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RESUMO 

Uma dupla reflexão está na base deste texto: em primeiro lugar ao longo dos últimos 14 anos fui 

entrevistado cerca de uma dezena de vezes para diferentes projectos de investigação e teses de 

mestrado e doutoramento; em segundo lugar nos últimos 6 anos tenho realizado investigação 

sobre a inter-relação entre geografia, género e sexualidades (Vieira, 2005 e 2010) em que utilizei a 

entrevista semi estruturada como método. 

Ao longo destes anos tenho reflectido sobre a importância da entrevista, em particular, e da 

investigação qualitativa, em geral na construção de um conhecimento social empenhado e crítico. 

Neste sentido partindo a minha reflexão pessoal enquanto entrevistado e enquanto entrevistador 

pretendo repensar os modos como algumas questões éticas se colocam nos processos de 

investigação. 
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ABSTRACT 

A double reflection is the basis of  this text: first over the past 14 years was interviewed about a 

dozen times for various research projects and masters theses and doctoral degrees, second in the 

last 6 years I have conducted research on interrelationships between geography, gender and 

sexuality (Vieira, 2005 and 2010) in which I used as a semi structured interview method. 

Over the years I have reflected on the importance of  the interview, in particular, and qualitative 

research in general, in building a committed and critical social knowledge. In this sense leaving 



my personal reflection as interviewee and interviewer as I intend to rethink the ways in which 

ethical issues arise in the investigation process. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Uma dupla reflexão está na base deste texto: em primeiro lugar ao longo dos últimos 14 anos fui 

entrevistado cerca de uma dezenas de vezes para diferentes projectos de investigação e teses de 

mestrado e doutoramento; em segundo lugar nos últimos 6 anos tenho realizado investigação 

sobre a inter-relação entre geografia, género e sexualidades (Vieira, 2005 e 2010) em que utilizei a 

entrevista semi estruturada como método. 

Esta dupla perspectiva que tento colocar neste texto pretende recolocar e repensar as relações 

que construímos enquanto investigadores com os participantes na investigação que fazemos. 

Assim ao longo destes anos tenho reflectido sobre a importância da entrevista, em particular, e da 

investigação qualitativa, em geral, na construção de um conhecimento social.  

Neste sentido partindo a minha reflexão pessoal enquanto entrevistado e enquanto entrevistador 

pretendo repensar os modos como algumas questões éticas se colocam nos processos de 

investigação. Assim temáticas como o acesso às populações a entrevistar; a construção do guião 

de entrevista; o local de realização da entrevista; a transcrição da mesma; ou a devolução de 

resultados serão alvo de um debate na apresentação deste trabalho. Numa segunda parte colocarei 

algumas questões éticas sobre as práticas de investigação que utilizam a entrevista (em especial a 

entrevista semi-estrurada) como método. 

Numa primeira parte deste texto colocarei em questão algumas questões relacionadas com a 

presença de metodologias qualitativas na investigação geográfica contemporânea, ressaltando 

algumas questões epistémicas, ontológicas e éticas em torno da utilização deste tipo de 

metodologia. 

  

2. GEOGRAFIA E METODOLOGIAS QUALITATIVAS  

 

Leituras mais simplistas poderiam afirmar que as metodologias qualitativas ressaltam-se como 

elementos novos na geografia contemporânea. Esta novidade, fruto de profundas alterações 

epistémicas da geografia humana, nomeadamente o intitulado „cultural turn‟, produziu novos 

modelos de „construção‟ de „conhecimento‟ geográfico e entre as áreas da geografia humana onde 

as metodologias qualitativas se destacam referimos e investigação sobre género, sexualidades, 

espacialidades e territórios. 



 

As profundas alterações que a geografia tem sofrido nos últimos trinta anos em resposta ao 

positivismo reinante da „nova geografia‟, fazem parte de um processo mais vasto no seio do 

conhecimento científico social. A Geografia – ou dito de outra forma o conhecimento académico 

geográfico - tem vivenciado um questionamento pelo sentido com que, ao longo da sua história, 

utilizou diferentemente as metodologias qualitativas e quantitativas de molde a produzir modelos 

de conhecimento geográfico diferenciados sobre os territórios e as populações que os habitam. 

Fruto da crítica ao cânone neo-positivista, surgem, assim, modelos de investigação que reforçam 

as potencialidades de outras formas de promover a investigação científica fora deste cânone 

propondo um olhar diferente a partir da «ênfase nas qualidades das entidades estudadas, e nos processos e 

significados que não são experimentalmente examinados ou medidos em termos de quantidade (…), intensidade ou 

frequência” (Denzin e Lincoln, 2003:13). 

Os cientistas sociais, e entre eles os geógrafos, que reforçam “o carácter socialmente construído da 

realidade, a relação íntima entre o investigador e o que ele estuda, ou os constrangimentos situacionais da 

investigação” (Denzin e Lincoln, 2003:13), promovem um novo olhar sobre a investigação 

realçando os modelos qualitativos que tentam experienciar a investigação científica de 

determinadas realidades, de um modo diverso – e muitas vezes construído como oposto, ao das 

metodologias quantitativas.  

Norman Denzin, e Yvonna Lincoln, dois dos mais experimentados e profícuos teóricos da 

investigação qualitativa diferenciam os modelos quantitativos e qualitativos de investigação 

(Denzin e Lincoln, 2003:14-16), a partir de um conjunto de enunciados diferenciadores. Desta 

forma identificam que, num primeiro momento, os cientistas sociais dão uso a estratégias 

qualitativas com o objectivo de quantificar determinados fenómenos como forma de extender, 

reforçar determinados dados qualitativos. 

Mas é a partir da influência do pensamento pós-estruturalista que a diferenciação entre 

quantitativo e qualitativo se extrema, pois algumas escolhas de pensamento pós moderno e pós 

estruturalista negam qualquer forma de cruzamento entre o quantitativo e o qualitativo, 

salientando que a investigação quantitativa é limitadora na real observação e explicação, situada, é 

claro, do real. (Denzin e Lincoln, 2003:15).  

Quer as ciências sociais de raiz quantitativa, quer as de raiz qualitativa, preocupam-se com o 

ponto de vista individual, mas diferem na estratégia de proximidade para com o actor social, 

defendendo os praticantes das metodologias qualitativas que “conseguem chegar mais próximo 

da perspectiva do actor através da entrevista e a observação” (Denzin e Lincoln, 2003:16) e 

criticando métodos empíricos inferenciais da investigação quantitativa. 



Mas se o papel dos académicos das ciências sociais e humanidades, defensores da investigação 

qualitativa na proximidade, é forte, ele reforça-se na análise dos constrangimentos da investigação 

dos quotidianos dos actores sociais, pois os “investigadores qualitativos estão empenhados numa 

investigação (…) direccionada para casos específicos e particulares” (Denzin e Lincoln, 2003:16). 

Assim a investigação qualitativa reforça ainda as suas potencialidades pela riqueza de pormenores 

e pelo desenvolvimento de descrições ricas das vivências sociais, que estes autores consideram tão 

válidas como o tratamento quantitativo de dados de inquéritos ou modelos nomotéticos. Para 

esta tarefa, e para o enriquecimento da investigação qualitativa, são utilizadas inúmeras técnicas 

híbridas, vindo em alguns casos das humanidades, como sejam o “testimonio” ou a etnografia 

narrativa, criando uma múltipla e complexa paisagem de metodologias e de modelos de escrita da 

investigação, que na maioria dos casos reforçam as vivências dos quotidianos das populações 

estudadas, reforçando, em casos onde a reflexividade é maior, a participação activa das 

populações estudadas. Na geografia são as alterações que Matt Bradshaw refere ao afirmar que 

“vivemos tempos excitantes para os geógrafos humanos que fazem investigação qualitativa. Os métodos e técnicas de 

investigação qualitativa estão as ser explorados, as boas práticas estão a ser estabelecidas e os critérios de avaliação 

estão a ser desenvolvido” (Bradshaw, 2001).  

Apesar de menos difundidas na geografia as metodologias qualitativas, e de um modo mais 

específico, as etno-metodologias têm tido um crescente uso nos países anglófonos. Mike Crang 

assinala diferentemente “dentro da geografia, a última década, viu indubitavelmente a expansão do trabalho 

qualitativo, em termos de tipos de tópicos a que se dedicam” (Crang, 2002:647). Esta “nova ortodoxia” 

(Crang, 2002) corresponde realmente a um nova visão do que é o trabalho geográfico, reforçando 

metodologias inovadoras na geografia que pretendem introduzir “o estudo dos subalternos”, inclusive 

“aumentando a atenção que é dada ao modo como estudos qualitativos das elites”, económicas, sociais e culturais 

“podem nos infirmar novos entendimentos de um mundo desigual” (Crang, 2002;648). 

A partir deste novos caminhos de investigação, traçados pela introdução das metodologias 

qualitativas na geografia humana, que se destacam como instrumentos na „nova geografia 

cultural‟ (Brown e Knopp, 2003) e na geografia social crítica (Pain, 2000), constitui-se um novo 

modelo de investigação assertiva sobre as vivências da investigação geográfica sobre as 

sociedades contemporâneas. Crang salienta, ainda, a forte associação entre a utilização das 

metodologias qualitativas na geografia social e na geografia cultural, mas também na geografia 

feminista, “como reacção à geografia social quantitativa” (Crang, 2002;648), salientando não só as suas 

potencialidades, mas também as suas fraquezas em termos comparativos com outras 

metodologias na geografia humana, metodologias essas que o autor afirma serem ultrapassáveis 

pela ênfase dada a questões como as práticas do quotidiano, sendo os comportamentos 



fortemente „compagináveis‟ com a investigação qualitativa. 

Crang sugere ainda que sugere que a „geografia qualitativa‟ tem uma importância fundamental ao 

sugerir “que grande parte do trabalho realizado até este momento prossegue através de uma agenda constructivista 

– nos termos de analisar como é que as pessoas constroem discursivamente os seus mundos, vendo o campo como um 

constructo discursivo, e mais ainda o trabalho de campo e o investigador como socialmente construídos” (Crang, 

2003, 494). As metodologias qualitativas ganham deste modo uma centralidade nova na 

investigação geográfica,  mas que poderão relançar a investigação sobre temáticas relacionadas 

com temas onde a investigação quantitativa demonstra ser pouco frutífera. Entre esses temas, 

encontra-se toda a investigação sobre os quotidianos das populações, em especial de franjas da 

população que por razões sociais e políticas tornam difícil uma quantificação. A população 

lésbica, gay encontra-se neste grupo, em que a dificuldade de delimitação de populações exactas – 

denota-se que por razões relacionadas com a própria discriminação destas populações - é de todo 

impossível, ou pelo menos muito difícil criar modelos de amostragem adequados e 

representativos. Neste sentido, são as metodologias qualitativas, e o seu reforço ao „dar a voz‟ ao 

estudado que poderão servir de modelos de análise junto destas populações. 

Na história da ciência geográfica as metodologias etnográficas surgem na geografia humana pela 

'pena' dos geógrafos humanistas como "uma reacção ao vazio generalizado de preocupação dos geógrafos 

positivistas com as complexidades da experiência dos processo sociais e culturais do quotidiano de diferentes 

populações" (Cook e Crang, 1995:5). Estes modelos de investigação etnográfica, nascidos 

inicialmente da escola de sociologia urbana de Chicago, reforçam a ideia de que "as acções do 

quotidiano são vistas como o resultado do desenhar, por parte dos indivíduos, de acções a partir das estruturas da 

sua 'cultura'" (Cook e Crang, 1995:5), salientando o papel das vivências pessoais ou de grupo.  

 

3. ENTREVISTA, PERGUNTAR E ESCUTAR: PARA UMA ÉTICA DO CUIDADO 

 

As  entrevistas semi-estrutradas que realizei (Vieira,2005 e 2010) e que estou neste momento a 

realizar para a tese de mestrado a defender na Universidade de Lisboa, consolidaram-se ao longo 

do tempo, como uma fonte essencial de informação sobre aspectos não observáveis, dando-me a 

conhecer „factos‟ e „discursos‟ mais profundos sobre as vivências da „comunidade‟ estudada. 

Por razões epistemológicas e metodológicas, a possibilidade de construção de um „discurso sobre 

a cidade” foi um dos elementos fundamentais destes trabalhos (razão pela qual as entrevista 

fazem parte integrante do trabalho) ou seja, tive como objectivo dar a „voz‟ aos meus/ às minhas 

participantes como constitutiva do próprio processo de investigação. Este meu objectivo de 

reforçar a „voz‟ dos meus entrevistados, e entrevistadas, pouco habitual neste tipo de investigação 



é ressaltada por algumas das investigadoras feministas na geografia, como Kim England ou 

Melissa Gilbert (England, 1994; Gilbert, 1994), reforçando o papel activo de construção de um 

conhecimento contra hegemónico (Santos, 1995-b e 2000) neste trabalho. 

Em termos teóricos, as entrevistas enquanto metodologia poderão variar quanto ao grau de 

estruturação, ou seja entre a entrevista estruturada com um guião fechado e a entrevista não-

estruturada, ou livre, em que o entrevistado e entrevistador encetam uma „conversa‟. Entres estes 

pólos encontra-se um híbrido em que o entrevistador tem um „guião de entrevista‟ que funciona 

como elemento estruturante da mesma, mas onde permanece a liberdade de seguir outros 

caminhos/palavras que o próprio andamento da entrevista suscite. Deste modo, enquanto 

entrevistador tive uma participação activa, seguindo um guião de entrevista, mas desligando-me 

dele a partir das ideias expressas pelos meus entrevistados. 

A minha escolha recai neste segundo tipo, tendo desenvolvido as entrevistas gravadas com um 

gravador áudio, a partir de um guião, estruturado a partir de uma reflexão crítica nascida de uma 

pesquisa bibliográfica sobre o tema, e de elementos de exploração nascidos da observação 

participante junto da população estudada.   

As entrevistas realizaram-se em diferentes sítios, tendo sido seguido a proposta de lugar escolhida 

pelos entrevistados, que tendo em conta a „sensibilidade‟ do tema da entrevista preferiram 

espaços de segurança (Elwood e Martin, 2000), como as suas residências, a minha residência, 

locais de trabalho de entrevistado e entrevistador e, em alguns casos, esplanadas calmas da cidade. 

 Cada uma das entrevistas foi gravada, e depois transcrita. Depois disso foi enviada a todos os 

entrevistados tendo como objectivo obter um „feed-back‟, exortando os mesmos a que 

propusessem alterações à mesma. Recebidas as propostas dos meus entrevistados fiz uma 

avaliação das mesmas, tendo aceitado todas as propostas de alteração que promoveram ou 

reforçaram a preservação da sua identidade e que desenvolveram ideias já presentes no texto.  

Deste modo o cuidado na construção do conhecimento e da versão final da transcrição da 

entrevista foi um elemento fundamental deste processo.  
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