sustenta que o uso das pesquisas quanti-qualitativas demanda 

reflexão quanto à viabilidade e os objetivos que se pretende alcançar com essa escolha 

metodológica. O que de fato torna-se fundamental no uso desta abordagem é buscar a 

articulação e cooperação, superando limites em busca da construção do conhecimento 

científico.  

Nesta perspectiva, fica evidente no que tange à pesquisa em ciências sociais e 

em especial na educação, que se trata de uma nova concepção metodológica, o que não 

implica em incluir ou excluir determinada abordagem, mas sim utilizar ambas como 

premissa para conquistar um conhecimento cientificamente embasado na descrição e 

quantificação dos fenômenos investigados.  

5. Considerações finais 

Compreender a importância das pesquisas para a construção do conhecimento 

científico sobre diferentes cenários é saber que a informação pode ser vivenciada nos 

mais diferentes segmentos da sociedade e como tal, advém inicialmente de uma 

problemática que precisa, por parte do pesquisador, ser observada, vivenciada, 

embasada e refletida para assim tornar-se referencial teórico. 

Primeiramente, vale ressaltar que há diversas fontes ou métodos norteadores 

para o embasamento de um trabalho científico. À vista disso, é possível empregar 

abordagens como a quantitativa, qualitativa ou quali-quanti. Sendo assim, ciente destes 

meios, o pesquisador adotará aquele ou aqueles métodos que alicerçarão seus 

fundamentos e argumentos descritos e defendidos de acordo com o problema, os 

objetivos e os procedimentos de pesquisa. 

Nesse sentido, o pesquisador na anuência metodológica norteadora do trabalho 
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de pesquisa, buscará conteúdos e dados por via dos artifícios que a fonte o 

proporcionará, podendo abranger numa macro interpretação a pluralidade destes 

métodos supramencionados. O trabalho científico, assim, poderá engajar escopos 

quantitativos, qualitativos ou quali-quantitativos com descrições exploratórias e de 

caráter explicativo tendo como argumento as teorias já existentes oriundas de 

assertivas científicas a determinado campo de pesquisa.  

Numa análise sucinta, a pesquisa qualitativa é uma metodologia de caráter 

exploratório e seu foco está no caráter subjetivo do objeto analisado e dá por meio do 

estudo das particularidades e experiências individuais ou em grupo do pesquisador e 

seus pesquisados. Os resultados não contabilizados em números exatos e a coleta de 

dados se dão de diferentes maneiras como investigação grupal, entrevistas individuais, 

reivindicações sociais e educacionais, etc.  

A pesquisa quantitativa, como o próprio nome sugere, trata-se de uma vertente 

objetiva e/ou experimentalista, visto que apresenta dados analisados por técnicas 

estatísticas trazendo-os a uma estrutura rígida e fixa na elaboração de uma pesquisa, 

validando o conhecimento científico por meio de resultados alcançados através de 

métodos e da teoria que irão embasar futuras discussões sobre o tema. 

No presente trabalho, refletiu-se também sobre o uso das pesquisas qualitativas 

e quantitativas de modo integrado como as denominadas pesquisas mistas ou quali-

quanti. Esta abordagem deve estar ancorada a objetivos bem definidos, com princípios 

pragmáticos e reflexivos onde a investigação valoriza os procedimentos de ambas em 

uma relação lógica para a definição de critérios precisos. 

Ao se pensar na pesquisa em educação, a abordagem qualitativa tem sido mais 

utilizada devido à sua natureza e características específicas. Isso porque ao analisar o 

processo educativo, por exemplo, o pesquisador se vale do ambiente natural como fonte 

de dados, sendo ele próprio um instrumento chave na pesquisa. Assim, ele não está 

limitado aos resultados da pesquisa, mas participa do processo como um todo, de forma 

a analisar os dados e buscar o significado que os sujeitos dão para suas vivências. Isso 

não quer dizer, entretanto, que a abordagem quantitativa não possa ser utilizada na 

pesquisa social. Apesar de ser mais complexo traduzir em números o objeto da 

pesquisa em educação, a abordagem quantitativa pode oferecer dados complementares 

que possibilitarão aprofundar e enriquecer o estudo. 
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Por fim, cabe enfatizar que a pesquisa científica não se resume na escolha de 

uma ou outra abordagem de maneira absoluta ou excludente, sendo necessário 

compreender que pesquisas qualitativas e quantitativas embora com características e 

finalidades opostas, favorecem e ampliam o conhecimento científico com fidedignidade 

e aplicabilidade em qualquer campo, especialmente na educação. Há que se ter em 

mente, que, em muitos casos, a totalidade não será possível de ser atingida apenas por 

um tipo de pesquisa, mas que cada uma ou as duas em integração podem oportunizar a 

reflexão do pesquisador e o avanço do conhecimento científico.  
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CAPITULO V   

 
 

PESQUISA DOCUMENTAL: SABERES TEÓRICOS E PRÁTICOS 
 

Eliana Helena Corrêa Neves Salge  
Guilherme Saramago de Oliveira 

Lorrane Stéfane Silva 
 

A história mudou de posição em relação ao documento: ela se 
atribui como tarefa primeira, não mais interpretar, nem 
determinar se ele diz a verdade e qual é o seu valor expressivo, 
mas sim trabalhá-lo internamente e elaborá-lo; ela o organiza, 
recorta-o, distribui-o, ordena-o, reparte-o em níveis, estabelece 
séries, distingue o que é pertinente do que não o é, identifica 
elementos, define unidades, descreve relações. Portanto, o 
documento não é mais para a história essa matéria inerte, por 
meio da qual ela tenta reconstituir o que os homens fizeram ou 
disseram, o que é passado, e do qual somente o rastro 
permanece: ela busca definir, no próprio tecido documental, 
unidades, totalidades, séries, relações (FOUCAULT, 1969, p. 14). 

 

 
1. Ideias iniciais: o argumento do estudo 

Nos campos das ciências humanas e sociais, há uma literatura vasta relativa às 

bases conceituais e aos instrumentos técnicos voltados às metodologias de pesquisa. 
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Mas um olhar para os tipos de delineamentos, modalidades e variáveis e para a 

multiplicidade de objetos da ciência — tudo muito diverso — sugere que o fazer da 

pesquisa científica continua a ser pesquisado, continua a ser objeto de estudo. Nesse 

sentido, destaca-se a pesquisa documental, que tem sido considerada por estudiosos da 

ciência e até por cientistas sociais. Das mãos deles saíram numerosos estudos sobre tal 

pesquisa documental como via para produzir o conhecimento científico. 

Este texto converge para tal cenário ao apresentar uma sistematização 

compreensiva da pesquisa documental tendo em vista o conhecimento educacional. 

Este artigo procura contribuir para a discussão expondo uma compreensão de saberes 

importantes para o pesquisador para desenvolver uma pesquisa fundada em 

documentos como fonte de dados de análise. O texto não tem a pretensão de esgotar o 

assunto, dada a multiplicidade de enfoques subjacentes à pesquisa documental, usada 

não só na educação, mas ainda nas ciências sociais e, sobretudo, na história. 

O estudo partiu desta questão: que saberes essenciais seriam necessários ao 

pesquisador para iniciar uma pesquisa documental? Procuramos delinear respostas 

com base na leitura de referenciais teórico-conceituais em torno da temática. O 

produto de tal leitura se traduz na discussão que apresentamos no decorrer deste texto, 

com subtemas que fazem interface com o questionamento apresentado. 

Consideramos pressupostos conceituais de Creswell (2007) para tratar de um 

requisito sine qua non da pesquisa — o projeto — e cuja feitura pode se valer, 

sobremaneira, da pesquisa documental. Também nos valemos do aporte de Gil (2002; 

2008; 2012), Minayo (2009), Cellard (2012), Lüdke e André (1986) e outros autores 

segundo os quais fizemos um esboço dos fundamentos da pesquisa documental.  

Este trabalho é produto de uma pesquisa bibliográfica, que seria um primeiro 

passo para a pesquisa científica. A pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador 

conhecer e mapear o que foi estudado sobre o assunto (FONSECA, 2002). Como tal, os 

dados da pesquisa foram recortes de textos dos autores citados antes e de outros, ou 

seja, toma como fonte de dados o texto escrito, publicado em livro e disponível em 

acervos. Seriam dados prontos e acabados, mas lidos em função do propósito deste 

estudo porque compõem uma base sólida para iniciar a compreensão do que é ciência, 

do que é conhecimento científico e do que é pesquisa (documental).  

Conforme os estudos desenvolvidos por Oliveira, Miranda e Saad (2020), a 
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pesquisa bibliográfica pode ser organizada por meio de estratégias metodológicas 

denominadas de revisão da literatura ou revisões sistemáticas de investigações 

qualitativas. Para os autores, a revisão de literatura é 

[...] uma modalidade de pesquisas que visa melhor compreender os 
resultados de diversas outras pesquisas, buscando a partir deles a 
sistematização dos saberes e a produção de novas interpretações dos 
fenômenos estudados. Esse tipo de estudo científico possibilita o 
acesso a saberes já produzidos e devidamente publicados, 
contribuindo para o avanço científico na área pesquisada, na medida 
em que podem gerar a produção de novos conhecimentos (OLIVEIRA; 
MIRANDA; SAAD, 2020, p. 146). 

 

2. Conhecimento científico e sua produção  

O “uso ilegítimo” de concepções de ciência e de métodos científicos foi objeto do 

estudo de Chalmers (1993, p. 201), que se refere a reações “individualistas ou 

relativistas” à ideologia das ciências. Seu argumento incide em um alerta: não “[...] 

defender ou rejeitar legitimamente itens de conhecimento por eles se conformarem ou 

não a algum critério pronto e acabado de cientificidade”. Mais que isso, ele salienta a 

dubiedade em concepções de ciência e de método e nos usos que fazem delas. Não por 

acaso, tendo em vista a natureza das ciências modernas, o autor afirma: “[...] não existe 

método que possibilite às teorias científicas serem provadas verdadeiras ou mesmo 

provavelmente verdadeiras [...] tampouco há método que possibilite que teorias 

científicas sejam conclusivamente desaprovadas” (CHALMERS, 1993, p. 13).  

Chalmers (1993) especula o sentido do que é ciência. Em suas palavras,  

Os filósofos não têm recursos que os habilitem a legislar a respeito dos 
critérios que precisam ser satisfeitos para que uma área do 
conhecimento seja considerada aceitável ou “científica”. Cada área do 
conhecimento pode ser analisada por aquilo que é. Ou seja, podemos 
investigar quais são seus objetivos — que podem ser diferentes 
daquilo que geralmente se consideram ser seus objetivos — ou 
representados como tais, e podemos investigar os meios usados para 
conseguir estes objetivos e o grau de sucesso conseguido. Não se 
segue disso que nenhuma área do conhecimento possa ser criticada. 
Podemos tentar qualquer área do conhecimento criticando seus 
objetivos, criticando a propriedade dos métodos usados para atingir 
esses objetivos, confrontando-a com meios alternativos e superiores 
de atingir os mesmos objetivos e assim por diante. Desse ponto de 
vista não precisamos de uma categoria geral “ciência”, em relação à 
qual alguma área do conhecimento pode ser aclamada como ciência ou 
difamada como não sendo ciência (CHALMERS, 1993, p. 197). 
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Também Gil (2008, p. 3) discute a ideia de conhecimento científico em 

postulados sobre metodologia e ciência. Compreende conhecimento científico como 

construto racional, ou seja, fundado na “razão”, em vez de se basear em “[...] sensação 

ou impressões para chegar a seus resultados”. Para ele, a produção de conhecimentos 

tende a almejar e se interessar “fundamentalmente” pela “[...] elaboração de leis ou 

normas gerais, que explicam todos os fenômenos de certo tipo [...]”; pela “[...] realidade 

independentemente dos caprichos do pesquisador” (GIL, 2008, p. 3). Além disso, o 

conhecimento científico presume “[...] construir sistemas de ideias organizadas 

racionalmente e em incluir os conhecimentos parciais em totalidades cada vez mais 

amplas [...] [e] possibilita demonstrar a veracidade das informações” (GIL, 2008, p. 3). 

Enfim, à ideia de conhecimento científico subjaz o risco da falibilidade: “[...] ao 

contrário de outros sistemas de conhecimento elaborados pelo homem, reconhece sua 

própria capacidade de errar” (GIL, 2008, p. 3). 

Na contemporaneidade, a produção de conhecimentos científicos tende a se 

valer, sobretudo, da pesquisa sistemática, seja no ambiente acadêmico-universitário ou 

de outra natureza. Para vir a ocorrer, ao menos no nível institucional, dada pesquisa 

sistemática pressupõe um primeiro passo sine qua non: o projeto de pesquisa — às 

vezes anteprojeto ou pré-projeto, como no caso da entrada em cursos de mestrado e 

doutorado. Não por acaso, a organização de projetos de pesquisa é objeto de 

numerosos estudos, em livros, teses, dissertações e artigos que sumarizaram 

abordagens e metodologias diversas. Assim, convêm algumas considerações sobre o 

projeto como etapa inicial da pesquisa científica.  

Pensamos que o projeto tem conexões fortes com a pesquisa documental porque 

seria instrumento útil para sondar o objeto de estudo e derivar linhas de abordagem; 

mesmo que a produção de fontes — a pesquisa empírica — possa vir a fazer parte da 

pesquisa em seu desdobramento. Dito de outro modo, um projeto de pesquisa na área de 

formação de professores, por exemplo, pode se construir sobre estudos e documentos afins 

e já dados (legislação, programas, críticas etc.) e presumir a produção de fontes mediante 

pesquisa empírica, seja com a entrevista ou a observação, por exemplo. Creswell (2007, 

2007, p. 23) endossa essa compreensão do projeto de pesquisa como passo inicial para 

avançarmos rumo a outras interfaces da pesquisa documental; ele se refere a um 

“anteâmbulo” para elaborar a proposta de pesquisa, ou seja, propõe “[...] avaliar as 
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alegações de conhecimento trazidas para o estudo, considerar a estratégia de investigação 

que será usada e identificar métodos específicos”.  

Se a elaboração de um projeto for o passo inicial da pesquisa, a escolha de uma 

abordagem seria um primeiro passo em tal elaboração. Nesse sentido, uma pesquisa pode 

ser de abordagem quantitativa, qualitativa ou quali-quantitativa (ou mista). A abordagem 

quantitativa se refere a “[...] conhecimento pós-positivista, estratégia experimental de 

investigação e medidas de atitudes pré e pós-teste”; a qualitativa, a “[...] conhecimento 

construtivista, projeto etnográfico e observação de comportamento [...] participatório, 

[além de] projeto narrativo e entrevistas abertas”; a mista, a “[...] conhecimentos 

pragmáticos, coleta sequencial de dados quantitativos e qualitativos” (CRESWELL, 2007, p. 

40). Nas três abordagens, “Quando filosofia, estratégias e métodos são combinados, 

fornecem diferentes estruturas para conduzir a pesquisa” (CRESWELL, 2007, p. 40).  

Como outro ponto da produção de um projeto de pesquisa, Creswell (2007) 

aponta a leitura crítica de estudos prévios afins ao objeto de estudo — ou seja, a revisão 

de literatura; e sua compreensão parte da preocupação com os resultados da 

investigação e sua tradução em contribuições para o corpus de conhecimentos do 

campo científico. Em suas palavras, 

Para projetos qualitativos, quantitativos e de métodos mistos, a 
literatura tem diferentes propósitos. Na pesquisa qualitativa, a 
literatura ajuda a substanciar o problema de pesquisa, mas não 
reprime as visões dos participantes. Uma técnica popular é incluir 
mais literatura no final de um estudo qualitativo do que no começo. Na 
pesquisa quantitativa, a literatura não apenas ajuda a substanciar o 
problema, mas também sugere possíveis questões ou hipóteses que 
precisam ser abordadas. Os estudos quantitativos geralmente possuem 
uma seção separada de “revisão de literatura”. Em pesquisa de 
métodos mistos, o uso da literatura vai depender do tipo de estratégia 
de investigação e do peso dado à pesquisa qualitativa ou quantitativa 
no estudo (CRESWELL, 2007, p. 61). 

 

A revisão de literatura abre o projeto para outra questão abordada por Creswell 

(2007, p. 82), que é a ética da pesquisa, pressuposto de todas as etapas da investigação 

e relativo a todas as partes: “participantes”, “locais de pesquisa”, “leitores potenciais”, 

dentre outros. Como sustenta o autor, práticas éticas de pesquisa devem subjazer a 

estudos que se pretendam como científicos. 

Essas questões de definição e escolha no processo de pesquisa — estruturação, 
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estado do conhecimento e ética — criam, então, a base sobre a qual Creswell (2007) 

recomenda organizar as ideias, a começar da apresentação acadêmica da proposta. O 

primeiro elemento a ser considerado é a “[...] identificação inicial do problema de pesquisa 

(e inclui um gancho narrativo)”; depois vem a “[...] revisão da literatura que abordou o 

problema, indicando uma ou mais deficiências na literatura passada e sugerindo como o 

estudo vai resolver essas deficiências”; enfim, vem a identificação de “[...] um ou mais 

públicos que vão se beneficiar com o estudo proposto e apresentando o propósito ou o 

objetivo principal do projeto ” (CRESWELL, 2007, p. 98). Se a introdução tem foco no 

problema que justifica e move a investigação, “[...] a declaração de objetivo estabelece a 

direção para a pesquisa. Ela orienta o leitor para o propósito central do estudo”; mas em 

conexão com questões ou hipóteses de pesquisa, que “[...] tornam- se sinalizadores 

importantes para leitores” (CRESWELL, 2007, p. 100; 127). 

Creswell (2007, p. 130; 148) tratou da presença teoria no processo de 

planejamento da pesquisa: a teoria fornece uma “[...] explicação para as variáveis nas 

questões e nas hipóteses de pesquisa quantitativa”. Assim, na abordagem quantitativa, 

dada teoria explana o como e o porquê da relação entre variáveis, ou seja, ajuda a dar 

um sentido de unidade às variáveis, como um elo que redunda na compreensão do 

objeto. Quanto à teoria na pesquisa qualitativa, Creswell (2007, p. 149) diz que é 

empregada como explicação ampla: “A teoria também aparece como um ponto final de 

um estudo qualitativo, uma teoria gerada, um padrão ou uma generalização que 

emerge indutivamente da coleta e análise de dados.” Os pesquisadores de métodos 

mistos usam a teoria tanto dedutiva (na pesquisa quantitativa) como indutivamente 

(na pesquisa qualitativa). 

Creswell (2007) salienta, também, as definições, delimitações, limitações e a 

importância do estudo. “Com essas fronteiras, o investigador esclarece os termos 

usados, restringe o escopo de um estudo, sugere pontos fracos potenciais e identifica a 

importância de um projeto para diferentes públicos” (CRESWELL, 2007, p. 151). 

Igualmente, ele analisa abordagens de pesquisa envolvendo procedimentos 

quantitativos, qualitativos e mistos: 

O resumo dos passos para uma pesquisa [...] começa com uma 
discussão sobre o objetivo da pesquisa, a identificação da população e 
amostra para o estudo [...] os instrumentos de pesquisa a serem 
usados, a relação entre as variáveis, as questões de pesquisa, os itens 



 Metodologias, Técnicas e Estratégias de Pesquisa: estudos introdutórios 2 
 

2021 

 

 
 87 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

específicos do questionário e os passos a serem adotados na análise 
dos dados (CRESWELL, 2007, p. 181).  

 

Nas definições de abordagem, Creswell (2007, p. 184) discorre nestes termos: “A 

investigação qualitativa emprega diferentes alegações de conhecimento, estratégias de 

investigação e métodos de coleta e análise de dados”. Segundo o autor, características do 

procedimento qualitativo incluem o ponto de vista holístico; pesquisa como produto que 

emerge do objeto, e não como algo pré-configurado; cenário natural; aplicação de métodos 

múltiplos de coleta de dados; raciocínios indutivos e dedutivos; interpretações do 

pesquisador; emprego de estratégia de investigação; e intenção reflexiva.  

Como diz Creswell (2007, p. 226), a pesquisa de métodos mistos que emprega 

coleta de dados segundo duas orientações está se alastrando. Mas não sem recomendações, 

tais como indicar com clareza as estratégias de coleta de dados, se “concomitante ou 

sequencial”, por exemplo; informar a “prioridade” ou o “peso” de cada “técnica quantitativa 

ou qualitativa” adotada, assim como peso e prioridade de dados quantitativos ou 

qualitativos. Segundo o autor, importa situar, no processo da pesquisa, as fases que vão 

conter, por exemplo, a coleta, a análise e a interpretação, e nas quais ocorrerá a integração 

de técnicas e a “lente teórica” que vai guiar a pesquisa.  

Com efeito, o autor ressalta as estratégias com que são coletados os dados, por 

exemplo, se forma sequencial (pesquisa explanatória e exploratória), concomitante 

(pesquisa de triangulação) ou se com “lentes transformadoras” (pesquisa sequencial ou 

concomitante). A ênfase se justifica porque, seja qual a abordagem da pesquisa, as fontes 

de dado são condição sine qua non. Como argumenta Creswell (2007, p. 226), a escolha da 

estratégia de coleta precisa ser não só apresentada com clareza, mas ainda justificada, 

porque “A análise de dados é um processo contínuo durante a pesquisa [...]” e que requer 

validação quanto à “exatidão dos resultados”.  

A pesquisa de doutorado subjacente a este trabalho se vale da perspectiva 

qualitativa, visto ser esta mais comum nas pesquisas na área educacional; igualmente, 

propõe-se como pesquisa documental, da qual expomos alguns fundamentos, incluindo 

concepções atuais de pesquisa.  

3. Pesquisa documental: fundamentos 

Das vozes que conceituam pesquisa, este estudo privilegia algumas, a começar 
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de Gil (2008, p. 26), que a vê como “[...] processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico” em prol do progresso da ciência (o 

conhecimento científico) e da sociedade (“[...] descobrir respostas para problemas 

mediante o emprego de procedimentos científicos”). Segundo ele, o pesquisar seria um 

processo constituído de fases, da formulação do problema à apresentação e discussão 

dos resultados, as quais “[...] permite[m] a obtenção de novos conhecimentos no campo 

da realidade social” (GIL, 2008, p. 26). Uma segunda concepção de pesquisa está em 

Minayo (2009, p. 23), para quem pesquisa é uma “atitude” e é uma “prática teórica” 

que procuram definir um processo “inacabado e permanente”; ou seja, seria uma “[...] 

atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma 

combinação particular entre teoria e dados”.  

Tal linha de raciocínio se prenunciava já na penúltima década do século passado. À 

época, Lüdke e André (1986, p. 3) postularam a necessidade de desmitificar a ideia de 

pesquisa como “[...] privilégio de alguns seres dotados de poderes especiais [...] [e a] crença 

numa perfeita separação entre o sujeito da pesquisa, o pesquisador e seu objeto de estudo”. 

Isso porque na pesquisa em ciências humanas e em educação costumava se acreditar que 

o investigador devesse ficar o mais longe possível do objeto estudado nas atividades de 

pesquisa; assim, não influenciaria a pesquisa com suas ideias e seus valores. As autoras 

ressaltaram que a pesquisa passa pelas idiossincrasias do pesquisador, as quais o põem na 

“cena investigada”, como partícipe que toma “partido na trama da peça” (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986, p. 7).  

Gil (2008, p. 31–2) salienta as etapas da pesquisa esclarecendo que todo 

processo da pesquisa (social) envolve planejamento, coleta de dados, análise 

interpretativa e redação de relatórios. Mais que isso, sugere estas etapas: formulação do 

problema; construção de hipóteses ou determinação dos objetivos; delineamento da 

pesquisa; operacionalização dos conceitos e variáveis; seleção da amostra; elaboração 

dos instrumentos de coleta de dados; coleta de dados; análise e interpretação dos 

resultados; redação do relatório.  

Gil (2012, p. 1) classifica as pesquisas segundo os objetivos, em que podem ser 

exploratórias, descritivas e explicativas, além de estabelecerem um “marco teórico” para a 

“aproximação conceitual”. A ideia de exploração se traduz na intenção de “aprimoramento 

de ideias” e “descoberta de intuições”; e na maioria dos casos envolve a pesquisa 
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bibliográfica. A ideia de pesquisa descritiva reside no “objetivo primordial”, que seria 

descrever características de dada “população” ou dado “fenômeno”, assim como o 

“estabelecimento de relações” entre as variáveis delineadas e prováveis. Enfim, a ideia de 

explicação se traduz na tentativa de “[...] identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos” (GIL, 2012, p. 1). Essas pesquisas se valem 

quase exclusivamente do método experimental nas ciências sociais. 

A fim de desdobrarmos o argumento, entra em cena a ideia de método e 

metodologia. Para Laville e Dionne (1999, p. 335), o método seria o “Conjunto dos 

princípios e dos procedimentos aplicados pela mente para construir, de modo ordenado 

e seguro, saberes válidos”; enquanto metodologia seria o “Estudo dos princípios e dos 

métodos de pesquisa”. Para os autores, “A aprendizagem da metodologia da pesquisa 

nos ajuda a ser consumidores esclarecidos, bem como eventuais produtores de 

pesquisas” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 276). 

Como as pesquisas se classificam em função dos procedimentos técnicos 

empregados, convém citar Gil (2012). Esse autor explica que traçar um modelo conceitual 

e operativo da pesquisa necessita confrontar a visão teórica com os dados da realidade; daí 

surge a ideia de planejar a pesquisa em sua “dimensão mais ampla”, ou seja, com a 

“previsão de análise e interpretação”. Tal planejar se chama delineamento e, dentre outros 

aspectos, expressa linhas gerais do desenvolvimento da pesquisa.  

O elemento mais importante para a identificação de um delineamento 
é procedimento adotado para a coleta de dados. Assim, podem ser 
definidos dois grandes grupos de delineamentos: aqueles que se valem 
das chamadas fontes de “papel” e aqueles cujos dados são fornecidos 
por pessoas. No primeiro grupo, estão a pesquisa bibliográfica e a 
pesquisa documental. No segundo, estão as pesquisas experimentais, a 
pesquisa ex-post facto, o levantamento e o estudo de caso. Neste último 
grupo, ainda que gerando certa controvérsia, podem ser incluídas 
também a pesquisa-ação e a pesquisa participante (GIL, 2012, p. 3). 

 

Como diz Fonseca (2002, p. 32), considerando que “Qualquer trabalho científico 

inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já 

se estudou sobre o assunto”. Segundo Andrade (2010, p. 25), a pesquisa bibliográfica é “[...] 

obrigatória nas pesquisas exploratórias, na delimitação do tema de um trabalho ou 

pesquisa, no desenvolvimento do assunto, nas citações, na apresentação das conclusões”. 

Com efeito, se assim o for, então este trabalho — filiado a uma pesquisa documental maior 
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— deriva da pesquisa bibliográfica, ou seja, é exemplo do produto de tal modalidade 

investigação. Como se sabe, para desenvolver o argumento deste estudo, estão sendo 

considerados construtos conceituais sistematizados em livros sobre pesquisa científica.  

A pesquisa bibliográfica pode levar à confusão com a documental. Assim, é 

oportuno fazer distinções. A pesquisa bibliográfica supõe fontes constituídas de material 

impresso dado e localizado em bibliotecas (também em acervos e arquivos). Numa palavra, 

as fontes seriam basicamente livros, além de revistas acadêmicas, que se assemelham em 

conteúdo e forma ao livro. A principal diferença refere-se à natureza das fontes. Assim, a 

pesquisa bibliográfica se baseia nas contribuições de autores que pesquisaram certo 

assunto e publicaram os resultados e as análises.  

Embora jornais e revistas noticiosos possam compor o acervo de uma 

biblioteca tanto quanto os livros (em seção específica, é claro), enquadram-se na 

condição de fonte documental, pois em nada se assemelham ao livro, isto é, formam 

uma categoria à parte — a imprensa. Nas entrelinhas, isso nos diz que, na pesquisa 

documental, o escopo das fontes é vasto, diversificado e disperso porque o que 

distingue os documentos são: a forma material, as intenções de sentido, a função, o 

público-alvo, as formas de consumo (leitura) e outros atributos. Assim, o suporte, a 

lógica de produção e a natureza do conteúdo distinguem, por exemplo, o manuscrito do 

impresso, a página tipografada (linotipada) da página datiloscrita; a folha solta do 

caderno de folhas; uma carta de um bilhete; uma receita culinária de uma receita 

médica; e assim por diante. 

Mais que isso, as fontes da pesquisa documental supõem materiais que ainda 

não passaram por um “tratamento analítico”; e mesmo as passaram, mas que aceitam 

novas abordagens, novos olhares, novos manuseios — numa palavra, que podem “[...] 

ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa” (GIL, 2012, p. 5).  

Gil (2008, p. 51) endossa essa compreensão ao ressaltar as fontes documentais 

de “de primeira mão”, que são numerosas. Essa categoria presume documentos 

conservados em instituições privadas e arquivos de órgãos públicos, tais como 

associações científicas, igrejas, partidos políticos, sindicatos etc. Incluem reportagens 

de jornal, contratos e diários, gravações, filmes e fotografias, correspondência pessoal e 

memorandos, documentos cartoriais e registros de batismo, epitáfios e documentos 

oficiais, regulamentos e ofícios, boletins e cadernos.... Outras fontes documentais 
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referem-se aos documentos que já foram analisados, que seriam os de “segunda mão”. 

Exemplo são tabelas estatísticas, relatórios corporativos, mensagens de governo, 

relatórios de pesquisa, pesquisas acadêmicas e mesmo livros (pensemos em obras que 

trazem, por exemplo, apêndices e anexos com reprodução de documentos raros e 

desaparecidos, de imagens variadas). Destaca-se que os documentos são importantes 

porque proporcionam mais visões do problema inerente à pesquisa, ou seja, criam 

condições para formular hipóteses que conduzam à verificação por outros meios; mas 

não se abrem à construção de respostas definitivas para o problema.  

Gil (2002, p. 17) acrescenta um atributo a esta compreensão de pesquisa 

documental. É requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao 

problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem 

que não pode ser adequadamente relacionada ao problema. Discordamos de uma adoção 

irrestrita de tal postulado do autor; vemos a recorrência à pesquisa documental muito mais 

no tempo do quase sempre do que no tempo do quando faltar. Do contrário, não poderíamos 

afirmar — sempre com ciência do risco de ser afirmativo — que este estudo — cabe frisar 

— filia-se a uma pesquisa documental. 

Ainda assim, do diálogo com Gil (2012, p. 5) derivamos a convicção de que optar 

pela pesquisa documental foi fundamental à pesquisa subjacente a este trabalho; e 

mesmo que se possa falar em desvantagens. Na visão do autor, as desvantagens mais 

frequentes incluem a suscetibilidade dos documentos à crítica à objetividade e à não 

representatividade (embora esta última possa ser sanada via seleção, critério de 

aleatoriedade, número grande de documentos...). Quanto à subjetividade, trata-se de um 

desafio possível em toda investigação social, por isso é importante que “[...] o 

pesquisador considere as mais diversas implicações relativas aos documentos antes de 

formular uma conclusão definitiva” (GIL, 2012, p. 6).  

É claro, as vantagens da pesquisa documental são convidativas. Por exemplo, não 

exige contato com colaboradores, informantes, participantes e outras categorias que 

incluem pessoas na pesquisa. Às vezes é improvável a existência de pessoas e a 

disponibilidade de tempo, saúde e memória para servir ao pesquisador. Há o benefício 

relativo ao custo, menor em comparação com o de outros tipos de pesquisas. Outra 

vantagem é a de que “[...] os documentos, por se constituírem fonte rica e estável de 

dados, subsistem ao longo do tempo, tornando-se assim a mais importante fonte de dados 
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em qualquer pesquisa de natureza histórica” (GIL, 2012, p. 7). 

A pesquisa documental foi objeto da reflexão, também, de Saviani (2004), cujo 

enfoque importante para a noção de documento como fonte de pesquisa. Para esse 

autor, o documento — o “texto ou documento original” — tem dois sentidos: 

Por um lado, significa o ponto de origem, o lugar de onde brota algo que 
se projeta e se desenvolve indefinidamente e inesgotavelmente. Por 
outro lado, indica a base, o ponto de apoio, o repositório dos elementos 
que definem os fenômenos cujas características se busca 
compreender (SAVIANI, 2004, p. 4). 
 

Em consonância com o pensamento de Saviani (2004), Ruckstadter e 

Ruckstadter (2011) fazem considerações acerca de fontes documentais em pesquisas 

científicas. Para eles, a pesquisa documental 

[...] está relacionada a uma concepção de história e de sociedade 
estreitamente ligada à dinâmica das relações sociais. A análise de tais 
registros nos remete ao conjunto das relações sociais e, muitas vezes, 
expressam relações de poder [...] é preciso ressaltar que as fontes, 
como produtos históricos, não representam uma verdade 
incontestável, mas uma possibilidade de leitura do passado. É preciso 
“fazer a fonte falar”, e isso acontece em decorrência da leitura feita pelo 
pesquisador, que não é neutra. [...] há que se considerar ainda que o 
pesquisador que analisa essas fontes não é imparcial, e não está isento 
de que as determinações de sua própria formação influenciem na 
interpretação das fontes de maneira indireta (RUCKSTADTER; 
RUCKSTADTER, 2011, p. 113). 

 

Neste sentido, existe “[...] uma carga ideológica que remete a uma visão 

específica de mundo, de grupo social e de determinado momento da história” 

(RUCKSTADTER; RUCKSTADTER, 2011, p. 113). Portanto, é preciso levar em conta que 

as fontes são sempre portadoras de um discurso.  

Ruckstadter e Ruckstadter (2011) exploram conceitualmente a palavra 

documento: seria todo registro intencional ou não de fatos, dados e interpretação sobre 

aspectos da história humana, indivíduos ou grupos, instituições e outros. Os 

documentos indicam acontecimentos, reverberam intenções e interpretações 

individuais e coletivas, que permeiam os registros documentais. Não por acaso, os 

autores salientam aos pesquisadores a necessidade de analisar a fundo a fidedignidade 

dos documentos após o levantamento inicial e a seleção, mas antes do planejamento da 

pesquisa. 
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Nessa linha de raciocínio, Laville e Dionne (1999, p. 166) dizem: “[...] um documento 

pode ser algo mais do que um pergaminho poeirento: o termo designa toda fonte de 

informações já existentes”; esclarecem que vai além do impresso, pois engloba os recursos 

audiovisuais como vestígios da passagem da vida humana. Em suas palavras,  

Os documentos sonoros e visuais são também portadores de 
informações úteis, ainda que ocupem menos espaço que os anteriores 
no campo da pesquisa. Dentre esses documentos, colocam-se os discos 
e fitas magnéticas, as fotos, pinturas, desenhos, os filmes e vídeos, etc. 
Em suma, tudo o que, em suporte audiovisual, pode veicular 
informações sobre o humano. Mas, em geral, esses documentos são de 
acesso mais difícil do que os documentos impressos e se mostram de 
uso menos cômodo: no momento de utilizá-los, será sentida, muitas 
vezes, a necessidade de descrever as imagens e de transcrever as 
propostas para encontrar a forma mais usual do escrito (LAVILLE; 
DIONNE, 1999, p. 166). 

 

Os autores destacam ainda que os “[...] dados estatísticos desempenham 

importante papel em muitas pesquisas. Os organismos nacionais ou internacionais são 

pródigos neles, a tal ponto que a maioria dos aspectos socioeconômicos de nossas vidas 

são objeto de tais dados” (LAVILLE E DIONNE, 1999, p. 166). 

Dentre outras vozes que fazem coro com os nomes referidos até aqui como 

referência na concepção de pesquisa documental, trazemos Cellard (2012), cujas ideias 

contribuem para destacar o documento como fonte valiosa a todo pesquisador social, 

por possibilitar certos tipos de reconstrução do objeto de estudo. Isso porque o 

documento “[...] consiste em todo texto escrito, manuscrito ou impresso, registrado em 

papel” (CELLARD, 2012, p. 296).  

Tradicionalmente, os historiadores chamam de “fontes” os 
depoimentos de contemporâneos do acontecimento que eles desejam 
reconstruir. Distinguem-se, geralmente, as fontes “primárias”, 
produzidas por testemunhas diretas do fato, das fontes “secundárias”, 
que provem de pessoas que não participaram dele, mas que o 
reproduziram posteriormente (CELLARD, 2012, p. 297). 

 

Em sua taxonomia, Cellard (2012, p. 297–8) divide os documentos em 

arquivados e não arquivados cuja localização e pertencimento podem ser públicos e/ou 

privados. Conforme a divisão em grupos, alguns exemplos são listados a seguir. 

Documentos públicos. Esse tipo de documento fica em arquivos e acervos 

públicos: do governo e de escola (federal, estadual e municipal), do Estado civil, assim 
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como de cartórios e demais instituições jurídicas. Mas, ainda que sejam ditos públicos, 

nem sempre estão acessíveis a quem precisa consultá-los; em muitos casos, o 

deslocamento espacial pode inviabilizar a consulta, embora se note um volume cada 

vez maior de documentos disponíveis on-line. Nos lugares que os guardam, os 

documentos tendem a ser não só volumosos, mas ainda organizados segundo lógicas 

complexas e variáveis no tempo e no espaço. Por fim, há documentos que ganham o 

status de públicos e que não são necessariamente arquivados pelas instituições, como é 

o caso de impressos informativos, de jornais e periódicos noticiosos a boletins 

paroquiais, além de tratados, anuários telefônicos, anúncios publicitários, anúncios, 

circulares etc. 

Documentos privados. Esse tipo de documento fica em arquivos privados, não 

pertence ao domínio público. Trata-se de documentos de sindicatos, organizações 

políticas, instituições, empresas, igrejas, comunidades religiosas etc. Embora seja 

documentação importante, também os documentos de acervos particulares podem ser 

de acesso difícil. Incluem documentos e artefatos pessoais que retêm a memória 

material de uma família ou um familiar; ajudam a contar histórias de vida, como se 

pode fazer com base em documentos como correspondências e diários íntimos etc. 

Uma vez reunidas as fontes documentais, vem o momento de sistematizá-las, 

isto é, de lidar com os documentos com intenções de decodificação, análise e 

interpretação preestabelecidas. Nesse contato mais detido com o documento, o 

pesquisador pode adotar atitudes contraproducentes. Como diz Cellard (2012, p. 299–

300), o erro maior dos pesquisadores em geral “[...] consiste em se precipitar sobre o 

primeiro bloco de documentos obtido, antes de um inventário exaustivo e uma seleção 

rigorosa da informação disponível”. Daí a recomendação: “[...] empreender uma 

pesquisa documental deve, com o objetivo de constituir um corpus satisfatório, esgotar 

todas as pistas capazes de lhe fornecer informações interessantes”.  

Com efeito, Cellard (2012, p. 299–300) diz ser necessária a análise preliminar 

com intenção crítica para redundar em um “[...] exame do contexto social global, no 

qual foi produzido o documento e no qual mergulhava seu autor e aqueles a quem ele 

foi destinado”. Para o autor, a interpretação do texto supõe uma ideia prévia clara de 

quem expressou o escrito lido, dos interesses e das razões que a levaram a escrever. 

Segundo o autor, esse procedimento de conhecimento do emissor da mensagem 
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documentada é importante para aferir a autenticidade e confiabilidade do texto, pois 

não é suficiente “[...] informar-se sobre a origem social, a ideologia ou os interesses 

particulares do autor de um documento. É também importante assegurar-se da 

qualidade da informação transmitida [...] [e] levar em consideração a natureza de um 

texto, ou seu suporte, antes de tirar conclusões” (CELLARD, 2012, p. 301–2). O 

pesquisador deve estar atento aos conceitos-chave e à lógica interna do texto, com foco 

na compreensão do sentido do termo empregado pelo autor.  

Com o trabalho de análise preliminar devidamente completado, é o 
momento de reunir todas as partes — elementos da problemática ou 
do quadro teórico, contexto, autores, interesses, confiabilidade, 
natureza do texto, conceitos-chave. O pesquisador poderá, assim, 
fornecer uma interpretação coerente, tendo em conta a temática ou o 
questionamento inicial. [...] Assim, a escolha de pistas documentais 
apresentadas no leque que é oferecido ao pesquisador, deve ser feita à 
luz do questionamento inicial. Porém, as descobertas e as surpresas 
que o aguardam às vezes obrigam-no a modificar ou a enriquecer o 
referido questionamento (CELLARD, 2012, p. 303). 

 

Com efeito, para Lüdke e André (1986, p. 41), após a seleção de documentos, o 

próximo passo do pesquisador será proceder à análise dos dados, geralmente 

recorrendo à metodologia de análise de conteúdo, que “[...] pode caracterizar-se como 

um método de investigação do conteúdo simbólico das mensagens”.  

Se tomadas pelo pesquisador de forma crítica, as precauções podem interferir na 

validade e qualidade de uma pesquisa, pois “[...] é a qualidade da informação, a diversidade 

das fontes utilizadas, das corroborações, das intersecções, que dão sua profundidade, sua 

riqueza e seu refinamento a uma análise” (CELLARD, 2012, p. 305). Vale ressaltar que a 

pesquisa documental e a análise documental se diferem, à medida que a primeira está 

presente, na maioria das vezes, nas pesquisas acadêmicas e a segunda constitui 

metodologia de pesquisa importante no cenário educacional. Como elucidam Lüdke e 

André (1986, p. 38), a análise documental “[...] pode se constituir numa técnica valiosa de 

abordagem de dados qualitativos, seja completando as informações obtidas por outras 

técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema”. 

Para encerrar, convém aqui a síntese de Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009):  

A pesquisa documental é um procedimento metodológico decisivo em 
ciências humanas e sociais porque a maior parte das fontes escritas 
— ou não — são quase sempre a base do trabalho de investigação. 
Dependendo do objeto de estudo e dos objetivos da pesquisa, pode se 
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caracterizar como principal caminho de concretização da investigação 
ou se constituir como instrumento metodológico complementar. 
Apresenta-se como um método de escolha e de verificação de dados; 
visa o acesso às fontes pertinentes, e, a esse título, faz parte integrante 
da heurística de investigação. [...] Portanto, a pesquisa documental, 
bem como outros tipos de pesquisa, propõe-se a produzir novos 
conhecimentos, criar novas formas de compreender os fenômenos e 
dar a conhecer a forma como estes têm sido desenvolvidos (ALMEIDA; 
GUINDANI, 2009). 

 

Para nós, das definições e explicações sobre pesquisa documental, fica este 

pensamento: a fim de investigar sistematicamente determinado objeto, a pesquisa científica 

considera como documento o escrito e outras formas de produção e veiculação de 

significados, de conteúdos, que registram a realidade em sua produção. Logo, para especular 

um problema de pesquisa — que antes de tudo um problema intelectual, ou seja, uma 

elaboração linguística em torno de um problema da realidade —, um manuscrito se faz tão 

útil como documento quanto uma fotografia. Tudo vai depender das intenções, da 

abordagem e dos métodos da pesquisa, assim como da aptidão e disposição, do preparo e da 

perspicácia de quem pesquisa, seja qual for o objeto a ser estudado. 

4. Conclusão 

Do cenário de concepções, tendências e perspectivas diversas que permeiam a 

literatura específica sobre a pesquisa documental, o estudo aqui descrito procurou 

derivar uma compreensão sintética de saberes necessários ao desenvolvimento de uma 

pesquisa documental. Ou seja, com base na pesquisa bibliográfica que subjaz a este 

trabalho, derivamos uma compreensão da pesquisa documental. Nossos dados são 

concepções de pesquisa documental conforme as expressam alguns autores citados 

com certa recorrência em pesquisas da área de educação.  

Assim, compreendemos que o pesquisador deve se apropriar de certos saberes 

mais gerais sobre a pesquisa — tais como noções de ciência em tempos modernos, de 

conhecimento científico — e dominar conhecimentos mais específicos — tais como 

delineamentos, modalidades e variáveis de pesquisa; projeto de pesquisa; abordagens e 

suas flexões (quantitativa, qualitativa, mista etc.); metodologias; questões de ética; 

etapas da pesquisa acadêmica; usos da teoria no planejamento da pesquisa; definições, 

delimitações, limitações e importância do estudo teórico; características do 

procedimento qualitativo; classificação das pesquisas; entendimento do que é 
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método/metodologia; procedimentos técnicos; diferenças e aproximações entre 

modalidades de pesquisa; vantagens e desvantagens de dada abordagem; conceito de 

documento; e aprendizagens relativas à análise documental.  

É claro, não cremos que uma pesquisa empírica prescinda de muitos de tais 

quesitos; pensamos que o conhecimento científico demanda condições, movimentos, 

atitudes e gestos, por exemplo, que são pertinazes a todo campo de pesquisa científica. 

A ética da pesquisa é peculiar a estudo sobre plantas, animais e pessoas; a análise de 

dados é peculiar a uma pesquisa sobre pintura abstrata tanto quanto a uma pesquisa 

sobre análise química laboratorial. Mas, desde Descartes, tem sido conveniente à 

ciência partir o todo em campos; ou seja, é conveniente à divisão conceitual da 

pesquisa científica para sua compreensão. Distinguir o empírico do documental, do 

exploratório do descritivo, e assim por diante, seria um procedimento da 

sistematização presumida em todo conhecimento científico.  

Assim, a divisão, a classificação, a conceituação, a nomeação etc. seriam ações 

próprias do fazer científico enquadráveis na pesquisa documental, tanto quanto em 

outro tipo. Foram aludidos aqui porque o documento é base da pesquisa à que se filia 

este texto e porque a pesquisa documental mostra- se mostra bem difundida. É claro, a 

temática sobre a qual discorremos aqui é vasta e aceita várias interfaces não 

presumidas no escopo deste estudo; há um campo amplo para estudos mais 

aprofundados, sobretudo sobre multiplicidade do que pode ser visto como documento e 

dos impactos disso na análise e interpretação dos resultados.  
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CAPITULO VI   

 
 

ANÁLISE DO DISCURSO: CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA À REALIZAÇÃO DA 

ANÁLISE DISCURSIVA 
 

Mara Cristina Piolla Hillesheim 
Guilherme Saramago de Oliveira 

Adriana Borges de Paiva 
 

O discurso, por princípio, não se fecha. É um processo em 
curso. Ele não é um conjunto de textos, mas uma prática. É 
nesse sentido que consideramos o discurso no conjunto 
das práticas que constituem a sociedade na história, com a 
diferença de que a prática discursiva se especifica por ser 
uma prática simbólica (ORLANDI, 2005, p. 71). 

 

1. Considerações iniciais  

O objeto de estudo da Análise do Discurso, cuja reflexão permeia este artigo, não 

é a língua (enquanto sistema fechado e abstrato, em sua dimensão social), nem a fala 

(produção individual), as quais pertencem à dicotomia saussureana, mas sim o 
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discurso, ou seja, a língua em ação no mundo, como prática social, que vai muito além 

de transmitir informação ou passar uma mensagem qualquer. O discurso não é estático, 

pois as pessoas, de um modo geral, por meio da linguagem, transformam o mundo e a si 

mesmas, ao modificarem os sentidos de suas práticas discursivas. É como se os 

sujeitos dessem sentido às suas relações com seus semelhantes, por meio da 

linguagem. 

 Dessarte, pode-se dizer que os discursos ocupam um lugar especial entre a 

língua e a fala. Esse é o lugar histórico-social da linguagem. Desse modo, a língua é 

condição sine qua non de possibilidade do discurso; em outras palavras, a língua é 

entendida como condição de base, pois é por meio dela que o discurso se concretiza na 

sistematização fonológica, morfológica e sintática. Para haver discurso, os processos 

discursivos necessitam desenvolver-se sobre essa base material (materialidade 

linguística). 

 Neste breve estudo, serão apresentados diferentes conceitos de discurso, 

partindo-se da concepção estruturalista, depois fazendo uma incursão na Análise 

Crítica do Discurso até chegar à Análise de Discurso de linha francesa, sem olvidar da 

ênfase destinada aos principais expoentes dessas concepções teóricas. Também, na 

sequência dos tópicos, mostrar-se-ão alguns fatores contidos nas condições de 

produção do discurso, necessários à pesquisa fundamentada na Análise de Discurso de 

linha francesa; depois, far-se-á uma síntese sobre a amplitude epistemológica da 

Análise do Discurso nos estudos da linguagem; e, por fim, destacar-se-ão os 

procedimentos metodológicos necessários à realização da análise discursiva, a partir 

da formação do corpus. 

2. Diferentes conceitos de discurso, consoante perspectiva de estudo da Análise 
Crítica do Discurso e da Análise do Discurso de linha francesa 

A Análise do Discurso de origem francesa (AD) e a Análise Crítica do Discurso 

(ACD) são teorias originadas na Linguística, no início da década de 1960, que vão se 

preocupar com a língua em uso, como prática, em sua dimensão social e ideológica, 

diferindo do estruturalismo linguístico proposto por Ferdinand de Saussure.   

Temos, por um lado, os teóricos mais representativos da AD afetados 
pela atmosfera intelectual do período estruturalista anterior e posterior 
a maio de 68 na França (período de ascensão e queda do paradigma 
estruturalista), e, por outro, na ACD, teóricos que estão procurando 
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equacionar os problemas sem resposta de múltiplas tradições 
intelectuais, em um esforço de síntese crítica, voltada para os problemas 
sociais mais urgentes. Ao mesmo tempo em que não podemos tomar 
como compatíveis, em sua totalidade, os empreendimentos de Pêcheux 
e Fairclough, existem pontos nos quais eles se encontram, apesar do 
contexto no qual se inserem (MELO, 2009). 

 

Para entender o foco de ambas as análises, alguns conceitos e pensadores devem 

ser apresentados no início deste artigo, como ponto de apoio para o entendimento da 

ACD e da AD, a fim de explicitar que são formas diferentes de se analisar os processos 

discursivos que permeiam a linguagem como prática social. Sendo assim, conceituar 

discurso faz-se necessário, pois este termo apresenta uma gama considerável de 

entendimentos e sentidos, que sempre aparecem atrelados aos conceitos de língua e de 

sujeito, dependendo da perspectiva em estão sendo estudados. 

Desse modo, pela ótica estruturalista, o discurso pode ser visto como um 

conjunto de palavras, frases, orações, sentenças, isto é, como um conjunto estruturado 

de palavras; o sujeito do discurso é aquele que elabora a mensagem usando a língua 

como um código (conjunto de signos cuja estrutura é invariável), e também é o 

decodificador de outras mensagens recebidas. Pode-se dizer que, nesse caso, o discurso 

pode ser confundido com texto. 

Já, pela concepção de Pêcheux (1997), iniciador da AD, o discurso é visto como 

constituído pela e para ideologia; o sujeito que o propaga não é o seu criador, mas 

apenas um receptáculo ideológico, que se circunscreve nos mais diversos lugares das 

formações discursivas existentes na sociedade, e emprega a língua como veículo que 

transporta essa ideologia.  

Os estudos pêcheuxtianos trouxeram uma abordagem distinta ao pensar 
a Ciência da Linguagem. As discussões sobre língua e linguagem 
divergiam de seu pensar. Até então o estruturalismo (com a negação do 
sujeito e da situação) e a gramática gerativa transformacional (GGT), 
proposta por Noam Chomsky (valor biológico à linguagem) ocupavam 
um espaço significativo de discussão em relação aos estudos da 
linguagem. A análise de discurso surge, então, com a discussão de 
questões que advogam contra o formalismo hermético da linguagem, 
questionando a negação da exterioridade. A linguagem não é mais 
concebida como apenas um sistema de regras formais com os estudos 
discursivos. A linguagem é pensada em sua prática, atribuindo valor ao 
trabalho com o simbólico, com a divisão política dos sentidos, visto que 
o sentido é movente e instável (BRASIL, 2011, p. 171). 
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E, pela abordagem de Fairclough (2001), o discurso é entendido como uma 

prática social que pode transformar tanto as realidades sociais quanto os sujeitos da 

linguagem afetados por esse discurso, partindo-se de uma construção psicossocial do 

sujeito que está tendente ao ajustamento ideológico e linguístico, todavia consegue agir 

como transformador de suas práticas discursivas. Isso porque, o sujeito, nessa 

perspectiva, tem possibilidade de contestar e reestruturar a dominação e as formações 

ideológicas socialmente empreendidas em seus discursos. Portanto, o sujeito, de acordo 

com Melo (2009, p. 3), “[...] se conforma às formações discursivas/sociais que o 

compõem, ora resiste a elas, ressignificando-as, reconfigurando-as. Desse modo, a 

língua é uma atividade dialética que molda a sociedade e é moldada por ela”. Teoriza 

Fairclough (2001) que: 

Ao usar o termo 'discurso', proponho considerar o uso de linguagem 
como forma de prática social e não como atividade puramente 
individual ou reflexo de variáveis situacionais. Isso tem várias 
implicações. [...] implica ser o discurso um modo de ação, uma forma 
em que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre 
os outros, como também um modo de representação. [...] O discurso 
contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura social 
que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem suas próprias 
normas e convenções, como também relações, identidades e 
instituições que lhe são subjacentes. [...] O discurso contribui, em 
primeiro lugar, para a construção do que variavelmente é referido 
como ‘identidades sociais’ e ‘posições de sujeito’ para os ‘sujeitos’ 
sociais e os tipos de ‘eu’ [...] Segundo, o discurso contribui para 
construir as relações sociais entre as pessoas. E, terceiro, o discurso 
contribui para a construção de sistemas de conhecimento e crença 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 90-91)  

  

O que há de comum entre Fairclough e Pêcheux, é que ambos contribuíram 

significativamente para os estudos linguísticos relacionados ao discurso, por conta da 

dimensão crítica do olhar sobre a linguagem como prática social. Desse modo, 

influenciaram muitos pesquisadores da área da linguagem, da Filosofia e das ciências 

humanas em geral. Entretanto, Fairclough propõe, diferentemente de Pêcheux, que o 

discurso deve ser examinado em profundidade, pois não apenas reproduz práticas 

socioideológica, mas que a linguagem tem papel imprescindível na transformação 

social.  

Para ele, o discurso deve ser visto como um modo de ação, como uma 
prática que altera o mundo e altera os outros indivíduos no mundo, 
desse modo os analistas da ACD devem formular pesquisas que 
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exerçam ações de contrapoder e contra-ideologia, práticas de 
resistência à opressão social (MELO, 2011, p. 13-14).   

 

Por último, faz parte também do contexto de mudança nos estudos linguísticos, 

as contribuições de Maingueneau (2005, p. 15), que apresenta o discurso como uma 

“[...] uma dispersão de textos cujo modo de inscrição histórica permite definir como um 

espaço de regularidades enunciativas”.  E define ainda os discursos, no plural, “[...] como 

integralmente linguísticos e integralmente históricos” (MAINGUENEAU, 2005, p. 16). 

Isto é, objetos que se constituem através de uma dupla restrição: a do dizível na língua e 

a do dizível num dado tempo-espaço histórico. Esses dois aspectos do discurso são 

articulados na análise e não cabe pensar no texto como sendo composto de uma 

estrutura profunda e uma superficial, a primeira mais ligada à história e a segunda à 

realização linguística final – ou terminal do discurso. Ao invés dessa dicotomia, o autor 

destaca a importância de explicitar a “semântica global” dos discursos, rejeitando a ideia 

de que eles tenham uma base “invisível” e uma camada que se mostra, considerando-os 

como sustentados concomitantemente em suas várias dimensões. Para esse autor, o 

discurso não age sobre a realidade das coisas, todavia sobre outros discursos e todo 

enunciado de um discurso se constitui na relação polêmica com outro. O sujeito é um 

espaço cindido por discursos e a língua um processo semântico e histórico. 

Conforme apresentado anteriormente, não existe uma aquiescência entre os 

linguistas sobre o conceito de discurso, cujos apontamentos apresentados revelaram. 

Entretanto, deve-se considerar, como ponto mais próximo entre os estudiosos do 

discurso, que todos apresentam o sujeito e o discurso em movimento dinâmico de 

prática social perpassada pela linguagem, não focado na estrutura e no funcionamento 

da língua como estrutura social e abstrata.  Desse modo, significa dizer que o objeto de 

estudo, de qualquer análise do discurso, não estuda somente a língua, porém aquilo que 

se concretiza por meio dela: as relações de poder, a ideologia das instituições, as 

construções de identidades e de diferenças sociais, os tantos processos de inconsciência 

ideológica, as formações ideológicas, as diversidades nas manifestações humanas, etc. 

A análise de discurso, no entendimento de Santos, Oliveira e Saad (2021, p.12), 

“[...] possibilita a compreensão dos sentidos socialmente produzidos nos discursos [...]” 

por isso  “[...]propicia ao analista uma visão menos ingênua da linguagem visto que 



 Metodologias, Técnicas e Estratégias de Pesquisa: estudos introdutórios 2 
 

2021 

 

 
 104 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

com a AD ele depreende que todo discurso possui relação com o contexto sócio-

histórico e, por isso, não é neutro, mas sustentado por alguma ideologia”. 

Portanto, foram apresentadas, aqui, as diferentes concepções de discurso, a fim 

de mostrar que existem várias preocupações, pesquisas e estudiosos que se dedicam a 

esse campo do conhecimento. A título de informação, podem ser citados, dentre outros, 

na seara da ACD, Michel Halliday, Gramsci e a escola de Frankfurt, Teum Van Dijk, 

Guinter Kress, além do comentado Norman Fairclought.  Entretanto, neste artigo, 

pretende-se trabalhar com a AD de linha francesa, preconizada por Michel Pêcheux e 

sua contribuição metodológica para a pesquisa qualitativa. 

3. Breve apresentação de alguns fatores contidos nas condições de produção do 
discurso, necessários à pesquisa fundamentada na AD de linha francesa 

 Como já explanado, a AD faz parte dos estudos da Linguística, pós-

estruturalismo. Pode-se dizer que se fundamenta e se constitui no espaço em que 

questiona três domínios disciplinares: a Linguística (relação 

linguagem/pensamento/mundo); o Marxismo (o materialismo histórico na produção 

dos sentidos) e a Psicanálise (noção de sujeito; inconsciente; ideologia).  

Partindo da ideia de que a materialidade específica da ideologia é o 
discurso e a materialidade específica do discurso é a língua, trabalha a 
relação língua-discurso-ideologia. Essa relação se complementa com o 
fato de que, como diz M. Pêcheux (1975), não há discurso sem sujeito e 
não há sujeito sem ideologia: o indivíduo é interpelado em ideologia pela 
ideologia e é assim que a língua faz sentido (ORLANDI, 2005, p. 17).  

 

 Assim, conforme mostrado no tópico anterior, pode-se dizer que o discurso é o 

lugar em que se encontram a língua e a ideologia, perpassado pela história, e de onde 

provêm os sentidos que são gerados pelos enunciados. Portanto a AD tem por objetivo, 

segundo Orlandi (2005, p. 15), “[...] compreender a língua fazendo sentido, enquanto 

trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da história”. 

Ou ainda: 

A análise do Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da 
língua, não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe 
interessem. Ela trata do discurso. E a palavra discurso, 
etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, 
de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática de 
linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando 
(ORLANDI, 2005, p. 15). 
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 A questão é perceber que a AD busca compreender como o discurso, objeto 

sócio-histórico, faz sentido a partir de um sujeito interpelado pela ideologia; portanto 

existe uma relação entre língua e ideologia, que produz sentidos por/para os sujeitos.  

Enquanto a metodologia da análise de conteúdo preocupa-se em retirar sentidos dos 

textos, “[...] atravessando o texto para encontrar um sentido do outro lado”, com a 

finalidade de responder à indagação: ‘o que este texto quer dizer?’; a AD tende a 

questionar: ‘como este texto significa?’ (ORLANDI, 2005, p. 17.) 

 A AD, portanto, trabalha com o homem e a linguagem, ou seja, com o discurso 

produzido por este em situações diversas, nas instituições e contextos da sociedade, 

por meio da língua, com as várias formas de significar dizeres, os quais só fazem 

sentido quando seu efeito é ali construído e entendido. Assim, o homem, que não mais é 

indivíduo, é sujeito interpelado pela ideologia, desempenha um papel, tem um lugar e 

assume seu dizer a partir de uma circunscrição histórica, política, social e ideológica. 

Ele faz uso da língua, interagindo e reagindo; concordando e discordando; mostrando-se 

e escondendo-se sob as palavras não-ditas e as jamais ditas que se apresentam na 

enunciação, e que constroem o discurso. 

 Como objeto de estudo a AD, o discurso, no caminho da linguagem, surge como 

forma de mediação entre o sujeito e seu mundo circundante, que faz sentido entre os 

interlocutores e é um efeito de sentido, constituído a partir de formações discursivas, 

assentadas em uma ou mais formações ideológicas, em determinadas condições de 

produção.  

 O discurso, sendo, desse modo, objeto teórico da AD, produz-se socialmente por 

meio de sua materialidade específica: a língua. Não há como um discurso formar-se 

sem a língua. Ela é a condição de possibilidade de um discurso; materialidade ao mesmo 

tempo linguística e histórica; produto social que resulta e uma trabalho com a 

linguagem, no qual coincidem o histórico, o social e o ideológico. Em razão disso, pode-

se afirmar, ainda, que, no campo discursivo, a língua é opaca, visto que nela intervêm 

as sistematicidades linguísticas, o imaginário e o equívoco. 

 Logo, deve-se salientar que o discurso é prática social cuja regularidade só pode 

ser apreendida a partir da análise dos processos de sua produção, não dos seus 

produtos. O discurso é a dispersão de textos, construídos como práticas sociais, a partir 
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das condições histórico-sociais de produção, as quais se sustentam na linguagem como 

ação transformadora, trabalho, produção social, interação entre o sujeito e sua 

exterioridade. 

 Desse modo, todo discurso emerge de uma formação discursiva, presente em 

formações ideológicas, originadas a partir de condições de produção específicas, 

conforme expõem Pêcheux e Fuchs (1997): 

[...] se deve conceber o discursivo como um dos aspectos materiais do 
que chamamos materialidade ideológica. Dito de outro modo, a espécie 
discursiva pertence, assim pensamos, ao gênero ideológico, o que é o 
mesmo que dizer que as formações ideológicas de que acabamos de 
falar ‘comportam necessariamente, como um de seus componentes, 
uma ou várias formações discursivas interligadas que determinam o 
que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma harenga, um 
sermão, um panfleto, uma exposição, um programa etc) a partir de 
uma posição dada numa conjuntura’, isto é, numa certa relação de 
lugares no interior de um aparelho ideológico, e inscrita numa relação 
de classes (PÊCHEUX; FUCHS, 1997, 166-167). 
 

 Assim, pode-se entender que todo discurso é resultado de uma determinada 

ideologia, entendida como espaço de representação de valores, de onde o sujeito diz. 

Entenda-se que a ideologia aqui trabalhada, tomando por base o materialismo 

histórico, é a responsável pela reprodução das bases econômicas, a partir do momento 

em que interpela, ou seja, executa o assujeitamento do indivíduo, tornando-o sujeito 

desta ou daquela classe social, concebida como classe antagônica de produção. Embora 

esse sujeito pense que é livre em ocupar aquele determinado lugar, ele não o é, pois, ao 

ser interpelado, pertence a uma classe social e está inserido nas diversas instituições 

que formam os Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE), consoante define Althusser 

(1985): 

[...] podemos desde já considerar como Aparelhos Ideológicos de Estado 
as instituições seguintes (a ordem pela qual as enunciamos não tem 
qualquer significado particular): - O AIE religioso (O sistema das 
diferentes Igrejas) - o AIE escolar (o sistema das diferentes  escolas 
públicas e particulares), - o AIE familiar, - o AIE jurídico, - o AIE 
político (o sistema político de que fazem parte os diferentes partidos), 
- o AIE sindical, - o AIE da informação (imprensa, rádio- -televisão, 
etc.), - o AIE ,cultural (Letras, Belas Artes, desportos, etc.) 
(ALTHUSSER, 1985, p. 68). 

  

Nesses aparelhos, ocorre a chamada reprodução das relações de produção, em 
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que estão garantidos os interesses da classe dominante sobre a classe dominada. Ou 

dizendo de outra forma, dentro dos aparelhos ideológicos, por existirem posições 

(lugares) específicas para os sujeitos, cujos interesses são diferenciados, ocorre o que 

se pode chamar de lutas de classe. Isso se dá porque as formações ideológicas de uma 

classe e de outra são distintas dentro da sociedade; nem individuais, nem universais, 

mas se relacionam às posições de classe em conflito.  

Quando se fala da função de classe de uma ideologia, é preciso, portanto, 
compreender que a ideologia dominante é efetivamente a ideologia da 
classe dominante, e que ela lhe serve não só para dominar a classe 
explorada, mas também para se constituir ela mesma como classe 
dominante, fazendo-a aceitar como real e justificada sua relação vivida 
com o mundo (ALTHUSSER, 20015, p. 195). 

 

Percebe-se, assim, que as formações ideológicas são materializadas na/pela 

linguagem, porque esta é ação/prática transformadora da sociedade. Portanto, não 

existe ação e prática sem ideologia, porque a ideologia faz morada na linguagem. Daí 

poder se afirmar que em uma formação ideológica existem várias formações 

discursivas, visto que o discurso não existe sem a ideologia. Discurso e ideologia são 

indissociáveis. 

Ao considerar o discurso, Foucault (2002) afirma que a formação discursiva se 

apresenta como forma de repartição, ou melhor, um sistema de dispersão, como um 

convite a colocar a contradição entre a unidade e a diversidade, entre a coerência e a 

heterogeneidade no centro das formações discursivas.  

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que os 
objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se 
puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, posições e 
funcionamentos, transformações, diremos [...] que se trata de uma 
formação discursiva (FOUCAULT, 2002, p. 43). 

 

 Esta definição de formação discursiva como forma de repartição, ou ainda, um 

sistema de dispersão, convida a colocar a contradição entre a coerência e a 

heterogeneidade no centro das formações discursivas. Pode-se dizer que em uma 

unidade existe dispersão, porque uma implica a outra, vez que são diferentes modos de 

dizer o mesmo objeto que constituem a unidade, marcada pela descontinuidade, só que, 

centrados nessa diversidade, formam a unidade. A regularidade discursiva aparece em 
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uma época e não em outra, daí enfatizar-se que há dispersão para dar lugar a outras 

formações discursivas, novas produções de sentido. 

 Por conseguinte, pode-se notar que tanto em Pêcheux quanto em Foucault, as 

formações discursivas envolvem ocorrências, acontecimentos histórico-políticos e 

ideológicos, os quais marcam o aparecimento deste ou daquele discurso, dentro de um 

universo discursivo, obedecendo à formação discursiva constituída de continuidade, 

descontinuidade, unidade e dispersão. Além disso, há também, toda uma exterioridade 

(realidade discursiva sócio-histórica e política) que determina uma formação 

discursiva e não outra, com um objetivo para o seu aparecimento: determinar aquilo 

que deve ser dito ou pode ser dito. 

4. A AD e sua amplitude epistemológica nos estudos da linguagem: discurso, 
sujeito e sentido 

 De acordo com o que sugere Orlandi (2003), o discurso não transmite 

informações apenas, no entanto é efeito de sentidos entre interlocutores. Assim, a AD é 

a análise desses efeitos de sentido.  

O discurso é definido não como um transmissor de informação, mas como 
efeito de sentido entre locutores. Assim, se considera que o que se diz não 
resulta só da intenção de um indivíduo em informar outro, mas da relação 
de sentidos estabelecida por eles num contexto social histórico 
(ORLANDI, 2003, p. 63).  

 

Por conseguinte, percebe-se que o sujeito não é a fonte dos sentidos daquilo que 

diz, como defendia Benveniste (1989), pois o sentido é produzido entre os sujeitos 

locutores. Os homens, em seus discursos, constroem sentidos, tal como argumenta 

Foucault (2002):  

[...] o que se chama ‘prática discursiva’ pode ser agora precisado. [...] é um 
conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo 
e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada 
área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de 
exercício da função enunciativa (FOUCAULT, 2002, p. 136). 

 

Ou seja, o discurso relaciona a língua com outras práticas sociais. Desse modo, o 

sujeito, ao mesmo tempo em que é autônomo – processando suas práticas discursivas 

– é ideologicamente marcado e subordinado, porque é coagido a dizer aquilo que o 

lugar ou a posição ocupada, na formação social, lhe obriga, ou seja, o indivíduo, 
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interpelado pela ideologia, transforma-se em sujeito, daí sua prática discursiva ser 

marcada por formações discursivas que remetem às mesmas formações ideológicas da 

posição ou classe social que esse sujeito ocupa, isto é, o lugar de fala em que está 

circunscrito. 

 Para esclarecer melhor a questão dessa autonomia do sujeito, é necessário 

recorrer a Pêcheux e verificar as noções de sujeito por ele formuladas. Em um primeiro 

estágio, Pêcheux entende o sujeito como um “[...] lugar determinado na estrutura social 

[...]”, isto é, encontra-se nos recursos discursivos como “[...] uma série de formações 

imaginárias” (PÊCHEUX, 1997, p. 82). Logo, não há, na AD, um conceito de sujeito 

individual, tomado em sua condição singular de falante da língua. 

 Posteriormente, em um segundo estágio, com Catherine Fuchs, Pêcheux 

apresenta o sujeito constituído com mais um traço: o inconsciente. É a denominada 

“teoria da subjetividade”, que reconhece o sujeito da AD não somente social, mas dotado 

de inconsciente, e isso faz resultar em um sujeito que atua movido pelo efeito de duas 

ilusões: pensa ser a fonte de seu dizer e ser responsável pelo que diz (PÊCHEUX; 

FUCHS, 1997, p. 177). 

 Já em um terceiro estágio, Pêcheux propõe “[...] uma teoria não-subjetiva da 

subjetividade”, a qual une inconsciente e ideologia, isto é, “[...] os processos de 

‘imposição/dissimulação’ que constituem o sujeito, situam-no (significando para ele o 

que ele é) e, ao mesmo tempo, dissimulam para ele essa ‘situação’ (esse 

assujeitamento) pela ilusão de autonomia constitutiva do sujeito” (PÊCHEUX, 1988, p. 

133). Isso ocorre porque a ideologia, ao interpelar os indivíduos em sujeitos, não o faz 

de modo explícito, para que o sujeito disso se dê conta. A ideologia perpassa 

inteiramente o sujeito, porque não há sujeito sem ideologia e tudo é realizado de forma 

que este é interpelado sem o saber que o é. Daí falar-se nessa suposta autonomia, 

porque o sujeito ‘pensa’ que está manipulando suas práticas discursivas, contudo, na 

verdade, é somente um sujeito social, histórico, ideológico e dotado de inconsciente, tal 

como o concebeu Pêcheux. 

 Portanto, o sujeito da AD é articulado com a história (caráter fortemente social, 

em funcionamento com a ideologia) e com o caráter psíquico, no que diz respeito ao 

inconsciente, ligado com o dizer do outro. Assim, esse sujeito do discurso deve ser 
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considerado dentro de uma formação discursiva que, de acordo com o que ensina 

Pêcheux (1988, p. 160), corresponde a um domínio de saber, constituído de enunciados 

discursivos que representam uma maneira de relacionar-se com a ideologia, regulando 

“[...] o que pode e deve ser dito”.  

 Ou em outras palavras, a formação discursiva pode ser entendida, consoante 

expõe Brandão (1991, p. 90), como “[...] o conjunto de enunciados marcados por 

regularidades e, por formação ideológica, o conjunto complexo de atitudes e 

representações que não são nem individuais, nem universais, mas dizem respeito, 

mais ou menos diretamente, às posições de classe em conflito umas com as outras”. 

Sem olvidar que cada formação ideológica pode compreender várias formações 

discursivas interligadas. 

 É por intermédio da relação do sujeito com a formação discursiva que se atinge 

o funcionamento do sujeito do discurso, porque “[...] os indivíduos são ‘interpelados’ 

em sujeitos falantes (em sujeitos de seu discurso) pelas formações discursivas que 

representam ‘na linguagem’ as formações ideológicas que lhes são correspondentes” 

(PÊCHEUX, 1988, p. 161). 

 Desse modo, o sujeito do/no discurso não é adônico, dono do seu próprio dizer, 

primeiro produtor daquele ou deste sentido, mas sim é fruto da ideologia que o 

interpelou. Esse sujeito ocupa um lugar, assume uma posição, tal como foi destacado 

alhures, de onde diz somente aquilo que está autorizado a dizer, haja vista que as 

condições de possibilidade de produção de seu discurso apresentam regularidades 

discursivas que remetem, a todo o momento, a sua inscrição socioideológica. Segundo 

ensina Pêcheux (1988, p. 163): “[...] a interpelação do indivíduo em sujeito de seu 

discurso se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o 

domina (isto é, na qual ele é constituído como sujeito) ”. 

 Logo, não há transparência no discurso. Apenas uma aparência de clareza e de 

liberdade discursiva, vez que só existe discurso porque há sujeito, e este tem existência 

na/pela ideologia. Os sentidos, portanto, também são construídos nessa perspectiva. 

Destaque-se, aqui, o que teoriza Pêcheux: 

[...] o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc., 
não existe ‘em si mesma’ (isto é, em sua relação transparente à 
literalidade do significante) mas é determinada pelas posições 
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ideológicas colocadas em jogo no processo social histórico em que as 
palavras, expressões e proposições são produzidas (isto é 
reproduzidas). Poderíamos resumir essa tese dizendo: as palavras, 
expressões, proposições, etc, mudam de sentido segundo as posições 
daqueles que as empregam, o que significa que elas tomam seus 
sentidos em referência a essas posições, isto é, em referência às 
formações ideológicas nas quais essas posições se inscrevem 
(PÊCHEUX, 1988, p. 15).  

 

 Dessume-se, então, que os sentidos das palavras, expressões, proposições só 

existem se estas estiverem em uma dada enunciação entre dois sujeitos interlocutores, 

ocupantes de lugares e posições definidas ao interagirem em uma situação enunciativa. 

E esses sentidos vão além das significações, porque na enunciação aparecem os efeitos 

de sentido que, no dizer de Possenti (1998, p. 4-5), “[...] trata-se do efeito de uma 

atividade, e que esta atividade é a enunciação, a qual nunca se repete”. O sentido, 

portanto, não é uma significação integralmente desenvolvida, terminada, fechada. Ele 

desliza de uma enunciação para outra causando outro efeito de sentido, visto que 

depende de uma construção histórica, que não exclui as convenções, os conflitos e as 

múltiplas significações veiculadas pela língua, quando da interlocução entre dois 

sujeitos. 

 Cabe aqui salientar que as várias formas de significar podem ser entendidas, na 

AD, como as maneiras de dar sentido ao que é dito. Em outras palavras, pode-se afirmar 

que não existe sentido em si mesmo, mas que este é construído/determinado pelas 

diferentes posições ideológicas ocupadas pelos sujeitos, nas formações discursivas, 

“[...] colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que as palavras são produzidas” 

(ORLANDI; GUIMARÃES, 1988, p. 21). 

 De acordo com a posição dos sujeitos, que usam as palavras, percebe-se a 

mudança de sentido que se opera em cada uma delas. Isso ocorre porque as palavras 

extraem seu sentido das posições ocupadas pelos sujeitos, ou seja, as posições/lugares 

estão inscritas nas formações ideológicas. 

 Entende-se, então, que “[...] as palavras recebem, pois, seu sentido da formação 

discursiva na qual são produzidas”, visto que não há sentido, não há como o sujeito 

significar seu dizer fora de uma formação discursiva, que é o “[...] lugar da constituição 

do sujeito e da identificação do sujeito”. Esclarecendo melhor: “[...] a formação 
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discursiva se define como aquilo que numa formação ideológica dada (isto é, a partir de 

uma posição dada em uma conjuntura sócio-histórica dada) determina o que pode e 

deve ser dito” (ORLANDI; GUIMARÃES, 1988, p. 21). 

 O sentido, pois, não é uma significação integralmente desenvolvida, terminada, 

fechada. Ele desliza de uma enunciação para outra causando outro efeito de sentido, 

visto que depende de uma construção histórica, que não exclui as convenções, os 

conflitos e as múltiplas significações veiculadas pela língua, quando da interlocução 

entre dois sujeitos. 

 Para compor uma pesquisa qualitativa, tendo por base epistemológica a AD, a 

fim de descobrir quais são as formações discursivas e ideológicas presentes nos 

materiais de análise; os sentidos do discurso; a circunscrição dos sujeitos em dado lugar 

da pesquisa; as descontinuidades e dispersões; os objetos simbólicos; dentre outros 

pontos que são analisados a partir dos dados coletados, que se apresentam na 

materialidade linguístico-discursiva a ser perscrutada pelos recursos teóricos 

concedidos pela AD, é necessário constituir um corpus. Assim, sobre esse aspecto, 

passa-se a tratar no tópico a seguir.  

5. Os procedimentos metodológicos necessários à realização da análise 
discursiva fundamentada na AD, a partir da formação do corpus  

 Em relação à natureza qualitativa da pesquisa, pode-se afirmar que o 

analista/pesquisador na AD trabalha com as ocorrências de regularidades em corpora. 

Já o caráter interpretativista analítico-descritivo é alcançado, porque tal tipo de 

pesquisa é de ordem hermenêutica, cujo objetivo é o detalhamento das regularidades, 

ou seja, são analisados recortes dessas regularidades de modo pormenorizado, 

formando-se categorias e subcategorias, de acordo com a natureza dessas ocorrências, 

em agrupamentos de enunciados.  

 Teoricamente, Orlandi (2005) mostra que o analisar deve, em primeiro lugar, 

verificar o lugar da interpretação, ou seja, é necessário ouvir para lá das evidências e 

compreender, acolhendo, a opacidade da linguagem, a determinação dos sentidos pela 

história, a constituição do sujeito pela ideologia e pelo inconsciente, fazendo espaço 

para o possível, a singularidade, a ruptura, a resistência. Ou seja:  

[...] colocar o dito em relação ao não dito, o que o sujeito diz em um lugar 
com o que é dito em outro lugar, o que é dito de um modo com o que é 
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dito de outro, procurando ouvir, naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele 
não diz, mas que constitui igualmente os sentidos de suas palavras. [...]. 
Todo enunciado, dirá M. Pêcheux (idem), é linguisticamente descritível 
como uma série de pontos de deriva possível oferecendo lugar à 
interpretação. Ele é sempre suscetível de ser/tornar-se outro. Esse lugar 
do outro enunciado é o lugar da interpretação, manifestação do 
inconsciente e da ideologia na produção dos sentidos e na constituição dos 
sujeitos (ORLANDI, 2005, p. 59). 

 

Para Orlandi (2005), a interpretação aparece em dois momentos na análise: a) o 

sujeito que fala interpreta e o analista descreve esse gesto de interpretação do sujeito 

que constitui o sentido submetido à análise; b) o analista, ao descrever, envolve-se na 

interpretação, que requer um dispositivo teórico, para intervir e produzir um 

deslocamento, o qual permitirá que ele trabalhe no espaço da descrição com a 

interpretação, a fim de fazer a mediação teórica. O analista trabalha nos limites da 

interpretação em uma posição deslocada para contemplar o processo de produção de 

sentido em suas condições. 

 Em segundo lugar, deve-se trabalhar na constituição do corpus, que é a base da 

análise. Desse modo, para constituir o corpus, o analista é conduzido por critérios 

teóricos, visto que a AD, pela natureza da linguagem, interessa-se por práticas 

discursivas de diversas estruturas: imagem, som, letra, etc. Não se pretende o 

esgotamento ou a exaustividade ou a completude em relação ao objeto empírico a ser 

analisado, pois “[...] não há discurso fechado em si mesmo, mas um processo discursivo 

do qual se podem recortar e analisar estados diferentes”  (ORLANDI, 2005, p. 62). Os 

textos sob análise, acondicionados no corpus, são monumentos constituídos de 

múltiplas possibilidades de leituras e análises que podem ser revisitados e estão abertos 

a novas análises e novas retomadas, dependendo da questão posta pelo analista em seus 

objetivos e do dispositivo teórico, nas diferentes tomadas que se faz do corpus. 

 O proceder à de-superficialização seria a terceira etapa do procedimento. Trata-

se do processo de tomada do material bruto coletado, tal como existe (superfície 

linguística – dado empírico, discurso concreto), para a feitura da de-superficialização 

que o converte em objeto discursivo, ou seja, é a primeira análise superficial. Essa de-

superficialização consiste na análise da materialidade linguística. Nas palavras de 

Orlandi (2005):  
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[...] o como se diz, o quem diz, em que circunstâncias etc. [...] naquilo 
que se mostra em sua sintaxe e enquanto processo de enunciação (em 
que o sujeito se marca no que diz), fornecendo-nos pistas para 
compreendermos o modo como o discurso que pesquisamos se 
textualiza (ORLANDI, 2005, p. 65). 
 

Nesse processo de de-superficialização, o analista procura desfazer os efeitos da 

ilusão de que aquilo que o sujeito diz, somente pode ser dito daquela maneira, isto é, a 

partir da transformação do material bruto em objeto discursivo, o analista consegue 

analisar que o que é dito no discurso sob análise e o que é dito em outros, em outras 

condições, afetados por diferentes memórias discursivas.  

Tem início, então a quarta etapa do procedimento que, se pode dizer, é o 

trabalho do analista na configuração do corpus, definindo os limites deste a partir de 

recortes e do retomar de conceitos e noções, do ir e vir constante entre teoria e 

consulta ao corpus e análise. “Passa da superfície linguística (corpus bruto) para o 

objeto discursivo e deste para o processo discursivo [...] observa os efeitos da língua na 

ideologia e a materialização desta na língua [...] ele apreende a historicidade do texto” 

(ORLANDI, 2005, p. 68). 

 Um ponto relevante a ser destacado, nessa etapa, é que os enunciados/textos, a 

serem analisados, são tomados como discurso; com a historicidade em sua produção, 

ou seja, na materialidade discursiva existe a inscrição da exterioridade. Desse modo, a 

AD trabalha “[...] em uma região menos visível, menos demonstrável, mas igualmente 

relevante que é a materialidade histórica da linguagem” (ORLANDI, 2005, p. 68). O 

texto, para AD, refere-se à unidade de análise “[...] que se estabelece, pela historicidade, 

como unidade de sentido em relação à situação” (ORLANDI, 2005, p. 69). 

 O texto a ser analisado não é selecionado ou definido pela extensão, pois até uma 

letra pode ser um texto, dependendo da sua historicidade e é resultado de interpretação. 

“Como dissemos, é o fato de, ao ser referido à discursividade, construir uma unidade em 

relação à situação” (ORLANDI, 2005, p. 69). O texto é texto porque significa; porque 

individualiza um conjunto de relações significativas; apresenta heterogeneidade quanto 

à natureza dos diferentes materiais simbólicos (imagem, som, grafia, etc); quanto à 

natureza das linguagens (oral, escrita, científica, literária, narrativa, descritiva, etc); 

quanto à posição do sujeito. O discurso é uma dispersão de textos e o texto é uma 
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dispersão do sujeito. Todos os textos de determinada instituição, do judiciário, por 

exemplo, que têm vários textos burocráticos, organizacionais, legislativos, peticionais, 

compõem uma textualidade que faz parte do discurso judiciário.  

 A quinta etapa da análise centra-se na distinção de autor e sujeito, ou seja, o 

sujeito está para o discurso, assim como o autor está para o texto. Sujeito é dispersão; 

autor implica organização, disciplina, unidade. “O sujeito da enunciação assume 

diferentes posicionamentos na ordem discursiva, não de forma romântica e estática, 

mas em perspectiva de disputa de poder, verdades, interpretação” (SILVA; SILVA, 2012, 

p. 12). Aqui cabe pensar no imaginário e no real. O real do discurso é a 

descontinuidade, a dispersão, a incompletude, a falta, o equívoco, a contradição, 

constitutivas do sujeito e do sentido. Já o imaginário está ao nível das representações, do 

imaginário, onde são encontrados o autor, a unidade, a completude, a coerência, o 

distinto, a não contradição. E o discurso funciona nesse espaço entre o real e o 

imaginário. 

 Convém afirmar que a autoria é uma função do sujeito; função-autor; função 

discursiva do sujeito ao lado de outras funções como as de locutor e de enunciador. 

Afirma-se então que: “[...] o locutor é aquele que se representa como ‘eu’ no discurso e 

o enunciador é a perspectiva que esse ‘eu’ constrói” (1984, apud ORLANDI, 2005, p. 

74). A função discursiva autor é a função que esse “eu” assume enquanto produtor de 

linguagem, produtor do texto. Assim, deve-se destacar que, enquanto o “[...] sujeito é 

opaco e o discurso não é transparente [...] o texto deve ser coerente, não-contraditório 

e seu autor deve ser visível, colocando-se na origem de seu dizer. É do autor que se 

exige: coerência, respeito às normas estabelecidas, explicitação, clareza, conhecimentos 

[...]” (ORLANDI, 2005, p. 75-76).  

O Quadro a seguir, demonstra, de maneira acessível, como pode ocorrer na 

prática, a passagem da superfície linguística para o objeto discursivo e deste para o 

procedimento discursivo analítico. Não se esquecendo de que o texto (material bruto), 

quando recebe a primeira de-superficialização, é passível de receber as primeiras 

análises para se detectar a formação discursiva; e, por último, no processo discursivo 

analítico, opera-se o resgate da formação ideológica presente no discurso que está 

sendo analisado. 



 Metodologias, Técnicas e Estratégias de Pesquisa: estudos introdutórios 2 
 

2021 

 

 
 116 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

Quadro 1 – Procedimento metodológico em AD. 

ETAPAS PRÁTICAS PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO  
METODOLÓGICO NA AD 

1ª Elaborar as perguntas de pesquisa, os objetivos, as hipóteses, que direcionarão a busca de 
múltiplos saberes teóricos que conduzirão ao conhecimento histórico do objeto de pesquisa, ou 
seja, do discurso a ser analisado.  

2ª Recortar, a partir do corpora de um determinado domínio discursivo, o corpus sobre o qual o 
analista percorrerá a ordem do discurso materializado na estruturação dos textos coletados.  

3ª Delimitar o corpus por meio de recortes dos enunciados, das paráfrases, da observação das 
condições de produção, correlatos ao discurso, que é objeto de estudo da pesquisa, cuja 
relevância e significação constituam o material da análise. Para melhor organizar os trabalhos, 
o analista deve enumerar os recortes.  

4ª Fazer os agrupamentos dos enunciados, tomando por fundamento suas peculiaridades de 
sentidos, que são evidências das temáticas materializadas nos enunciados.  

5ª Cada agrupamento deverá ser classificado e receberá uma configuração.  

6ª Proceder à análise dos enunciados para detectar a posição ideológica do discurso sob análise em 
relação a outros discursos, redes de filiações históricas, descontinuidades, dispersões, 
interdiscurso, sentidos e a memória discursiva.  

7ª Detectar e analisar as posições do sujeito discursivo, sua inscrição nas situações e contextos das 
estruturas sociais, ou seja, colocar sob análise o lugar de onde fala o sujeito.  

8ª Compor agrupamentos de enunciados que materializam objetos e temas discursivos que 
possam espelhar identidades dos sujeitos discursivos; unidades; efeitos de sentido metafóricos; 
historicidade temática; deslizamentos de sentidos.  

9ª Pode-se fazer um segundo recorte, a fim de excluir enunciados não analisados, tendo em vista 
que, durante as análises acima pontuadas, alguns desses enunciados não foram considerados, 
visto que outros ali configurados atendem melhor que aquele agrupamento ou porque, durante 
a análise, os dados contidos naquele agrupamento, não mais faziam sentido à pesquisa. 

10ª Ir ao corpus e dele voltar, quantas vezes se fizerem necessárias; visitar à teoria estudada e fazer 
os aportes e novas considerações para o arcabouço teórico ser realmente o sustentáculo da 
análise; proceder a novos recortes de certos enunciados, tendo em vista que os agrupamentos 
realizados pelo analista não são fixos, ou seja, apresentam uma instabilidade que torna possível 
fazer mudanças de enunciados , a partir de novas imersões ao corpus, que favorecem a análise 
pretendida, caso haja tensões ou conflitos com este ou aquele grupo de enunciados, já analisados 
ou que tenham estruturas sociopolíticas divergentes.  

Fonte: Autoria própria com fundamento em Rodrigues (2010). 
 

 Pelo exposto, em síntese, pode se dizer que a metodologia para se elaborar a 

análise discursiva constrói-se de acordo com os objetivos estabelecidos, a questão 

temática da pesquisa, os dados coletados, o objeto discursivo e no decorrer do trabalho 

em si. Isso porque, a investigação científica que se opera nas pesquisas no campo da 

AD é peculiar a cada fase do processo de análise, que vai da teoria ao corpus e deste 

para o arcabouço teórico disponível para se proceder à análise, em um ir e vir 

necessário de fundamentação e conhecimento acerca da materialidade discursiva a ser 

analisada. 
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6. Considerações de remate 

 Tanto a AD de linha francesa, quanto a ACD apresentam concepções diferentes 

acerca do conceito de discurso como prática social, contrapondo-se à ótica do 

estruturalismo. Desse modo, Michel Pêcheux e Norman Fairclough, que foram os 

principais expoentes dessas teorias, as quais compõem os estudos linguísticos atuais, 

inserem a ideologia como elemento fundante da constituição do discurso e do sujeito. 

Todavia, AD apresenta o indivíduo que, interpelado pela ideologia, transforma-se em um 

sujeito assujeitado histórica e ideologicamente, o qual não é “dono” do discurso, apenas 

repete o que está dito e posto na formação discursiva. Já a perspectiva defendida pela 

ACD concebe o estudo do discurso em profundidade e propõe que a linguagem é prática 

social transformadora do mundo e dos sujeitos, com ações práticas de resistência à 

opressão social e contraideologia.    

 A AD trabalha, portanto, com o homem e a linguagem, ou seja, com o discurso 

produzido pelo homem, ser político em situações dialógicas diversas, com seus 

interlocutores, elaborando, por meio da linguagem, várias formas de significar seus 

dizeres, os quais somente fazem sentido quando seu efeito é ali construído e entendido. 

Assim, como salientado, esse homem, não mais é um indivíduo, ou seja, ao ser 

interpelado pela ideologia, modifica-se em sujeito que desempenha um papel, tem um 

lugar e assume seu dizer a partir de uma posição histórica, social e ideológica em que 

está inscrito. Ele faz uso da língua como prática social ao agir e interagir; concordar e 

discordar; mostrar-se e se esconder-se sob as palavras não-ditas e as que jamais serão 

ditas da enunciação, construtoras do discurso.  

 Ademais, o sujeito da AD não é o sujeito gramatical, pois ele não é autônomo, 

não é o ‘dono do discurso’, não é o único a dizer. Esse sujeito encontra-se em constante 

construção, porque ele nunca está pronto, ou seja, está em contínua mudança no 

espaço discursivo entre o ‘eu’ e o ‘outro’, cuja marca social, histórica e ideológica é e 

está indelevelmente na sua vida comunicativa. Desse modo, se o discurso é a palavra em 

movimento, torna-se imprescindível existir esse sujeito para fazer a palavra 

movimentar-se, ter sentido e ser constante prática social. 

 Consoante a isso, emergem conceitos trabalhados e propostos pela AD e que 

são fundamentais ao procedimento analítico desse campo do conhecimento: sujeito, 

sentido, formação discursiva, formação ideológica, materialidade discursiva, condições 
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de produção, enunciação, superfície linguística, historicidade, autoria, dispositivo, dito 

e não-dito, etc.  Assim, em razão dessas particularidades conceituais, para que a AD se 

concretize como fundamento de uma pesquisa científica, deve-se delinear a 

materialidade discursiva a ser analisada, onde os sentidos e os sujeitos se constituem e 

a seus interlocutores, como efeitos de sentidos filiados a redes de significação. Isso 

porque, a AD trabalha com os processos de constituição (dos sujeitos e dos sentidos), 

cuja análise pode ser desenvolvida por meio das etapas apresentadas alhures, 

necessárias ao procedimento metodológico que se almeja executar na pesquisa. 
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