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Este curso tem como objetivo geral apresentar critérios de qualidade para artigos de relato de 

pesquisa qualitativa. Muitas vezes, a pesquisa qualitativa parece ser vista com descrédito 

quando comparada à pesquisa quantitativa, sendo “acusada” de ser flexível demais, vaga, 

imprecisa, sem rigor ou métodos adequados, sem possibilidade de réplica e generalização. No 

entanto, é necessária atenção aos pressupostos filosóficos e paradigmas da pesquisa qualitativa, 

que são diferentes aos da pesquisa quantitativa. Atualmente, há um amplo debate, 

principalmente internacional acerca da consideração de critérios de qualidade para pesquisas 

qualitativas. Tal debate tem como um de seus pontos de discussão a adequação ou não de uso 



de critérios para a pesquisa qualitativa tendo em vista as diferentes visões, crenças ou padrões 

de pensamento nos níveis ontológico, epistemológico, axiológico e metodológico. Assim, 

posições contrárias e favoráveis à adoção de critérios de qualidade para pesquisas qualitativas 

são encontradas. Mesmo que não haja consenso acerca da adoção de critérios de qualidade, é 

preciso atentar para algumas necessidades como, por exemplo: (a) o interesse dos 

pesquisadores em saber sobre o quanto sua pesquisa é boa ou insuficiente; (b) o interesse das 

agências de financiamento em avaliar o que deveria ser ou já foi financiado; (c) o interesse dos 

editores em publicações acadêmicas na decisão sobre o que ou não publicar e, por fim, (d) o 

interesse nos leitores em orientações sobre em qual pesquisa confiar e em qual não confiar. 

Dessa forma, posicionando-se favoráveis à necessidade de critérios de qualidade, os autores 

deste curso realizaram uma sistematização de possíveis critérios de qualidade para a avaliação 

de artigos provenientes de pesquisas qualitativas. Foram sistematizados critérios a partir de três 

checklists internacionais, a saber: Consolidated Criteria for Reporting Qualitative research 

(COREQ), Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR) e Journal Article Reporting 

Standards for Primary Qualitative Research (JARS-Qual). O curso será síncrono, terá duração 

de quatro horas e abordará os seguintes conteúdos, divididos em dois módulos: 1) paradigmas 

da pesquisa qualitativa, tipos de critérios para pesquisa qualitativa – específicos/intrínsecos, 

adaptados/paralelos/extrínsecos; 2) checklists existentes, sua integração e critérios. Buscar-se-

á promover uma discussão sobre cada critério visando abordar formas de operacionalizá-los. 

Por meio da oferta deste curso, os autores visam colaborar para a discussão nacional acerca de 

critérios de qualidade para artigos provenientes de pesquisa qualitativa. Espera-se que a 

sistematização destes critérios possa auxiliar pesquisadores qualitativos a conduzirem seus 

estudos com maior rigor metodológico e com maiores possibilidades de aceite em revistas 

científicas. Além disso, é possível a utilização da sistematização os critérios de qualidade por 

editores e revisores de periódicos no intuito de aprimorar as avaliações.   
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