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O PESQUISADOR NA ESFERA QUALITATIVA: UM ESTUDO 
OBSERVACIONAL SOBRE O FILME ÁREA Q 
 

RESUMO 

A ação de pesquisar possibilita a descoberta e a compreensão dos fenômenos por 
estudiosos que se dedicam a algo pouco conhecido ou insuficientemente explorado.  
A atitude do pesquisador influencia em todo o processo da pesquisa, com isso tem-se o 
conhecimento baseado em metodologias cientificas que auxiliará o investigador em suas 
ações com a finalidade da pesquisa não conter resultados enviesados. O trabalho tem 
como problemática de pesquisa: Como o comportamento do pesquisador pode ser 
analisado numa pesquisa qualitativa na perspectiva dos métodos científicos? Com o 
objetivo de identificar e analisar as características comportamentais do pesquisador por 
meio de uma análise observacional do filme Área Q, considerando a pesquisa qualitativa 
como metodologia de pesquisa. Os objetivos específicos são: 1) Compreender a relação 
do pesquisador com o objeto de estudo; 2) Identificar a postura do investigador para 
garantir as conclusões na pesquisa; 3) Observar as influências externas que podem 
envolvê-lo a ponto de alterar os resultados. Concluiu-se que o comportamento do 
pesquisador analisado no filme tem como característica a intuição e a irracionalidade na 
forma de compreender os fenômenos como também a necessidade do pesquisador 
refletir sobre a sua postura diante de suas funções sociais e pelo senso comum. 
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INTRODUÇÃO 

O homem enquanto pesquisador e cientista exerce papel fundamental na 

descoberta dos fenômenos. A partir da pesquisa, é possível perceber que as descobertas 

humanas são feitos da curiosidade do indivíduo que transformam-se no interesse deste 

em dedicar-se a estudar algo ainda oculto ou pouco conhecido. Independente das áreas 

de conhecimento, os cientistas possuem, por necessidade, pontos comuns para atuação 

e desenvolvimento de uma pesquisa. A exemplo, reunir dados e informações para 

interpretá-los e desenvolver novos estudos faz parte do objetivo que move as ações dos 

pesquisadores. 

Gil (1999) relata que um bom pesquisador precisa conhecer o assunto, ter 

curiosidade, criatividade, integridade intelectual e sensibilidade social para que dessa 

forma alcance o conhecimento desejado. Além disso, é necessário definir o seu objetivo 

de estudo e tratá-lo como algo relevante, já que o convívio com o assunto é algo 

indispensável e pode tonar-se cansativo, comprometendo a pesquisa (GIL, 1999). 

Para Bachelard (1996), o espírito científico proíbe a existência de uma 

opinião sobre questões que não se pode compreender, ou melhor, sobre questões que 

não se sabe formular com clareza. É nesse sentido que na vida científica os problemas 

não se formulam de modo espontâneo. Para o espírito científico, todo conhecimento é 

resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. 

Tendo em vista que nada é evidente ou gratuito, tudo é construído. 

Nesse contexto, a função do cientista surge como um ser observador do 

problema de pesquisa. Segundo Richardson (1999), as investigações voltadas para uma 

análise qualitativa têm como objeto situações complexas ou estritamente particulares. Os 

estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de 

um determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 

classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de 

mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o 

entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos (RICHARDSON, 

1999). 

De acordo com Demo (1986), há ainda a necessidade de visualizar a ciência 

como produto social, histórico e em processo de formação. Sendo que toda discussão 

aberta de demarcação científica trará mais problemas que soluções, uma vez que a 

ciência possibilita soluções apenas à medida que propõe novos problemas.  
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Considerando a pesquisa como um fator primordial para descoberta de 

qualquer fenômeno e que o processo de investigação é essencial para conclusão, tem-se 

a seguinte problemática de pesquisa: como o comportamento do pesquisador pode ser 

analisado numa pesquisa qualitativa na perspectiva dos métodos científicos?  

Nessa perspectiva, o estudo tem como objetivo identificar e analisar as 

características comportamentais do pesquisador por meio de uma análise observacional 

do filme Área Q, considerando a pesquisa qualitativa como método científico. Dessa 

forma, busca-se compreender a relação do pesquisador com o objeto de estudo, 

identificar a postura do investigador para garantir as conclusões na pesquisa e observar 

as influências externas que podem envolvê-lo a ponto de alterar os resultados. 

O filme trata de uma ficção científica e tem como temática central as 

discussões acerca da existência de seres extraterrestres e a vida de um jornalista 

investigativo que tem como pauta pesquisar e publicar os casos. Enviado por um jornal 

americano para desvendar os relatos de OVNIs em uma região brasileira, Thomas ainda 

sofre pelo misterioso desaparecimento de seu filho, ocorrido há a um ano. O trabalho de 

pesquisador e o envolvimento do personagem com a pesquisa são destaque na narrativa, 

assim como a intensa investigação e os objetivos pessoais do personagem, que 

misturam-se aos fatos fictícios e reais. 

A relevância da pesquisa é confirmada no sentido de aprofundar os estudos 

sobre o comportamento do pesquisador e demonstrar o desenvolvimento de um estudo 

qualitativo como um processo intenso e provocante, contribuindo para novos estudos 

acerca dos métodos científicos, sobretudo no que diz respeito à atuação e as reações dos 

pesquisadores enquanto seres sociais. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Conhecimento cientifico na pesquisa qualitativa 

 

A evolução da ciência ocorreu com a evolução da inteligência humana. Na 

concepção de Kerlinger (1980), a ciência se desenvolveu, parcialmente, pela necessidade 

de um método mais seguro, confiável e controlado de compreensão e conhecimento dos 

fenômenos naturais. Transformou-se numa prática constante no intuito de afastar crenças 

supersticiosas e ignorância, por meio de métodos rigorosos e pela produção de um 

conhecimento sistemático, preciso e objetivo, que busca respostas por caminhos que 

podem ser comprovados (KERLINGER, 1980). 
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O método científico é uma ferramenta à disposição do cientista, que por 

meio da pesquisa, busca a compreensão do seu objeto de estudo. O método, em sentido 

geral, é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um 

dado fim ou um resultado desejado. Nas ciências, entende-se por método o conjunto de 

processos que o espírito humano deve empregar na investigação e demonstração da 

verdade. (CERVO e BERVIAN, 1983)  

Dessa forma, método científico e pesquisa não devem confundir-se entre si. 

A pesquisa é uma ferramenta integrante do método, na qual sua atividade básica na 

ciência é a construção da realidade, contribuindo com a evolução dos saberes humanos 

em todos os setores, sendo sistematicamente planejada e executada por meios de 

rigorosos critérios de processamento das informações (LAKATOS E MARCONI, 2003).  

Em se tratando de pesquisa, a qualitativa, ocupa um reconhecido lugar entre 

as várias possibilidades de estudar os fenômenos que envolvem seres humanos e suas 

intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes (GODOY, 1995). 

Merriam (1998), aponta que a pesquisa qualitativa é um conceito guarda-

chuva que cobre várias formas de questionamentos e ajuda a entender e explicar o 

significado do fenômeno social com uma pequena ruptura do ambiente natural como 

possibilidade. 

O método de pesquisa qualitativa é o que se aplica ao estudo da história, 

das relações, representações, crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 

interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 

artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. Esse método que tem fundamento teórico, 

além de permitir desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos e referentes a 

grupos particulares, propicia a construção de novas abordagens, revisão e criação de 

conceitos e categorias durante a investigação (MINAYO, 2009). 

Richardson (1999), acredita que a abordagem qualitativa de um problema, 

além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma 

adequada para entender a natureza de um fenômeno social, podendo-se afirmar de modo 

geral, que as investigações que voltadas para uma análise qualitativa tem como objetivo 

situações complexas ou estritamente particulares. 

Strauss e Corbin (2008), ressaltam que na pesquisa qualitativa, a 

objetividade não significa controlar as variáveis, ao contrário, significa abertura, 

disposição para ouvir e “dar voz” aos informantes, seja eles pessoas ou organizações. 

Nesse processo, sensibilidade significa discernimento e capacidade de proporcionar 

sentido aos fatos e acontecimentos dos dados. 
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2.2 A relação do pesquisador com o universo da pesquisa 
 

Para entender um universo, é preciso tornar-se parte dele, viver como vivem 

as pessoas, aprender sua língua, participar de seus rituais e rotinas, anotar o que se vê e 

o que se ouve, como as pessoas pensam e como você se sente (MERRIAM, 1998). 

 Refletir sobre o relacionamento do pesquisador com seu objeto de pesquisa 

é um desafio, pois além dos interesses presentes na atividade do pesquisador, existe o 

estabelecimento de relações entre indivíduos, com seus anseios, interesses, desejos, 

medos e fragilidades. O ponto de partida do pesquisador está relacionado à busca por 

resposta que incluem uma série de preocupações, reflexões e sentidos relacionados ao 

objeto que investiga. O investigador, por sua vez, é parte constituinte de uma 

problemática construída, sendo uma parte integrante desse objeto de pesquisa 

(MERRIAM, 1998). 

O pesquisador é instrumento primário para a obtenção de dados e análise, e 

pode ser influenciado pelo contexto, no entanto deve possuir a habilidade de adaptar 

técnicas às circunstâncias. O contexto total pode ser considerado, o que é conhecido 

pode ser expandido por sensibilidade a aspectos não verbais, os dados podem ser 

processados imediatamente; pode clarificar e sumarizar no desenvolver da pesquisa e 

pode explorar respostas atípicas. (GUBA; LINCOLN, 1981).  

Mills (1980), propõe a organização de um arquivo onde o pesquisador relata 

suas experiências pessoais, bem como suas notas tomadas durante o estudo do 

problema. O arquivo proposto tem, como a sua manutenção a produção intelectual. De 

acordo com Mills (1980), é um armazenar crescente de fatos e ideias, desde os mais 

vagos até o mais precioso. Este processo de auto reflexão, leva a um trabalho do tipo 

artesanal, que pode implicar na construção de pensamentos mais sistemáticos ou podem 

ser subsídios para outras experiências intelectuais. 

Segundo Patton (2002), o pesquisador deve intuitivamente compreender o 

fenômeno e investigá-lo em instantes diversos. Além disso, deve determinar como os 

fenômenos entraram no nível de consciência e observar as crenças em torno desses 

fenômenos, buscando sempre interpretar o significado dos mesmos.  

O pesquisador ainda deverá estar atento durante os períodos de interação 

informal e de atividades não planejadas, pois é particularmente difícil organizar os dados 

observados, para ter uma visão holística do programa (MERRIAM 1998). 
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 A busca por manter um equilíbrio entre a objetividade e a sensibilidade deve 

ser objetivo do observador. Sendo assim, a objetividade é necessária para chegar a uma 

interpretação imparcial e acurada dos fatos. Já a sensibilidade, é exigida para perceber as 

nuance sutis e os significados dos dados e para reconhecer as conexões entre os 

conceitos (STRAUSS E CORBIN, 2008). 

 

2.3 O estudo observacional como método de pesquisa 
 

O uso da observação como ferramenta de pesquisa requer do pesquisador 

treino e trabalho mental. Patton (1980), pontua que para realizar as observações, são 

necessários preparo físico, material, intelectual e psicológico. Aprender como escrever de 

forma a descrever o fenômeno, praticar a disciplina registrando notas de campo, 

compreender como separar detalhes relevantes e usar métodos rigorosos para validar a 

observação é essencial MERRIAM (1998).  

A entrada em um local começa com a conquista da confiança e permissão 

daqueles que aprovam a atividade (MERRIAM, 1998). As observações são geralmente 

utilizadas em conjuntos com entrevistas e análise de conteúdo de modo a substanciar os 

achados e fornecem conhecimento sobre o contexto ou incidentes específicos, 

comportamentos, podendo ainda ser utilizadas como ponto de referência para entrevistas 

subsequentes (MERRIAM, 1998).  

 Segundo Merriam (1998), o pesquisador precisa ter tempo, recursos e 

energia para dedicar-se à observação. Além da permissão para observar, captar o 

universo de significados de uma outra cultura exige um esforço incessante de 

compreensão dos fenômenos a partir dos referenciais e categorias nativos.  

Quanto às técnicas de observação, Becker (1997), salienta que o 

observador insere-se na vida da comunidade para contemplar ao longo de certo período 

de tempo, o que as pessoas fazem enquanto realizam suas atividades do cotidiano. 

Sendo assim o observador tem como desafio evitar ver apenas as coisas que estão de 

acordo com suas hipóteses implícitas ou explicitas, o que pode ser evitado por reproduzir 

cuidadosamente um relato completo de todos os eventos observado, cobrindo todas 

variedades de eventos por meio de um mecanismo de abordagem primitiva e formulando 

hipóteses tentativas à medida que o trabalho de campo prossegue e depois procurando 

deliberadamente casos negativos (BECKER 1997). 
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O tempo a ser despendido no local não deve ser precisamente determinado 

com antecedência, cada observação participante tem seu próprio fluxo e ritmo. 

(MERRIAM, 1998). 

 

2.4 Parâmetros éticos para o pesquisador qualitativo 
 

A reflexão sobre ética na pesquisa é uma preocupação em todas as áreas 

da ciência. Moran (2003), ao discorrer sobre ética, ressalta que as atividades científicas 

necessitam de um reforço moral. Segundo o Moran (2003), a moral tem dois tipos de 

alinhamento: o sentimento de responsabilidade e o sentimento de solidariedade. 

Silverman (2009, p. 290) aponta algumas ciladas éticas que são uma 

característica particular da pesquisa qualitativa: 

 

- Exploração: um caso mais óbvio de exploração é quando o pesquisador realiza 

estudos de pessoas vulneráveis. O etnógrafo que estuda as subculturas podem 

inconscientemente estar vitimizando grupos que são poucos capazes de se 

proteger; 

- Fraude: A fraude na pesquisa é mais provavelmente um problema quando faz 

com que os indivíduos, sem ter ciência, se exponham a ser prejudicados. 

Revelação das identidades das pessoas quando elas podem não querer, ou não 

revelar as identidades das pessoas quando elas esperam que isso seja feito; 

- Empatia em grupos de que não gostamos: A pesquisa social pode levar o 

pesquisador ao que parece ser lugares estranhos e colocá-lo entre pessoas cujo 

valores chocam-se com o do pesquisador; 

- Participação em barganhas questionáveis: O consentimento informado de 
significar que o pesquisador não pressiona as pessoas a participar de seus 
estudos. 

 

Silverman (2009), explica que existem alguns objetivos que o pesquisador 

deve alcançar na pesquisa ética, dentre eles, garantir que as pessoas participem 

voluntariamente, tornar os comentários e o comportamento das pessoas confidenciais, 

proteger as pessoas de danos e garantir a confiança mútua entre o pesquisador e as 

pessoas estudadas. Objetivos esses, alcançados por meio das diretrizes éticas e da 

prática criteriosa e eticamente responsável. A ética na pesquisa deve ser, portanto, uma 

postura adotada pelo pesquisador ao início de cada trabalho, que deverá preestabelecer 

um conjunto de normas, que serão adotados no desenvolvimento da pesquisa, visando 

resguardar os direito de todos que dela participam. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A pesquisa possui caráter qualitativo, pois possibilita uma interpretação 

textual das crenças, opiniões e percepções dos seres humanos sobre determinado 

assunto e em um grupo específico. A pesquisa qualitativa tem como função:  

 

Descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de 

certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por 

grupos sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e 

possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades 

do comportamento dos indivíduos (RICHARDSON, 1999,p.80). 

 

A tipologia de pesquisa utilizada, foi o estudo de caso devido o seu 

enquadramento com as circunstâncias da pesquisa em que “há pouca possibilidade de 

controle sobre os eventos estudados e quando o foco de interesse é sobre os fenômenos 

atuais” Godoy (1995, p.25). Uma das características desse tipo de pesquisa é a descrição 

detalhada do caso em estudo a fim de compreender “como” e “porque” os fatos ocorrem.  

O método de coleta de dados aplicado foi da observação indireta, conforme 

Cooper e Schindler (2003), é o método usado quando dispõe-se de dados fotográficos, 

fílmicos e/ ou eletrônicos, ou seja dados visuais, para à análise. Flick (2004, p.161) 

enfatiza a representatividade de dados dessa natureza “as fotografias, os filmes e o vídeo 

são cada vez mais utilizados como formas genuínas e fontes de dados”. A postura do 

pesquisador segundo Becker (1997) nas técnicas de observação podem variar com o 

grau de participação e envolvimento dos dados com o pesquisador, podendo ser 

classificado como não participante absoluto até participante em caráter integral. Com isso 

pode-se considerar que o método empregado na pesquisa foi o de observador não 

participante absoluto, devido a não intervenção e contato direto na coleta dos dados. 

Já na análise dos dados, segundo Leite e Leite (2010), requer uma 

susceptibilidade do pesquisador para identificar as possíveis subjetividades incluídos de 

forma tácita na linguagem fílmica. A escolha do método de fundamentação nas 

proposições teóricas. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A narrativa do filme Área Q tem como enredo principal a vida do jornalista 

americano chamado Thomas Mathews. O protagonista, interpretado pelo ator Isaiah 

Washington, é reconhecido profissionalmente pelos trabalhos investigativos como o 

homem que vai atrás dos fatos para revelar a verdade, mas há um ano o personagem 

sofre com desaparecimento do seu filho Peter. O crime, ainda não explicado pela polícia 

americana, faz com que Thomas viva obsessivamente a busca por pistas sobre o 

paradeiro do filho e comprometa o seu desempenho profissional. 

Para salvar a carreira, Thomas é convidado a investigar casos de 

avistamentos de OVNIs, contatos e abduções. A reportagem especial exige que o 

personagem deixe a cidade de Los Angeles, em 2009, e afaste-se das investigações 

sobre o filho para viajar ao Nordeste do Brasil, mas especificamente nas cidades de 

Quixadá e Quixeramobim, no Ceará, onde são protagonizadas as principais cenas do 

filme. 

Ao chegar ao Brasil, Thomas inicia a pesquisa de caráter observacional e 

pode ser considerado um pesquisador na busca pela descoberta dos fatos e de suas 

comprovações. Para isso, faz uso de técnicas e métodos de pesquisa. As visitas aos 

lugares onde existem relatos e supostos resquícios da presença de alienígenas são 

constantes e o uso da tecnologia para registrar em imagem e vídeo são algumas das 

ferramentas utilizadas pelo investigador. As gravações dos relatos por meio de entrevistas 

são as principais formas de coleta.  

De acordo com Bauer e Gaskell (2002), o uso das entrevistas qualitativas 

possibilita uma descrição mais detalhada de um meio social, podendo fornecer 

informações contextuais valiosas para explicar achados específicos. 

No que se referem aos procedimentos metodológicos, as pesquisas 

qualitativas dedicam-se especialmente a instrumentos que penetram na complexidade 

dos problemas, como as técnicas de observação, as entrevistas e as documentárias 

(análise de conteúdo e histórica). Nesse sentido, Richardson (1999, p.83) ressalta que “os 

problemas que suscitam análise qualitativa exigem do pesquisador um trato especial na 

condução das observações e habilidades quanto ao uso”.  
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O personagem Thomas, como um jornalista renomado também surpreende, 

no início do filme, como um bom pesquisador. Segundo Strauss e Corbin (2008) para sê-lo 

deve assumir o problema de pesquisa e dedicar-se fielmente a este. Nessa perspectiva, o 

protagonista supera alguns desafios para isso e realiza a maioria dos momentos da 

pesquisa de campo com a companhia de um tradutor, pois com o idioma de origem, o 

inglês, necessita de um intermediador para conviver com as fontes.  

As revisões dos materiais coletados são diárias, assim como a escrita das 

observações e experiências. Além disso, o pesquisador realiza várias visitas aos locais 

dos relatos, em vários horários, momentos e companhias diferentes. O tempo, os custos e 

a disposição para a observação também não são problemas para o jornalista. Dedicado à 

pesquisa, o investigador busca opiniões dos mais diversos atores sociais e faz esforços 

para captar o universo dos significados da cultura local, no sentido de compreender os 

fenômenos sabendo discerni-los dos referenciais religiosos, políticos e costumes nativos. 

Segundo Durkheim (1998, p. 51), o pesquisador reflete sobre o conceito de 

“fatos sociais” e conclui que o termo abrange toda “maneira de atuar, fixada ou não, 

suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior; ou ainda, que é geral na 

extensão de uma dada sociedade, conservando uma existência própria, independente de 

suas manifestações individuais”.  

Entretanto, com características fortes de um pesquisador completo e 

experiente, o comportamento de Thomas torna-se fator comprometedor para a pesquisa 

quando o caráter emocional do personagem supera a razão. O jornalista inicia uma série 

de correlações dos dados com os acontecimentos pessoais e não consegue separar a 

pesquisa dos fatos vividos, relacionando os OVINI’s com o desaparecimento de seu filho. 

A partir desse momento, Thomas passa a acreditar e perseguir os fenômenos antes 

mesmo de obter conclusões, abrindo mão do seu problema de pesquisa.  

Para Patton (2002), outro detalhe importante para o pesquisador é o 

envolvimento na pesquisa, ou melhor, o equilíbrio quanto a isso. Envolver-se é essencial 

tanto quanto a postura analítica do pesquisador, por isso o controle em gerenciar esse 

envolvimento é o que deve ser preservado. Em outro sentido, o estudioso tem que ser 

sensato quanto à interpretação. É imprescindível estar consciente sobre a possibilidade 

infinita de interpretações e saber distingui-las de um julgamento. 
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A avaliação da análise, após selecionar e aplicar um método, exige do 

pesquisador  

lembrar que seu objetivo, ao analisar os dados, é encontrar respostas para suas 

questões de pesquisa. [...] Em segundo lugar, independentemente do quanto são 

bons os sistemas e procedimentos que você adotar, a qualidade de sua análise 

dependerá da qualidade dos dados coletados e de suas interpretações (COLLIS; 

HUSSEY, 2005, p. 261). 

 

No encerramento do filme, o trabalho de Thomas é ignorado e o 

personagem, assim como outros, passa pelo processo de abdução por extraterrestres e é 

aproximado de questões espirituais como justificativa para os acontecimentos da vida 

humana, inclusive no que se refere ao sequestro de Peter. Devolvido à Terra, o jornalista 

tem a missão de reencontrar o seu filho em lugar determinado pelos alienígenas. Thomas 

chega à África no ano de 2011 e recebe a missão de realizar um parto de uma mulher 

desconhecida quando reconhece Peter encarnado no bebê que acabara de nascer.  

 

5. CONCLUSÕES 

 

A atuação do jornalista Thomas Mathews como pesquisador no filme Área Q 

desperta para a importância sobre discussões acerca do homem como agente principal 

do “fazer ciência”. As questões metodológicas estão no cerne das discussões e das 

preocupações dos estudiosos, sobretudo dos que se encontram no início dos caminhos 

científicos, mas não são estas as únicas.  

O pesquisador cumpre a função de intérprete das relações e dos 

acontecimentos e está exposto à realidade e às reações sociais para isso, Patton (2002) 

ressalta alguns itens importantes na atuação do pesquisador. Em primeiro lugar, deve ser 

descritivo e aberto, realizando anotações detalhadas sobre o trabalho de campo para 

aprofundar e enriquecer a descrição e reunir uma série de informações a partir de várias 

perspectivas para permitir que o projeto atual proporcione novos entendimentos e 

caminhos. Em segundo lugar, é interessante que o pesquisador reúna diferentes tipos de 

dados, entre entrevistas, observações, documentos, entre outros, para que seja possível 

utilizar métodos múltiplos ou mistos (PATTON, 2002).  
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Dessa forma, tem-se a qualidade da análise e das interpretações 

determinada no filme Área Q segundo as características do pesquisador e estas, a partir 

do momento em que o personagem é envolvido com o fenômeno, renegam as conclusões 

e refutam a pesquisa. Sob essa perspectiva entende-se que não apenas as discussões 

metodológicas são passíveis de estudos profundos e contribuições, pois considerando o 

pesquisador como principal instrumento para a existência e desenvolvimento da pesquisa, 

este deve ser compreendido também como ser humano exposto aos aspectos mais 

diversos que circundam as atividades investigativas. 

Nesse sentido, é possível também aproximar-se de estudos que contemplam 

questões relacionadas à intuição e à subjetividade. Thomas se aproxima do pensamento 

intuitivo a fim de buscar explicações para pesquisa, mas afasta-se da objetividade ao 

encontrar nessas descobertas possíveis evidências sobre o desaparecimento do filho. As 

visões e sensações ficcionais protagonizadas no filme reforçam os traços irracionais de 

suas ações e são exemplos de aspectos simbólicos, espirituais, culturais que podem ser 

encontrados pelos pesquisadores ao longo do período de pesquisa.  

Minayo (2007) reconhece a subjetividade e o simbólico como partes da 

realidade social, porém também a objetividade como sendo o processo de investigação 

que “reconhece a complexidade do objeto das ciências sociais, teoriza, revê criticamente 

o conhecimento acumulado sobre o tema em pauta, estabelece conceitos e categorias, 

usa técnicas adequadas e realiza análises ao mesmo tempo específicas e 

contextualizadas” (MINAYO, 2007, p. 62). É esse processo de objetivação que nega a 

neutralidade e também força o controle da inserção dos juízos de valor na pesquisa.  

Sendo assim, com o objetivo de identificar e analisar as características 

comportamentais do pesquisador por meio de uma análise observacional do filme Área Q, 

considerando a pesquisa qualitativa como método científico, evidencia a necessidade dos 

pesquisadores de refletirem não apenas sobre suas obrigações e compromissos com a 

ciência, mas também com as suas funções de ser social, passível de entregar-se aos 

seus encantos emocionais e espirituais preenchidos pelas inocências do senso comum.  
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