
 

 

 

TIPOS DE PESQUISA  

1. Quanto à abordagem  

1.1. PESQUISA QUALITATIVA  

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. (GOLDENBERG, 1997, p. 

34).  

1.2. PESQUISA QUANTITATIVA  

Para Fonseca (2002, p. 20), diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 

quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas 

representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de 

toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. A pesquisa 

quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações 

entre variáveis, etc. 

1.3. PESQUISA QUALI/QUANTITATIVA 

A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que 

se poderia conseguir isoladamente. 

 

2. Quanto à natureza  

2.1. PESQUISA BÁSICA  

Objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da Ciência, sem aplicação prática prevista. 

Envolve verdades e interesses universais. 

2.2. PESQUISA APLICADA  

Objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. 

Envolve verdades e interesses locais. 

 

3. Quanto aos objetivos  

3.1. PESQUISA EXPLORATÓRIA 

Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas 

a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) 

levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2007). Essas 

pesquisas podem ser classificadas como: pesquisa bibliográfica e estudo de caso (GIL, 2007). 

3.2. PESQUISA DESCRITIVA  

A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse 

tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). 

São exemplos de pesquisa descritiva: estudos de caso, análise documental, pesquisa ex-post-facto. 

3.3. PESQUISA EXPLICATIVA  

Este tipo de pesquisa preocupa-se em identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos (GIL, 2007). Ou seja, este tipo de pesquisa explica o porquê das coisas através 

dos resultados oferecidos. Segundo Gil (2007, p. 43), uma pesquisa explicativa pode ser a continuação 

de outra descritiva, posto que a identificação de fatores que determinam um fenômeno exige que este 

esteja suficientemente descrito e detalhado. 


