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RESUMO 

O presente trabalho discute as mediações discursivas que historicamente vão configurar 

práticas, sentidos e significados ligados às formas de fazer ciência. Tomando como ponto de 

apoio a noção de pesquisa qualitativa no campo da saúde, investiga as múltiplas ancoragens 

que posicionam esta noção de forma heterogênea na historiografia da ciência e em 

particular no interior da ciência moderna. Como método de investigação, utiliza-se o 

Materialismo Histórico Dialético de Marx e Engels, a partir do qual se desdobra a política de 

evidência que estabelece a versão do método e o movimento de análise que posteriormente 

vai amparar a constituição da metodologia. Nesta, como procedimentos de levantamento de 

informação, utilizamos tanto o cotejamento à literatura técnico científica, no 

aprofundamento da discussão sobre ciência, pesquisa qualitativa e pesquisa qualitativa no 

campo da saúde, quanto também utilizamos entrevistas com pesquisadoras que realizam 

pesquisa qualitativa no campo da saúde; como procedimento de análise das informações, 

utilizamos a disciplina da análise de discurso a partir da qual sínteses foram 

progressivamente sendo desenvolvidas até  a formulação final, fazendo a conexão entre os 

elementos empíricos, o material previamente coligido por meio da literatura técnica e o 

reconhecimento das ancoragens dessas referências assim como sua flutuação. Como 

resultados, temos que a pesquisa qualitativa no campo da saúde, no contexto brasileiro 

traduzido pelos textos e entrevistadas, tem sua ancoragem no modelo hegemônico de 

ciência moderna. A partir deste modelo, outra referência fundante são as epistemologias do 

norte, em particular às formulações americanas e europeias desenvolvidas pelas ciências 

sociais, a partir das quais fundam uma contraposição às ciências da natureza cujo 

desdobramento se caracteriza teórico e metodologicamente como lógica oposicional. 

Enquanto tal, as afirmações que se constituem a partir desse movimento vão trabalhar 

teoricamente e metodologicamente de forma oposicional tanto seus objetos quanto as 

metodologias com as quais esses objetos serão cotejados. A criação dessa referência 

oposicional, sobretudo à lógica formal da ciência moderna, cria um ambiente intelectual no 

qual os cientistas têm dificuldades de reconhecer as armadilhas na qual se engendram ao 

não reconhecer os pontos de fuga desse tipo de debate. Na história da ciência, a qualidade e 

a forma não necessariamente são compreendidas em oposição à quantidade e ao conteúdo; 

mesmo nas ciências da natureza. Entretanto, os teóricos do movimento da pesquisa 

qualitativa, ao produzirem uma generalização ampla a partir de uma política de evidência 

específica da ciência moderna, criaram um contexto de discussão no qual se assume a 

oposição e a partir dela todo um desdobramento técnico-científico é legitimado no campo 

da ciência. Em particular, nas ciências da saúde, observamos que tanto as referências 

técnico-científicas quanto os discursos de pesquisadores reverberam essa condição, seja do 

ponto de vista de uma oposição em relação à natureza dos objetos seja em relação à 

oposição das técnicas em termos de uma suposta especificidade da pesquisa qualitativa. 

Nesse sentido, observamos que processos formativos são fundamentais à superação de 

dicotomias que impõem limites ao fazer científico. Compreensões ligadas à historiografia da 

ciência e cultura científica de forma geral podem contribuir sobremaneira à apropriação 

posicionada e reflexiva quanto a esses processos. Por fim, a permeabilidade com a Filosofia 

precisa ser revista no campo da ciência, sobretudo a partir da clivagem operada entre ambas 

a partir do estabelecimento da ciência moderna. 



 

 

Palavras-chave: Ciência, Método, Metodologia, Pesquisa, Pesquisa qualitativa, Investigação 

qualitativa, Saúde 

ABSTRACT 

The current research discusses the discursive mediations that historically will configure 

practices, senses and meanings concerning the ways of doing science. Taking the notion of 

qualitative research as a support point, it investigates the multiple anchorages that position 

this notion in a heterogeneous form in the historiography of science and particularly within 

modern science. As a research method, the Dialectical Historical Materialism of Marx and 

Engels is used. From this, the policy of evidence unfolds, which establishes the version of the 

method and the movement of analysis that will later support the constitution of the 

methodology. In this, as information gathering procedures, we used both the collation to the 

technical scientific literature, in the deepening of the discussion about science, qualitative 

research, and qualitative research in the health field, and also interviews with researchers 

who conduct qualitative research in the health field. As a procedure for analyzing the 

information, we used the discipline of discourse analysis from which syntheses were 

progressively developed until the final formulation, making the connection between the 

empirical elements, the material previously collected through the technical literature and 

the recognition of the anchorages of these references as well as their fluctuation. As results, 

we have that qualitative research in the field of health, in the Brazilian context translated by 

the texts and interviewees, has its anchorage in the hegemonic model of modern science. 

From this model, another founding reference is the epistemologies of the North, in 

particular the American and European formulations developed by the social sciences, from 

which they found a counterposition to the natural sciences whose unfolding is characterized 

theoretically and methodologically as oppositional logic. As such, the statements that are 

constituted from this movement will work theoretically and methodologically in an 

oppositional way both their objects and the methodologies with which these objects will be 

compared. The creation of this oppositional reference, especially to the formal logic of 

modern science, creates an intellectual environment in which scientists find it difficult to 

recognize the traps they are caught in by not recognizing the vanishing points of this type of 

debate. In the history of science, quality and form are not necessarily understood in 

opposition to quantity and content, even in the natural sciences. However, the theorists of 

the qualitative research movement, by producing a broad generalization from a politics of 

evidence specific to modern science, have created a context of discussion in which 

opposition is assumed and from it a whole technical-scientific unfolding is legitimized in the 

field of science. In the health sciences, we observe that both the technical-scientific 

references and the discourses of researchers reverberate this condition, whether from the 

point of view of an opposition in relation to the nature of the objects or in relation to the 

opposition of techniques in terms of a supposed specificity of the qualitative research. In this 

sense, we observe that formative processes are fundamental to overcoming dichotomies 

that impose limits on scientific research. Understandings related to the historiography of 

science and scientific culture in general can contribute greatly to a positioned and reflective 

appropriation of these processes. Finally, the permeability with Philosophy needs to be 



 

 

reviewed in the field of science, especially after the cleavage operated between them since 

the establishment of modern science. 

Keywords: Science, Method, Methodology, Research, Qualitative Research, Qualitative 

Inquiry 
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APRESENTAÇÃO 

 

Escrever esta apresentação, ao final do trabalho, se faz importante por uma série de 

razões; um pouco para, de fato, fechar um circuito, outro pouco para deixar o trabalho 

seguir nos olhos de outras pessoas. Então, destaco duas das várias razões para tanto: as 

razões da razão e as razões do coração. 

Das razões da razão trago as questões que nos fizeram chegar à pesquisa qualitativa 

como um objeto-processo de estudo. Como uma das características do meu orientador, o 

incentivo à exploração da discussão metodológica é algo constante nas nossas relações de 

discussão e diálogo no Laboratório de Estudos da Desigualdade Social (LEDS). Foi assim que, 

a partir de um artigo no qual desenvolvemos uma discussão sobre pesquisa qualitativa no 

campo da saúde (SILVA, SILVA & MOURA, 2018), abandonei uma trajetória anterior de 

estudos ligados a outro objeto para desenvolver essa discussão no doutorado. 

  A pesquisa qualitativa no campo da saúde, ainda que tivéssemos conseguido dar um 

contorno para as questões de entrada nessa discussão, a partir das questões que nós – 

sobretudo eu e Ludmila – enquanto pesquisadores iniciantes trazíamos em face da 

heterogeneidade de perspectivas colocadas no debate nacional, ainda me provocava frente 

às indeterminações do campo. 

  Boa parte das incursões na literatura técnica brasileira já tinham evidenciado para 

nós que o lastro das discussões sobre pesquisa qualitativa no campo da saúde tinham como 

referência as ciências sociais, e,  como característica particular, uma tensão entre a natureza 

dos objetos tomados às análises, assim como a natureza das metodologias com as quais 

esses objetos eram investigados. De maneira geral, havia uma configuração oposicional que 

se traduzia na relação forma versus conteúdo, qualidade versus quantidade, metodologias 

qualitativas versus metodologias quantitativas. As tentativas de superação dessas dicotomias 

não eram convincentes, ainda que os esforços estejam aí, colocados. 

  Essas observações me deixavam inquieto, uma vez que o método com o qual eu 

estava trabalhando tinha uma lógica particular cuja característica é a proposta da superação 

da reflexão dicotômica. Me debatia constantemente com minha dificuldade de não enxergar 

uma saída à Torre de Babel descrita por Bosi (2012), em referência à discussão acerca da 

pesquisa qualitativa no campo da saúde. O circuito interpretativo dessa análise estava 

bastante concentrado nas diferenças disciplinares, de fato bastante heterogêneas e com 



 

 

tradição disciplinar ligada às ciências naturais, então, de certa forma, também reiterei – 

àquela altura - a análise colocada. 

  A virada interpretativa do trabalho, e todos os desdobramentos dela, acontecem no 

período do estágio doutoral no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, no 

segundo semestre de 2021. Ainda durante a pandemia, após alguns adiamentos, consegui 

cumprir um estágio de seis meses de forma presencial e o acesso a uma biblioteca 

especializada, bem como a cultura acadêmica que encontrei no CES, foram proporcionando 

acúmulos que permitiram olhar o trabalho de fora.  

  Lembro de um sábado de manhã frio em Coimbra, a convite do Prof. Mauro 

Serapioni, quando fui assistir a uma aula magna do Prof. Boaventura de Sousa Santos na 

Faculdade de Economia. A palestra era em inglês e mesmo com dificuldade com a língua fui 

à sessão. Entre as várias questões debatidas, algumas referências trazidas pelo professor 

Boaventura me fizeram buscar na Biblioteca Norte-Sul material referente à história da 

ciência e eventualmente encontrava material ligado à historiografia da ciência. Em minha 

ignorância, não compreendia as diferenças metodológicas, mas os textos de historiografia da 

ciência foram me revelando universos interpretativos que deslocavam imensamente minhas 

perspectivas sobre ciência.  

  Nesses textos, outras questões que emergiam era a relação histórica da ciência com 

a Filosofia, e então ao lado de vários conjuntos de leituras simultâneas sobre historiografia 

da ciência, filosofia da ciência e pesquisa qualitativa, uma mutação na minha compreensão a 

respeito dos textos que havia produzido no Brasil foi acontecendo. Esse processamento 

permitiu que eu pudesse sair da campânula interpretativa que o modelo da pesquisa 

qualitativa nos interpela, tanto por ser um modelo interpretativo hegemônico quanto por 

fazer sentido. 

  A questão que se colocava à altura, era: como refazer o percurso do trabalho a 

menos de três meses do final do estágio e o retorno ao Brasil para ter mais 7 meses para a 

entrega final do trabalho, conjugando a isso duas atividades profissionais? As camadas 

interpretativas da historiografia da ciência, da filosofia, da filosofia da ciência e da pesquisa 

qualitativa, incluso o campo da saúde, têm nuances cujos desdobramentos demandariam 

um tempo maior para a estabilização de um relatório consistente. 



 

 

  Assim, a organização que apresento às (aos) leitoras (es) é a estabilização de 

referências dessa condição. O texto é aberto com a problematização da imagem de ciência 

no singular. A discussão tradicional dessa imagem nos ensina que a ciência moderna é o 

modelo que representa o ápice do desenvolvimento do conhecimento de tipo científico.  A 

partir desse modelo cria-se uma imagem secundária: a contraposição entre ciências naturais 

e ciências humanas e sociais, sendo que estas fundam sua diferença no método. Com essa 

alegoria, está pronta a armadilha circular que vai caracterizar uma diferença irreconciliável 

entre ciência e filosofia, pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa, e todos os 

desdobramentos dessa lógica oposicional à produção de conhecimento científico. 

  O mito da ciência moderna, que se edifica a partir de uma política de evidência muito 

particular, traz opacidade à condição simultânea de modelos de ciência que continuam 

operando tanto dentro das ciências naturais quanto dentro das ciências sociais e humanas. É 

somente quando conseguimos nos desvencilhar desse circuito interpretativo oposicional que 

conseguimos recuperar tanto a visibilidade desses outros modelos de ciências quanto 

deslocar a possibilidade da pesquisa qualitativa desse circuito.  

  Nesses outros modelos de ciência, a permeabilidade entre filosofia e ciência pode se 

colocar sob suas variadas formas sem se transformar em uma muleta interpretativa ou ter 

uma passabilidade do tipo que “não ousa dizer o nome”, movimento típico dos textos 

encontrados e que enunciam categorias filosóficas ou sua relação com a filosofia e ponto.  

  Sem essa introdução, compreendemos que o percurso seguinte, baseado na 

recuperação dos circuitos interpretativos da pesquisa qualitativa, de forma geral, perderia 

seu sentido. Só conseguimos compreender que esse circuito é fechado e oposicional por 

meio da historiografia da ciência. Sem a compreensão dos modelos anteriores, e das 

possibilidades interpretativas e práticas do lugar da qualidade na ciência de forma geral, os 

mitos fundacionais da pesquisa qualitativa configurada como filha das ciências sociais do 

século XX se impõem como verdades.  

  Nesse ponto, residem as questões mais espinhosas e ao mesmo tempo mais 

complexas dos achados do trabalho. A importante resistência ético-política das ciências 

sociais quanto à generalização das políticas de evidência predominantes no século XX 

trouxeram tanto um modelo filosófico específico para subsidiar o desenvolvimento científico, 

a fenomenologia, quanto a lógica dialética para a arena das definições sobre a natureza de 



 

 

seus objetos. Como nasce em contraposição à lógica formal, a lógica dialética tomada por 

Husserl tem características muito particulares, sendo que essas características vão contribuir 

com o desenvolvimento e sustentação da lógica oposicional do modelo desenvolvimento no 

início do século XX. Aliada ao poder irradiador das Epistemologias do Norte, na relação de 

poder entre países centrais e periféricos, a pesquisa qualitativa das ciências sociais, ainda 

que convivesse com importantes contrapontos, se torna uma referência desse tipo de 

produção de conhecimento. Não à toa, as ciências sociais – dentro dos limites da lógica do 

modelo que tomam como referência – desenvolvem a pesquisa qualitativa às últimas 

possibilidades interpretativas, qualificando primorosamente esse tipo de pesquisa sob seus 

termos. 

  A partir dessa constatação o restante do texto é desenvolvido, quando tangenciamos 

os textos sobre pesquisa qualitativa com os textos sobre pesquisa qualitativa no campo da 

saúde. A relação lógica é direta. As referências do campo da saúde assumem acriticamente o 

modelo de pesquisa qualitativa, reproduzindo-o pari passu às discussões que tomam as 

inúmeras possibilidades de pesquisa em saúde, ignorando, inclusive, especificidades das 

profissionalidades do campo. 

  Por fim, chegamos às pesquisadoras que trabalham com pesquisa qualitativa no 

campo da saúde. Com elas, compreendemos in vivo aquilo que a discussão teórica 

encapsulada nos textos não demonstra: a adesão hegemônica a um modelo se relaciona à 

noção de campo e não à diversidade de modelos interpretativos. O campo, segundo os 

autores com os quais trabalhamos, subsome o conjunto das incidências que configuram as 

formas como a atividade cotidiana acontece. A atividade científica de países periféricos 

como o Brasil vai revelar as incidências sociais e econômicas sobre a produção de 

conhecimento, as políticas de formação e desenvolvimento científico, a precarização da 

atividade científica – tanto por meio de ciclos virtuosos quanto de precarização – as disputas 

de poder de várias ordens e tudo isso incide nas formações e formulações apresentadas 

pelos cientistas.  

  Nossas participantes nos trazem os périplos que a formação em pesquisa qualitativa 

nos coloca, desde a formação mais básica à alta formação. Nossa dependência em relação às 

epistemologias do norte e seus impactos. Em suma, o circuito interpretativo da pesquisa 



 

 

qualitativa não se fecha em si; suas intersecções, reveladas por meio dos discursos de nossas 

participantes, vão revelar essas dobras. 

  Das razões do coração, me sinto como um cantor de ópera ao final de uma 

apresentação. Uma opera é um convite ao teatro, à representação, que se sustenta em uma 

triangulação: a música, o cantor e a audiência. Nem sempre, por uma série de elementos, há 

o encontro nessa tríade. É sempre uma aposta, uma possibilidade circunscrita por uma série 

de incidências. Faço uma relação então com a Flauta Mágica, de Mozart. Toda a ópera é de 

uma beleza sem par, entretanto, todos nós sempre aguardamos algumas árias em particular, 

árias nas quais somos tocados de forma singular. Na Flauta Mágica, sempre espero a ária da 

Rainha da Noite e em específico ao seu ápice, os staccatos das cantoras (ou cantores) líricas 

(os). Toda a ópera é um exercício técnico e físico de extrema intensidade e os intérpretes da 

Flauta Mágica estão nesse exercício há muitos minutos antes da ária da Rainha da Noite; 

sendo que, nela, se chega, ou não, ao ápice da condição física e técnica, tendo que chegar ao 

final da ópera com a mesma qualidade. Escrever esse trabalho, para mim, é parecido e nesse 

momento sinto que não consegui fisicamente e tecnicamente entregar os staccatos de uma 

síntese para a qual venho me preparando há algum tempo. Todavia, estou em paz ao final da 

ópera. Sendo processo, continuará como exercício, desenvolvimento e atuação, tendo o 

ápice como horizonte a ser buscado no outro dia. 

  Sejam então, bem vindas (os) à peça! 
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1. Introdução 

O trabalho ora apresentado se desenvolve a partir de um processo de investigação 

nascido como atividade de formação em pesquisa supervisionado por meu orientador, Prof. 

Dr. Carlos Roberto de Castro e Silva. 

É comum no interior do grupo de pesquisa do qual faço parte, o Laboratório de 

Estudos sobre a Desigualdade Social (LEDS) - Martín Baró – sermos incentivados a discutir 

não somente a dimensão temática dos trabalhos desenvolvidos, mas também a dimensão 

metodológica destes trabalhos. 

Em uma das reuniões do LEDS, ao sermos instados a produzir um debate acerca da 

Pesquisa Qualitativa no Campos da Saúde, eu, uma colega do grupo e nosso orientador 

ficamos responsáveis pelo desenvolvimento desse debate; inicialmente como busca de 

referências e posteriormente como síntese que fosse capaz de qualificar nossas 

interpretações internas ao grupo. Do exercício, conseguimos publicar um artigo no qual 

problematizávamos os processos formativos de pesquisadores iniciantes do campo da saúde, 

sobretudo aqueles que se dispunham a trabalhar com pesquisa qualitativa (SILVA et al, 

2018). 

Dos textos levantados, dois deles nos chamavam a atenção pela forma como faziam 

um debate sobre pesquisa qualitativa e pesquisa qualitativa no campo da saúde fugindo das 

perspectivas comuns em grande parte dos textos levantados por nós, sendo os textos dos 

professores Pedro Demo (1993) e Maria Lúcia Magalhães Bosi (2012), fonte de 

problematização para as questões colocadas em nosso texto sobre formação e a natureza da 

pesquisa qualitativa no campo da saúde. 

Em face das questões trazidas pelo levantamento exploratório inicial, as sínteses 

realizadas para o texto por nós publicado e a leitura de outras referências que se dedicavam 

a esse debate no contexto brasileiro, compreendemos que tínhamos um problema de 

pesquisa que tinha relação com a diversidade de propostas de compreensão e 

operacionalização do que chamamos tradicionalmente de pesquisa qualitativa no campo da 

saúde. 

Como o problema tem ligação com um processo complexo, que envolve diversas 

dimensões que o caracterizam, nossa opção foi nos debruçarmos na dimensão discursiva, 
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aquela que invariavelmente é fonte de estabilização desse processo por se caracterizar como 

modalidade tangencial e comunicativa da produção de conhecimento científico.  

Dessa forma, uma vez que o problema estava delineado, os objetivos para o 

desenvolvimento do projeto foram construídos com as seguintes especificidades: 

Enquanto objetivo geral, buscávamos compreender as mediações discursivas que 

sustentam as concepções sobre pesquisa qualitativa no campo da saúde tanto na produção 

teórica do próprio campo quanto na perspectiva de pesquisadores do mesmo. 

Quanto aos objetivos específicos queríamos compreender quais mediações 

constituíam o campo discursivo da produção teórico-científica da pesquisa qualitativa no 

campo da saúde no Brasil e também compreender quais mediações discursivas emergiam 

dos discursos de pesquisadores do campo da pesquisa qualitativa no campo da saúde 

tomando como referência suas trajetórias de desenvolvimento técnico-científico nesse 

campo. 

  O desenvolvimento do projeto transcorreu da forma programada até a ida ao Centro 

de Estudos Sociais (CES), da Universidade de Coimbra, para a realização de um estágio 

doutoral. A experiência foi vivenciada durante o período da pandemia de COVID 19 e entre 

outras incidências me fez permanecer grande parte do estágio na biblioteca NORTE-SUL do 

CES. Nesse período, o contato com obras ligadas à discussão sobre história e historiografia 

da ciência, filosofia da ciência, perspectivas críticas ligadas às disciplinas das ciências 

humanas e sociais, produziram um deslocamento na condução do desenvolvimento das 

sínteses do trabalho. 

  Os deslocamentos foram de várias naturezas, indo da mudança nas formas como 

compreender os movimentos que caracterizam a heterogeneidade de concepções acerca da 

pesquisa qualitativa no campo da saúde até a incorporação de discussões que nos ajudaram 

a furar a bolha interpretativa hegemônica sobre essa heterogeneidade.  

  O resultado desse movimento apresentamos abaixo: 

 

Ciência no singular: obra-prima de ilusão sob controle 

No cotidiano é comum ouvirmos as pessoas fazerem referência à ciência no singular, 

como se essa forma específica de produção de conhecimento fosse caracterizada por um 

método unívoco, com características estáveis no tempo e no espaço. 
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Apesar da aparente economia simbólica  desse detalhe, que subsome um grande 

conjunto de formas e possibilidades do fazer ciência, trabalho  especializado de um grupo 

social muito restrito, nos parece que essa economia contribui para a manutenção de vários 

movimentos sociais, entre eles a ideia de um tipo de conhecimento específico livre de 

interesses, em tese, neutro em relação às disputas mundanas. 

Esse feito, e seus desdobramentos no mundo moderno, moldaram o 

reposicionamento do conhecimento em face ao lugar que este ocupou no processo de 

transição do modo de produção feudal aos modos de produção capitalista e socialista, 

sobretudo no Ocidente. 

Ao analisar textos que de alguma forma trazem a discussão da pesquisa qualitativa 

no campo da saúde, nos deparamos com exercícios que reclamam - direta ou indiretamente 

- o pertencimento ao campo científico. Todavia, o processo de leituras e aproximação aos 

temas, às metodologias e às discussões foi revelando a necessidade de um afastamento 

metodológico daquelas formações discursivas. Sem critérios que permitissem uma análise 

de conjunto, a partir das especificidades da condição empírica dos textos, contribuindo para 

um deslocamento às condições histórico-sociais mais amplas daquelas discussões, a análise 

nada mais seria que indicar a transparência da diversidade dos conteúdos. 

Assim, o primeiro movimento foi questionar qual a referência de ciência que subjaz a 

cada texto. Nesse processo, a busca por referências acerca da história da ciência foi marcada 

por importantes demarcações. A primeira delas diz respeito a uma diferença importante 

entre história da ciência e historiografia da ciência. Ambas são formas acadêmico-

disciplinares de pensar metodologicamente o processo histórico por meio de seus objetos.  

Nesse sentido, o fato de ter realizado uma parte do doutorado em um centro de 

pesquisa especializado, o Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, me 

colocou diante dessas interpretações heterogêneas interpondo a primeira questão fundante 

do trabalho:  sem uma referência de ciência bem fundamentada, a discussão sobre pesquisa 

qualitativa e pesquisa quantitativa perde parte do seu sentido em um processo de formação 

à ciência, sua história, sociologia, economia, epistemes, entre outras incidências. 

A leitura de textos de história da ciência vai contar o que tradicionalmente 

chamamos de ciência moderna, aquilo que seria uma contraposição à sistematização secular 
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do conhecimento, chamada por alguns autores como pseudo-ciência ou pré-ciência (FRITZE, 

2009).  

Murcho (2021), em um jornal de ampla circulação nacional, reitera essas 

interpretações sobre um suposto conhecimento científico unívoco: 

 

Muitas civilizações duraram séculos, e por vezes milénios, sem descobrir a ciência, 

como é o caso do Egito clássico, dos romanos, da China, dos astecas, dos maias e 

da Índia clássica, entre outras. Claro que todas estas civilizações tinham algum 

conhecimento matemático e astronómico, e é claro que tinham um conhecimento 

prático de várias questões, mas não tinham ciência propriamente dita — uma 

compreensão sistemática, profunda e genuína do Universo (MURCHO, 2021, s/p) 
 

Essa história traz em sua composição uma clivagem entre a suposta emergência d ´A 

ciência a partir do século XVI, criando uma contraposição que operou a cisão entre a ciência 

histórica (clássica e escolástica) e a ciência moderna. Segundo Butterfield (1965), 

 

It is the so-called "scientific revolution", popularly associated with the sixteenth 

and seventeenth centuries, but reaching back in an unmistakably continuous line to 

a period much earlier still.  Since that revolution overturned the autority in science 

not only of the middle ages but of the ancient world - since it ended not only in the 

eclipse of scholastic philosophy but in the destruction of Aristotelian physics - it 

outshines everything since the rise of Christianity and reduces the Renaissance and 

Reformation o the rank of mere episodes, mere internal displacements, within the 

system of medieval Christendon. (BUTTERFIELD, 1965, p.7) 
 

Segundo a lógica problematizada Butterfield (1965), tudo aquilo que precedeu o salto 

interpretativo produzido por Galileu Galilei, na perspectiva da física, ao criar um modelo de 

produção de conhecimento, que deslocava o eixo de sustentação do conhecimento  a partir 

da subjetividade e/ou Deus para a objetividade e o cientista, criando com isso uma ruptura 

que nunca aconteceu de fato, abriu as condições para o estabelecimento de afirmações que 

qualificavam essa demarcação como pré-ciência, pseudo-ciência, proto-ciência, entre outras 

adjetivações que criaram uma questionável linha distintiva  na periodização histórica e social 

da ciência. 

Para entender a emergência da ciência moderna, não basta somente uma 

compreensão da historicidade do objeto ciência, ainda que sem ela essa compreensão fique 

incompleta. Já partindo de uma compreensão de que a ciência é uma produção social, sua 

interpretação enquanto processo social e histórico não pode prescindir das interpretações 
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disciplinares na ajuda desse exercício. Ainda que não seja o escopo deste trabalho,  o de 

fazer uma recuperação ampla e interdisciplinar, o método e a metodologia adotados por nós 

traz à análise as evidências que vão ligar o modelo de ciência moderna, ou a ciência no 

singular,  à transição do modo de produção feudal para os modos de produção capitalista e 

socialista. 

 

The ideas that so vexed the Church and led it to put Galileo under house arrest, and 

two generations later to instigate the trials in the 1690s, occurred at a time of great 

social and economic change, the result of the enormous commercial expansion 

experienced throughout the Western world (JACOB & STEWART, 2004, p. 2) 
 

A ciência no singular, a partir do seu mito fundacional, assentado sobre a ideia de 

uma objetividade irrestrita, deixa paulatinamente de ser um processo de ascese, baseada ou 

na qualificação do sujeito ou no espelhamento de Deus para lastrear o novo modelo de 

desenvolvimento produtivo. Nesse sentido, importa tanto seu trabalho interno, próprio aos 

cientistas, quanto sua inserção na cadeia de produção emergente e o impacto direto nas 

populações. 

  Segundo Jacob & Stewart (2004): 

 

In the Western world during the nineteenth century, a faith in capital and industry 

emerged and appeared unshakeable: “We are now more industrious than our 

forefathers, because our capital, destined for the encouragement of industry, is 

greater.” Science wedded to technology—their union sanctioned by capital 

investment—had produced new wealth and techniques that would revolutionize 

human productivity and eventually, slowly, even the wealth and life expectancy of 

workers. The message of progress appealed to mechanically inclined artisans as 

well as to entrepreneurs with money. Along with lessons in geometry and 

mechanics, they read potted biographies of Newton, Bacon, and Benjamin Franklin, 

and they even learned of young artisans who transformed themselves from being 

conjurers into serious mathematics instructors. Household manuals promoting 

applied sciences taught men and women everything from chemistry and the latest 

mechanical inventions to domestic economy, right down to how to get rid of 

bedbugs and cook potatoes. (JACOB & STEWART, 2004, p. 5-6) 
 

Marx, no conjunto de sua obra, vai trazer a discussão sobre a ciência sob várias 

perspectivas, entre elas, o ponto máximo da consciência humana - quando a referência se 

trata de um tipo de conhecimento específico, ao lado das demais formas. Outra forma de 

interpretação do materialismo histórico dialético - quando discute a sustentação de seu 

método dialético face às demais formas de produção de conhecimento e ideologia -  é 
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quando aponta os processos de alienação, nesse tipo de produção, ligados à disputa entre 

classes.  

Nesse ponto, voltamos ao desenvolvimento do raciocínio anterior para marcar a 

sustentação da ideia de que a compreensão da ciência no singular não é um salto 

epistemológico baseado na lógica da erradicação da subjetividade e sustentada pela política 

de evidência desenvolvida pela tríade Copérnico-Galileu-Newton. 

A ideia de ciência no singular se ancora e se desenvolve em um contexto histórico 

social no qual o modelo de desenvolvimento industrial em emergência demanda 

conhecimento e tecnologia para azeitar esse processo produtivo.  

A ciência escolástica e eclesial mantinham ao mesmo tempo duas questões-entrave a 

esse modelo: o eixo do conhecimento centralizado na humanidade ou em Deus, o que 

deixava a discussão científica presa aos interesses ligados ou à monarquia ou à religião, e 

não ao processo industrial nascente e sua base de sustentação, a burguesia; e, ato contínuo, 

ao deslocar o eixo subjetivo das disputas entre filósofos e teólogos, a disputa vai redundar 

na natureza do objeto e sua condição fixa: o fenômeno em si. 

Segundo Sarkar & Pfeifer (2006): 

 

Philosophy of science emerged as a recognizable sub-discipline within philosophy 

only in the twentieth century. The possibility of such a sub-discipline is a result of 

the post-Enlightenment disciplinary and institutional separation of philosophy from 

the sciences. Before that separation, philosophical reflection formed part of 

scientific research—as, indeed, it must—and philosophy was usually guided by a 

sound knowledge of science, a practice that gradually lost currency after the 

separation. In the nineteenth century, philosophical reflection on science resulted 

in a tradition of natural philosophy, particularly in Britain (with the work of Mill, 

Pearson, Whewell, and others), but also in continental Europe, especially in Austria 

(with Bolzano, Mach, and others). What is called philosophy of science today has its 

roots in both the British and the Austrian traditions, although with many other 

influences, as several entries in this Encyclopedia record (see, for instance, Duhem 

Thesis; Poincare´, Henri).”  (SARKAR & PFEIFER, 2006, p. xi) 
 

Ao fixar a natureza dos objetos por meio de acordos, acordos esses baseados na 

ampliação sucessiva e sistemática dos órgãos sensoriais humanos, via dispositivos técnicos e 

tecnológicos, o cientista se desvencilha do filósofo e do teólogo e passa a atender um 

conjunto amplo de interesses das novas formas de produção e reprodução da vida, indo do 

laboratório, do chão de fábrica, à pia da cozinha (JACOB & STEWART, 2004, p. 5-6).  
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Para nosso trabalho, essa ideia é fundamental na medida em que reinsere a pesquisa 

qualitativa no campo da saúde em uma trajetória de discussão anterior, cuja 

heterogeneidade implica em importantes desdobramentos nas interpretações ligadas às 

terminologias quanti e quali    e sua função de mediação histórica na contemporaneidade. 

A ciência no singular, a rigor, não existe.  No entanto, essa interpretação perpassa 

direta ou indiretamente uma sustentação contrária, seja nos textos de iniciação e 

treinamento científico, seja nos textos que tomamos como fonte empírica para nossa 

discussão. 

É comum, na relação com a sociedade, a difusão feita pelos próprios cientistas de 

uma visão de ciência única. No excerto de uma entrevista abaixo, o entrevistador pergunta a 

um importante cientista, partindo de uma especificidade ligadas às ciências naturais, sobre 

essa linguagem e as demais linguagens de conhecimento, e a resposta é generalizante 

(aquém e além da ciência). Vejamos: 

Qual é a singularidade das ciências naturais em relação a outras formas de ser e 

de estar no mundo? 
O exercício de derivar, racionalmente, as leis fundamentais que organizam o 

mundo. Se descobrimos essas leis, sabemos como o mundo funciona e como nós 

próprios funcionamos. Eu acho que a singularidade está totalmente baseada 

na racionalidade, e isso é muito novo. Em geral, a humanidade tentou de forma 

predominante perceber as coisas ou pela mágica, ou pela religião. 
A ciência é distinta. É uma das poucas atividades humanas [cuja] origem se pode 

identificar e que tem uma origem única, simultânea à origem da democracia. 
Isso já diz muito, ou seja, não há ciência sem um regime em que as pessoas possam 

exprimir o que pensam, porque a ciência avança pelas contradições que tem, pela 

oposição das hipóteses emitidas. A ciência evolui no domínio das dúvidas, e não no 

domínio das verdades, da certeza absoluta, que é o domínio da religião. 
Como vamos excluindo as hipóteses que estão erradas, esta coisa avança, progride. 

Hoje sabemos mais do que há cem anos, há dez anos, do que no ano passado. Todo 

o resto da atividade humana não progride. 
Por isso filosofia não é ciência, porque nunca progride. Eu tenho o maior respeito 

pelos filósofos porque o objetivo da filosofia é o mesmo que o da ciência: explicar o 

mundo e a nós próprios. Agora, nós temos um bom processo e eles não têm, 

portanto estão fadados a desaparecer. O objetivo da filosofia vai ser resolvido pela 

ciência, e a filosofia vai passar a história. 
Eu acho que os cientistas são os únicos que resolvem problemas, e [isso] é uma 

coisa de que as pessoas, habitualmente, não estão muito cientes. Problemas 

absolutamente fundamentais, que muita gente chamaria de metafísica, [como] a 

origem do universo, o que é a consciência e outros problemas muito mais triviais, 

como [matar] uma célula cancerígena, coisas assim. Isso é o que nós fazemos, 

resolver problemas. (ANTÓNIO COUTINHO, entrevista a Alberto Nóbrega e Cristina 

Caldas, 01.10.21) 
 

Na própria apresentação da entrevista, os entrevistadores apontam: 

 

http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/10813-adorno-e-a-critica-a-racionalidade-ocidental-entrevista-especial-com-carlos-pissardo
http://www.ihu.unisinos.br/170-noticias/noticias-2014/531288-religiao-e-ciencia-uma-introducao-ao-debate
http://www.ihu.unisinos.br/172-noticias/noticias-2012/514251-fe-e-ciencia-um-dialogo-possivel-um-debate-entre-marcelo-gleiser-e-michael-welker-
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/42158-a-filosofia-esta-morta-so-nos-resta-a-fisica
http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/39429-morte-de-deus-e-fim-da-metafisica-a-luta-contra-os-absolutos-entrevista-especial-com-gianni-vattimo
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Na entrevista a seguir, ele fala sobre o método científico e sobre como se produz 

pesquisa de ponta — pesquisa que abre novos horizontes, traz inovações e 

tecnologias que serão a base para a sociedade do amanhã; pesquisa que permite à 

sociedade decidir de forma autônoma seu futuro. Pesquisa que faz muita falta em 

nosso país. (ALBERTO NÓBREGA E CRISTINA CALDAS, 01.10.21) 
 

A comunicação à sociedade de um método científico genérico e generalizante, 

realizado por, e entre, cientistas, destinado a um público genérico, por meio de um veículo 

de comunicação de massa, marca um projeto de ancoragem discursiva que esconde e revela 

um funcionamento particular dessa forma de produção de conhecimento. Na introdução da 

entrevista, o método científico é colocado no singular; no entanto, na introdução da 

pergunta, aparece uma particularização (nas ciências naturais) que vai indicar a 

compreensão dos entrevistadores de que existe mais de um tipo de ciência. 

Ao tomar esse excerto de uma entrevista como uma ilustração de nossa discussão, o 

fazemos compreendendo que essa forma intermitente de colocá-la em debate é, além de 

comum, parte de um processo interno à ciência (sua história, materialidade, sociabilidade, 

institucionalização etc.) e parte de um processo externo à ciência (sua condição de 

sustentação às formas de vida social).  

Retornando à linha de raciocínio anterior, se a história da ciência tem uma 

demarcação que separa a ciência da proto, pseudo e quase-ciência, denominando esse 

processo de ciência moderna - em contraposição à ciência clássica e feudal - essa 

demarcação se mostra comprometida com parte do fazer científico. Em uma agência 

altamente especializada e qualificada de produção de conhecimento, as opacidades e 

silenciamentos fazem funcionar tanto sua produção interna quanto sua sustentação e 

legitimação externa. 

Sem o recurso à historiografia, para uma posicionalidade e reflexividade inerente às 

ciências plurais, tanto a formação quanto o exercício das ciências perdem referências 

importantes que ajudam o cientista a posicionar seu (s) discurso (s), seu (s) objeto (s) e sua (s) 

metodologia (s) frente o zeitgeist do fazer científico cotidiano. 

Segundo Mathews (1995): 

 

A tradição contextualista assevera que a história da ciência contribui para o seu 

ensino porque: (1) motiva e atrai os alunos; (2) humaniza a matéria; (3) promove 

uma compreensão melhor dos conceitos científicos por traçar seu desenvolvimento 

e aperfeiçoamento; (4) há um valor intrínseco em se compreender certos episódios 

http://www.ihu.unisinos.br/173-noticias/noticias-2011/40024-o-metodo-cientifico-em-tempos-de-internet
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fundamentais na história da ciência -a Revolução Científica, o darwinismo, etc.; (5) 

demonstra que a ciência é mutável e instável e que, por isso, o pensamento 

científico atual está sujeito a transformações que (6) se opõem à ideologia 

cientificista; e, finalmente, (7) a história permite uma compreensão mais profícua 

do método científico e apresenta os padrões de mudança na metodologia vigente. 

Em 1970, na conferência no MIT citada anteriormente, essas justificativas a favor 

da história foram expostas a duplo ataque: de um lado, dizia-se que a única história 

possível nos cursos de ciências era a pseudo-história; de outro lado, afirmava-se 

que a exposição à história da ciência enfraquecia as convicções científicas 

necessárias à conclusão bem sucedida da aprendizagem da ciência. O primeiro caso 

foi levantado por Martin Klein (1972); o segundo, adveio, em parte, da análise feita 

por Thomas Kuhn, em seu clássico: A estrutura das revoluções científicas (primeira 

edição de 1962, segunda edição de 1970).    (MATHEWS, 1995, p. 172-173) 
 

A partir das análises dos textos de nossa revisão teórica, como já citado, as 

produções reclamavam o pertencimento à ciência. No entanto, a heterogeneidade de 

conceitos, metodologias e discussões deslocavam esses textos dos critérios de cientificidade 

defendidos nos textos de história que por sua vez demarcam o sentido da ciência moderna. 

Assim, nosso trabalho foi identificar as referências dessas condições e na recuperação de 

textos historiográficos de ciência e filosofia da ciência conseguimos traçar um quadro 

interpretativo desses discursos heterogêneos. A tentativa foi escapar da Torre de Babel 

disciplinar (interna às disciplinas do conhecimento) e interdisciplinar (e a inescrutabilidade 

dos referentes comuns), de modo que os referentes dos discursos pudessem trabalhar 

questões comuns. 

A primeira questão que trazemos é ligada à metodologia do estudo histórico. Como 

qualquer campo de produção de conhecimento, a história tem metodologias particulares no 

tratamento de seus objetos. Em relação à ciência, os textos de história trabalham a 

demarcação da ciência moderna como contraposição à ciência que era realizada antes dessa 

suposta ruptura.  Esse procedimento não é desinteressado. Em seu nascedouro, desloca a 

ciência do campo de gravitação da filosofia e da religião, estabelece uma política de 

evidência particular e a insere na ordem de produção e reprodução da vida, ou seja, a 

ciência no singular - sustentáculo da ciência moderna - não é uma produção social deslocada 

de interesses, sendo ela própria um movimento ideológico. 

Segundo Magalhães (2017), 

 

A ideologia é uma projeção contínua da infra-estrutura sobre a super-estrutura no sentido marxista dessas 

palavras, que exprimem a influência da base econômica sobre as demais facetas da 

vida social. Nesse caso, a ciência pode claramente ser ideológica, desde que para 

ela concorra sempre alguma base material, como aliás sustentam alguns autores de 
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história da ciência, principalmente os da linha externalista, já referida antes. 
(MAGALHÃES, 2017, p. 44) 

 

Como sustentação de uma nova sociabilidade, cujo modo de produção e reprodução 

da vida inicialmente sustenta, o discurso da ciência moderna ocupa um importante lugar. Há 

uma sustentação interna, aos iniciados do campo, e uma externa, ligada ao imaginário social, 

que vem, como apontam Jacob & Stewart (2004), por meio da economia doméstica. 

Nesse sentido, por estar na base de um processo de produção em emergência e 

consolidação, a ciência moderna - por meio de seus operadores, os cientistas - operou a 

reificação do modelo de ciência no singular, aquele que se transformou em parâmetro de 

distinção entre a verdadeira e a falsa ciência, a quase ciência ou a proto-ciência. Nada mais 

ideológico, quando observamos a operação por meio da análise historiográfica.  

Butterfield (1965), cunha a expressão interpretação whig para tratar a forma 

metodológica de trabalhar a história na qual, em função da glorificação do presente, há a 

retificação de processos históricos e a perda da linha historiográfica, uma vez que se 

produzem rupturas onde elas não existem. Para o autor, “this whig version of course of 

history is associated with certain methods of historical organisation and inference - certain 

fallacies to which all history is liable, unless it be historical research” (BUTTERFIELD, 1965, p. 

v) 

 

Ciências no plural, ontem e hoje 

Scientia é uma palavra de origem latina cujo sentido diverge em muitos dicionários 

de latim e livros de história e historiografia. Entre os textos, o que há de comum é a 

discussão sobre seu uso dentro do projeto da filosofia clássica de separar o tipo de 

conhecimento produzido pelos sofistas do tipo de conhecimento produzido pela filosofia 

rigorosa (KENNY, 1999; CHAUÍ, 2000; PLATÃO, 2007; LAÊRTIOS, 2008). 

Assim, a palavra ciência marca, no interior da filosofia, uma forma de produção de 

conhecimento sistemática, contrária a um uso comum, implicado com interesses mundanos 

e particulares, traduzindo um ideário de época que buscava a verdade em contraposição às 

verdades condicionadas por uma miríade de questões. 

Mas ao que correspondia a ciência no interior da filosofia clássica? Inicialmente à 

própria condição do bem pensar e posteriormente à lida com os objetos naturais, aquilo que 
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demandava o uso de mediações que ampliavam os sentidos humanos: os dispositivos 

técnicos (a balança, o metro, as réguas e todas as formas de quantificação e metrificação 

possíveis) de modo a ampliar o conhecimento do mundo natural.  

A empiria passa a se constituir como o campo da ciência natural, ao passo que o bem 

pensar -  ligado à busca da verdade -  se faz pelo conjunto da filosofia e não por sua parte (a 

ciência), agora uma de suas subdisciplinas (KRAGH, 1987; GAVROGLU; CHRISTIANIDIS & 

NICOLADIS, 1994; ZHMUD, 2006). 

É nesse contexto que aquilo que hoje tratamos por disciplinas do conhecimento ou 

filosofia natural tratava das questões do conhecimento do mundo das coisas. A matemática, 

a química, a física, a astronomia sempre foram exercícios de filósofos a partir dos quais os 

conhecimentos dessas produções específicas se desenvolviam. 

Uma questão importante a ser observada é a de que os objetos dessas ciências 

particulares não se desvinculavam da discussão filosófica, pelo contrário, eram parte do 

exercício da filosofia, sendo cotejados, entre outras dimensões do conhecimento filosófico, 

pela metodologia, axiologia, estética, ética, gnoseologia, retórica,  política etc. Sem a 

contemporânea clivagem interior versus exterior experimentada pela racionalidade científica 

de nossa época, os objetos ou evidências da ciência na filosofia clássica não se reduziam a 

um hábito especializado, do qual somente poucos poderiam se deter, tampouco não 

estavam apartados da vida, portanto, irredutíveis às dimensões da discussão filosófica. 

A ciência vai se especializando como filosofia natural, deixando as questões ligadas 

ao bem pensar nas subdisciplinas filosóficas e configurando o pensamento sistemático para 

o mundo das coisas, da exterioridade do ser humano; tudo isso sem uma ruptura formal. 

A interpretação whig da ciência moderna vai dizer que não existia ciência antes dela. 

Como vimos, chamará todo o conjunto de desenvolvimentos da filosofia natural 

(matemática, química, física, astronomia etc.) de proto-ciência, pseudo-ciência, quase-

ciência. 

Esse olhar retrospectivo, com base no presente, no qual se acredita que existe uma 

ruptura radical entre as formas de conhecer do presente e do passado, além de ideológico, 

descontinua questões internas à produção de conhecimento científico que não são 

descontínuas. É evidente para nós que entre a ciência do passado e a ciência do presente 

existem superações de várias ordens (técnica, tecnológica, disciplinar), tendo a ciência 
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moderna revolucionado diversos sistemas interpretativos da antiguidade clássica e da 

escolástica.  

Nosso ponto nessa discussão é a ênfase nas rupturas (aquilo que a ciência moderna 

superou) e o apagamento das continuidades (aquilo que segue em processo de 

desenvolvimento). A matemática, a química e a física são exemplos do quanto sistemas 

interpretativos permanecem, sendo trazidos do passado longínquo, intactos.  

Para nós, o que está em jogo nesse apagamento da continuidade entre 

processamentos de conhecimento das ciências naturais do passado e do presente é de 

várias ordens, mas foi constituído como a primazia do método único para a análise de todas 

as coisas. Vejamos: 

Em termos de natureza do objeto, a lógica filosófica da antiguidade clássica e da 

escolástica no período medieval podia tomar os objetos da ciência tanto em seu movimento 

formal (fixo) quanto em seu movimento dialético (mutável). A interpretação resultante 

(indutiva ou dedutiva) não necessariamente era tomada como pontos fixos, impermeáveis e 

contraditórios. Assim, tanto objetos de natureza fixa quanto objetos de natureza variável, 

não se constituíam como um problema à reflexão científica, ao contrário, contribuíam para a 

qualificação do conhecimento ao colocar em jogo as ideias de universo de natureza fixa e 

universo de natureza móvel, essenciais para a perspectiva do bem pensar. 

Em termos de gnosiologia, ou teoria do conhecimento, o conhecimento científico não 

se consagrava como uma reflexão à parte da filosofia e da religião, assim as políticas de 

evidência do mundo científico incorporavam eixos de sustentação do mesmo que poderiam 

articular, à sistematização da empiria, questões do mundo filosófico e religioso. Os 

dispositivos técnicos, ou a técnica, como sinal de passos e procedimentos, não ocupavam o 

lugar que a ratio ocupava como demarcação entre o rigor ou não do conhecimento 

produzido. 

Já indicando aqui que existem saltos importantes entre esses dois breves argumentos 

e a argumentação a seguir, todavia, podemos compreender que o primeiro movimento 

importante para a aparente ruptura entre a ciência clássica e escolástica  e a 

ciência  moderna foi a emergência da ciência como forma de produção de conhecimento 

desligado da filosofia clássica e da religião. 
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Conforme discute Pinto (2020), nenhum conhecimento está desligado da base 

material da qual ele emerge. Na antiguidade clássica, a filosofia foi um dos eixos de 

sustentação dos impérios da mesma forma que a religião, a ciência e a filosofia o foram no 

período medieval. A transição do modo de produção feudal ao modo de produção industrial 

foi um processo histórico secular que paulatinamente se beneficiou da ciência nesse 

processo, até depender radicalmente dela como fonte de estruturação e desenvolvimento 

do processo.  

Lembremos que a base de sustentação desse movimento histórico era a 

transformação da manufatura em processo industrial transformando a matéria-prima 

natural em produto industrializado. A ciência do mundo feudal era dominada pela igreja, 

ainda que sob a condução gnosiológica da filosofia, o que subordinava a articulação das 

descobertas científicas à deidade. Nessas condições, mesmo que o cientista tivesse outras 

interpretações acerca das relações entre evidência empírica e processamento técnico, era 

Deus o eixo central da política de evidência estabelecida. Àqueles que não obedecessem a 

essa política de evidência, restava a fogueira e/ou o index proibitorum (HANNAN, 2011) 

Com o fortalecimento da burguesia, e o acúmulo de capital decorrente do 

desenvolvimento do modo de produção industrial, foram criadas as condições para a 

aparente ruptura ou desligamento entre filosofia e religião da ciência. 

Galileu Galilei faz parte da tríade histórica que vai de Copérnico a Newton, como 

filósofos e/ou cientistas que vão consagrar essa ruptura do ponto de vista gnosiológico, ou 

seja, interno ao campo de conhecimento. Outros filósofos vão dar sustentação filosófica ao 

empreendimento, mas cabe a Galileu Galilei ocupar a função destinada ao culto à 

personalidade como referência à construção do método científico moderno. 

As biografias de Galileu Galilei dão conta de sua trajetória como religioso, filósofo e 

cientista, sobretudo por sua genialidade em campos do conhecimento distintos como a 

matemática, a física e a astronomia, condição comum às pessoas que se dedicavam às letras 

na Idade Média (KOYRÉ, 1986; STRATHERN, 1999).  

Galileu foi reconhecido como o primeiro cientista, ainda que sob ameaça de ser 

queimado vivo,  a deslocar o eixo de uma política de evidência, que articulava a relação 

entre o observável e o não observável, de Deus para a natureza do  próprio objeto, sem 
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mediações subjetivas, a partir de técnicas de levantamento e análise da informação 

compreendidas como neutras.  

Em seu livro Duas Novas Ciências de 1638, Galileu vai apresentar sua teoria da 

gravidade que corresponderia à teoria da mecânica clássica em física. Nela, vê-se pela 

primeira vez na história uma política de evidência completamente nova, ainda que em 

pressupostos acumulados historicamente (KOYRÉ, 1986). 

Sem adentrar nas questões internas à física, mas tomando o experimento fundante 

na Teoria da Gravidade, Galileu forjou uma política de evidência nova, para um campo 

específico da ciência, a física, que se colocava como fonte heurística para os objetos do 

mundo natural. 

Nada que Galileu tomou para a construção de sua política de evidência era 

desconhecido da filosofia e da ciência. No entanto, a arquitetura dessa política de evidência, 

era original e conseguia justificar seu estabelecimento sustentando a cosmologia 

do  universo fechado no qual a natureza dos objetos é constante e cabe à técnica, e não à 

volição (da humanidade ou de Deus), ser o critério distintivo da veracidade da relação entre 

fatos. 

A cosmologia do universo fechado, ou finito, permitiu a proposição científica dos 

objetos de natureza fixa de Galileu, ou seja, a arquitetura compreensiva que desvelou a 

função entre a queda de um corpo e sua relação com a gravidade - aquilo que conseguimos 

ver e aquilo que, ainda que não consigamos ver, mas está agindo para aquela ocorrência - 

permitiu o estabelecimento de critérios de legitimação do conhecimento fora da volição 

humana ou divina. 

A empiria Galileica, baseada na hipótese de que a natureza dos corpos não varia, ou 

seja, é fixa, permitiu o emprego de técnicas de testagem com objetos físicos cujos resultados, 

em termos de velocidade e espaço, poderiam ser matematizados e revelavam a condição 

incidente, mas não vista, de Leis Gravitacionais. Galileu foi o primeiro a provar uma relação 

entre fatos por meio da testagem e matematização de maneira a cristalizar um método 

particular capaz de sustentar generalizações. 

Com seu experimento, Galileu tornou a ciência aparentemente impermeável à 

filosofia e à religião, ainda que sua política de evidência tenha resolvido, de fato, questões 

filosóficas quanto à natureza dos objetos, dentro de uma lógica específica.  
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Ao provar uma relação entre fenômenos visíveis e não visíveis, criando uma função 

matemática, deixou-se de lado a questão filosófica da lógica formal como base de 

sustentação da ideia de objeto de natureza fixa. Ou seja, uma parte da estruturação da 

política de evidência criada pressupunha uma ideia de universo finito, constante, universo 

esse que pode ser testado a partir da ideia de constância de seus objetos, daí a possibilidade 

da criação de Leis de inteligibilidade dos fenômenos. 

Filosoficamente falando, a ideia de objetos constantes pode ser compreendida pela 

ontologia tanto pela possibilidade de transformação histórica de um objeto, ainda que ele 

possa ter constância na história (a lógica dialética), quanto por sua fixidez no tempo e no 

espaço (a lógica formal). 

Galileu criou uma teoria na qual a ideia de constância dos objetos era sinônimo de 

fixidez, estabelecendo a lógica formal como a lógica daquele tipo de produção de 

conhecimento. Como em um circuito fechado, seu modelo teórico fez funcionar uma política 

de evidência que se estrutura pela empiria na análise de objetos de natureza fixa, tendo 

como critério de evidência a resultante de uma fórmula matemática, ou seja, um critério de 

cientificidade objetivo.  

Conforme discute Sousa Alves (1992), a lógica formal subjacente à noção de objeto 

constante, ligada, portanto, à ideia de universo fechado, não entra na conta da legitimação 

do procedimento Galileico. Assim, não foi resolvida a questão de que: 

 

1. a lógica formal adotada poderia estar relacionada à estabilização histórica do 

fenômeno e não à fixidez do mesmo 

2. por superação da forma, em função do movimento histórico, se há movimento na 

condição estável de uma forma, a lógica pode ser dialética, pois essa admite a lógica formal 

em seu interior. 

 

O universo pode ser objecto de uma dupla cosmologia: a científica e a filosófica. A 

primeira estuda o Universo, enquanto sistema global dos fenómenos e leis que 

evoluem no espaço-tempo. A segunda investiga o universo, enquanto ser (ou devir 

temporal) e fundamenta as teorias cosmogónicas e cosmológicas da ciência. As 

duas cosmologias são complementares e andaram historicamente sempre ligadas. 
É que, como já notara Wittgenstein, não há problemas puramente científicos ou 

puramente filosóficos. A sua solução é pois função de duas variáveis: a fenomémica 

das ciências e a ontológica da filosofia. Porque o fenómeno revela o ser… (SOUSA 

ALVES, 1992, p.3) 
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Pressuposto de objetividade, como sinônimo de não interferência volitiva humana, 

uma vez que o dado fala por si mesmo, a política de evidência científica de Galileu é fruto 

igualmente de acordos, ou seja, não existe evidência pura de que seu objeto seja fixo; o que 

existe é a adoção do pressuposto e o acordo sobre sua natureza. Para que sua política de 

evidência funcionasse foi preciso desconsiderar outras hipóteses. 

Com o empreendimento criado, a generalização desse modelo foi uma questão de 

tempo para todas as outras ciências. Se este modelo respondia bem às demandas por 

desenvolvimento, tanto internas à ciência quanto externas, ligadas ao modo de produção 

nascente, ele foi se institucionalizando de forma generalizante, como se aquela política de 

evidência específica, que sustentava o modelo, fosse a única possibilidade heurística de 

produção de conhecimento científico na modernidade. 

É por isso que entendemos que esse Ponto de Arquimedes, baseado em uma política 

de evidência específica, é uma obra prima de ilusão sob controle. Se sua emergência na 

história da ciência fez funcionar diversas dimensões da realidade ao mesmo tempo, não há 

nessa mesma história evidências de que outras políticas de evidência deixaram de existir ou 

se baseiam exclusivamente nela para também fazer funcionar o mundo científico e o mundo 

pedestre.  

Antes e depois do modelo galileico as ciências continuam tão heterogêneas quanto 

antes, com políticas de evidência distintas, dando continuidade aos processos de avanço e 

ruptura  na produção de conhecimento por meio do contínuo questionamento, seja das 

metodologias (suas técnicas, passos e procedimentos), seja das condições dos objetos que 

toma para a discussão (SARKAR & PFEIFER, 2006). 

No entanto, a imagem pulverizada na divulgação científica, como vimos, trabalha o 

modelo único de ciência; também, internamente à iniciação de futuros cientistas, essa 

imagem não é muito diferente. Mathews (1995), ao discutir a parcialidade do ensino de 

história nos currículos de formação científica aponta que: 

 

A segunda investida contra o uso de história genuína da ciência nos cursos de ciências sustentava que ela 

poderia solapar o espírito científico neófito. Esse ponto de vista foi defendido por 

Thomas Kuhn, dentre outros. [...] 
Kuhn diz que tal iniciação é necessária porque nenhuma parte da ciência progrediu muito ou muito 

rapidamente antes de que essa educação convergente (...) se tomasse possível (p. 

237). Kuhn aprofundou essas idéias sobre a virtude de uma educação conformista 
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em ciências em seu trabalho mais influente, A estrutura das revoluções científicas, 

onde afirma que, numa sala de aula de ciências, a história da ciência deveria ser 

distorcida para que os cientistas do passado fossem retratados como (p.176) se 

trabalhassem o mesmo conjunto de problemas trabalhados pelos cientistas 

modernos (1970, p. 138). Essa distorção tem como meta fazer com que o cientista 

em formação sinta-se parte integrante de uma tradição bem sucedida na busca da 

verdade: Os livros texto, desse modo, começam por truncarem a percepção - que o 

cientista tem da história de sua disciplina e prosseguem suprindo um substituto 

para aquilo que eliminaram (p. 137). (MATHEWS, 1995, p. 177) 
 

As ciências são plurais, todavia, essa interpretação não se realiza sem que exista um 

treinamento formativo adequado que vá além do treinamento disciplinar. A historiografia da 

ciência, junto a outras disciplinas do conhecimento que tomam a ciência como objeto, 

permite uma série de deslocamentos que podem requalificar a relação de produção de 

conhecimento científico. 

Nesse processo, reconhecemos três possibilidades de interpretação do campo 

científico: a ciência clássica, com suas políticas de evidência heterogêneas e permeável à 

filosofia e suas subdisciplinas; a ciência moderna clássica, com sua política de evidência 

marcada pela lógica formal e a ciência moderna contemporânea, com suas políticas de 

evidência marcadas tanto pela lógica formal quanto pela lógica dialética.  

Essa divisão artificial criada por nós, a título de organização do raciocínio, e de 

antemão compreendida como limitada, serve apenas para pensar nossas evidências teóricas, 

como um possível critério para sair do labirinto teórico da Torre de Babel bosiana (BOSI, 

2012), na qual as diferenças disciplinares tornam uma análise horizontal dos textos de 

pesquisa qualitativa no campo da saúde um exercício irredutível. 

Nos textos tomados à análise, a natureza da discussão que parte dos objetos traz 

elementos que podem ser enquadrados nas três formas sugeridas; por exemplo, discussões 

sobre as dimensões técnicas e éticas da pesquisa qualitativa.  

A ética pode ser tomada tanto por seus aspectos formais, como prescrição, quanto 

por aquilo que revela dos acordos socialmente construídos. Nesse sentido, a depender de 

como é realizada a investigação, esse tipo de estudo pode estar configurado tanto na ciência 

clássica, quanto na ciência moderna clássica ou na ciência moderna contemporânea.   

Da mesma forma, a depender de como as questões técnicas são consideradas, não 

estamos falando das mesmas coisas, ainda que os referentes sejam os mesmos. A técnica, 

para a ciência clássica, tinha um lugar específico na política de evidência, lugar esse que não 
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se sobressaía à capacidade cognoscente do cientista; já nas ciências modernas, clássica ou 

contemporânea, esse lugar varia conforme a lógica subjacente e a filiação dessa lógica às 

diversas epistemologias subsidiárias. 

Justamente por movimentarem formas de construção de conhecimento distintas, 

com implicações igualmente distintas para o campo científico e a produção / reprodução 

social, essa compreensão não pode estar alienada do processo construtivo da discussão.  

 

 

Deslocando a indeterminação para uma proposta de interpretação 

  A Torre de Babel (BOSI, 2012) na pesquisa qualitativa no campo da saúde, nos parece, 

não tem uma ancoragem nas diferenças disciplinares uma vez que as disciplinas científicas 

operam a partir de modelos de ciência, não sendo elas próprias a fonte de cientificidade de 

suas proposição, ainda que seu contínuo aprimoramento subsidie a problematização e 

aprimoramento de metodologias científicas.  

  Nesse sentido, as disciplinas do conhecimento podem ou não romper com os 

modelos de cientificidade vigentes, entretanto, quando o fazem, por meio do contínuo 

aprimoramento técnico-teórico-metodológico do núcleo disciplinar, esse movimento está 

localizado na intersecção entre um modelo de ciência e uma ou mais disciplinas do 

conhecimento. 

  Os modelos fornecem parâmetros gerais a partir dos quais as disciplinas estruturam 

uma rede de parâmetros específicos sustentados por dimensões do objeto, categorias, 

conceitos, proposições, referências teórico-metodológicas, entre outros pontos que se 

articulam nas diversas propostas disciplinares para caracterizarem aquilo que temos 

chamado no texto de política de evidência. 

  Assim, a depender de como se articulam modelos de ciências e políticas de evidência, 

são produzidas informações que especificamente produzem conhecimento dentro de um 

quadro particular, com alcance previamente acordado, mas que - dependendo  de como 

esse quadro particular sustenta ou é sustentado por um quadro geral - pode reiterar, 

deslocar ou romper elos da cadeia interpretativa dos modelos de ciências. 

  Ainda que os discursos sobre uma ciência moderna sejam lineares, aparentemente 

reiteradores de um modelo de produção homogêneo em termos de lógica ou 
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desdobramentos disciplinares, há uma diversidade de intersecções entre tais modelos e 

disciplinas do conhecimento que não permitem uma análise unitária dessa relação, nem 

internamente às disciplinas do conhecimento tampouco aos modelos. 

  Nos modelos clássicos de ciência, a filosofia compõe o quadro interpretativo da 

análise das evidências, podendo ocupar um lugar de superposição entre filosofia e ciência. 

Essa é uma das perspectivas da relação, por exemplo, entre o Materialismo Histórico 

Dialético ou a Fenomenologia com a ciência.  

  Para alguns autores desses quadros filosóficos, (MARTINS & LAVOURA, 2018; 

MARTINS, 2019), o método filosófico subsome o campo da ciência, sendo as categorias 

filosóficas e seu método as referências interpretativas dos objetos tomados à análise; a 

empiria - qualquer que seja ela -  não é sinônimo de verdade, estando sujeita a coordenadas 

que continuamente deslocam naturezas, lógicas e etc. 

  Nos modelos de ciência moderna clássica e/ou contemporânea, a empiria - qualquer 

que seja ela - e o método filosófico (ou seu sucedâneo, a filosofia da ciência) pode ou não 

ocupar um lugar de sobreposição com esses modelos de ciência, já entendidos como fontes 

de conhecimento distintos que têm ou não permeabilidades. 

  Nesses casos, a empiria subsome o campo da filosofia - já como tratamento de 

objeto disciplinar que demanda evidência para se distinguir da reflexão como ponto de 

fiança predominante - e a metodologia filosófica é acionada, caso seja considerada como 

possibilidade, como método auxiliar ou suas subdisciplinas: a axiologia, a ética, a 

metodologia, a política, a gnosiologia, a epistemologia, individualmente ou em composição 

etc.  

  Em ambos modelos, tanto da ciência clássica quanto da moderna, em suas diversas 

subdivisões, elas têm em comum as noções de conhecimento e a sistematização de sua 

produção.  

  Nas suas origens ligadas às ciências naturais, a ciência clássica já trabalhava com a 

noção de evidência. Essa noção tem uma variação interna na filosofia, variando de critério 

de verdade objetivo a subjetivo (ABBAGNANO, 1997) 

  Como a ciência clássica se vinculava à filosofia, temos essa variação internamente 

também na produção do conhecimento científico.  Já na ciência moderna clássica, o conceito 

de evidência é um fato objetivo,  sendo que, para Abbagnano (1997, p. 392), na discussão  
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filosófica sobre as intermitências da objetividade e objetividade vai apontar que “a evidência 

não é um fato subjetivo, mas objetivo: não está ligada à clareza e distinção das ideias, mas 

ao apresentar-se e manifestar-se do objeto (qualquer que seja)”. E na ciência moderna 

contemporânea temos a tríplice conceituação como possibilidade: subjetiva, objetiva e 

dialética. 

  Isso tudo para retornar à discussão sobre como o discurso genérico sobre a ciência 

ou o conhecimento científico disciplinar não existe por si mesmo, sendo possível pensá-los 

somente a partir das políticas de evidência que vão dar o contorno à toda organização 

reticular da produção científica, seja da ciência clássica às ciências moderna, tanto clássica e 

contemporânea.  

  A perspectiva de compreender as ciências não como discurso horizontal ou vertical, 

mas interseccional, reconfigura a característica de discurso genérico que funciona pela 

omissão do reconhecimento da diferença. Isso quer dizer que políticas de evidência operam 

formações científicas que muitas vezes não explicitam que as escolhas dos elementos que 

vão configurar sua rede interpretativa são escolhas.  

Escolhas essas que são derivadas de acordos, tanto quanto à natureza dos 

fenômenos quanto às articulações destes com redes interpretativas como macro-teorias 

(como sistemas filosóficos) ou micro-teorias (sistemas teórico-disciplinares ou 

interdisciplinares). 

Nesse quadro interpretativo, as ciências - independentemente se lastreadas por 

macro ou micro teorias - se configuram por políticas de evidência e só fazem sentido 

enquanto tal.  

Discursos genéricos como os que ligam a pesquisa qualitativa à fenomenologia e pari 

passu esse método filosófico à verstehen (compreensão) omitem que, ainda que essa ligação 

possa ser legítima, ela não faz jus à fenomenologia como um todo e sim a determinados 

autores que, em suas teorias (filosóficas e/ou disciplinares), permitem essa interpretação. A 

lógica dialética fenomenológica é difusa, comportando tanto uma noção de objeto múltiplo 

(objetivo e subjetivo, unidades estanques que compõem um todo) quanto 

(objetivo/subjetivo, unidades limítrofes e imbricadas que compõem um todo). Nesse caso, 

tomar a fenomenologia como um quadro filosófico estável omite o fato de que existem 

políticas de sustentação desse método filosófico que são heterogêneas, não sendo, portanto, 
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passível de ser reduzido a termo genérico na relação com desenhos disciplinares de pesquisa, 

por exemplo. 

Do mesmo modo, ao falarmos de pesquisa qualitativa no materialismo histórico 

dialético, é importante compreender que esse termo, a priori, não existe como sinônimo de 

tipo ou forma de produção de conhecimento de forma independente (MARTINS, 2019). 

Como lógica geral, os objetos de conhecimento são fenômenos materiais cuja condição é 

dialética, ou seja, qualidade e quantidade são uma mesma unidade. No entanto, pensar em 

pesquisa qualitativa, a depender de como é construída a política de evidência de um projeto, 

não é uma contradição por si só, pois pode evidenciar uma escolha que não exclui a 

quantidade na composição da evidência, ainda que a abordagem se centre nas dimensões 

qualitativas. O procedimento, nesse caso, está no nível das operações intelectuais e não na 

materialidade do fenômeno (GONZÁLEZ-REY, 2005).  

Esses dois exemplos nos permitem contextualizar a discussão a respeito das políticas 

de evidência no interior das relações de sustentação de projetos de pesquisa. Não se trata, 

nesse caso, da discussão sobre design de pesquisa (CRESWELL, 2014, 2016). 

Nos parece que a discussão que se baseia no desenho da pesquisa, de forma 

genérica, como no conceito de congruência metodológica, fala das relações necessárias 

entre fases / estágios de um projeto de pesquisa, como vemos em Creswell (2014):  

 

(...) Acredito que a pesquisa qualitativa geralmente se enquadra dentro do 

processo do método científico, com fases comuns, estejam elas sendo escritas 

qualitativamente ou quantitativamente. O método científico pode ser descrito 

como incluindo o problema, as hipóteses (ou perguntas), a coleta de dados, os 

resultados e a discussão. Todos os pesquisadores parecem começar por uma 

questão ou um problema, examinam a literatura em algum aspecto relacionado ao 

problema, fazem perguntas, reúnem dados e então os analisam e redigem seus 

relatos. [...]. Gosto do conceito de congruência metodológica desenvolvido por 

Morse e Richards (2002) - de que os objetivos, as perguntas e os métodos de 

pesquisa estão todos interconectados e inter-relacionados de forma que o estudo 

aparece como um todo coeso em vez de partes fragmentadas e isoladas. Ao se 

engajar no projeto de um estudo qualitativo, penso que o investigador tende a 

seguir essas partes interconectadas do processo de pesquisa. (CRESWELL, 2014, 

p.54) 
 

Desenhos de pesquisa, em nossa perspectiva, são construções posteriores à 

construção da política de evidência e a eles fornecem elementos de ligação. Se pensarmos 

que nos modelos de ciência moderna a relação com a filosofia, e por conseguinte todas as 
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possibilidades de pensar essa permeabilidade, não é algo pressuposto e sim uma 

possibilidade, então estamos falando de circuitos de reflexão que são de naturezas distintas 

e se complementam por apropriação, composição, contraposição, entre outras 

possibilidades.  

A lógica formal que pensa de forma oposicional a relação explicação versus 

compreensão, por exemplo, é uma demonstração desse raciocínio na discussão sobre 

pesquisa qualitativa. Na composição dos desenhos de pesquisa, a perspectiva compreensiva 

vai justificar sua condição fazendo a alegação de que a explicação é um modo de estabelecer 

relações entre evidências baseada na reflexão condicional, ou de causa e efeito entre termos. 

Essa forma genérica de estabelecimento de elementos na política de evidência de um 

projeto não permite a identificação de que a forma de pensar (a compreensão) está além do 

objeto disciplinar, ainda que tomado por ele e possivelmente elaborado para funcionar nele, 

trazendo camadas interpretativas que estão na intersecção com a metodologia filosófica 

(métodos específicos e/ou subdivisões: axiologia, lógica, ontologia etc.).  

É nesse sentido que pensar em política de evidência subsome o projeto, mas está 

além deste. Filosoficamente falando, pensar em política é pensar a partir da 

heterogeneidade do mundo material e, portanto, pensar em tensões, disputas e acordos a 

respeito das várias camadas que podem ser acionadas na constituição de uma pesquisa. 

Portanto, pensar em políticas de evidência é pensar os acordos que podem ser feitos na 

elaboração de projetos de pesquisa e sua execução para a construção de conhecimento.  

Assim, a política de evidência intersecciona elementos que estão além da arquitetura 

estabelecida pela ciência moderna. E é por isso que, a depender de como essa arquitetura se 

constrói, podemos ter uma congruência metodológica e uma incongruência científica.  

 

A qualidade em disputa: entre modelos de ciências e disciplinas do conhecimento 

A análise da literatura técnico-científica, que tomou a pesquisa qualitativa no campo 

da saúde como referência para a busca das mediações discursivas que sustentam essa forma 

específica, revelou que anterior à especificidade do campo da saúde seria necessário tomar 

a pesquisa qualitativa como ponto de partida para a discussão específica. Esse procedimento 

nos permitiu realizar aproximações a várias incidências que, no conjunto, nos ajudam a 

pensar as camadas de composição do tema.  
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Uma e outras histórias: origens da pesquisa qualitativa 

Na análise dos textos de historiografia e história da ciência é possível observar que a 

terminologia pesquisa qualitativa tanto em referência à análise das formas dos objetos 

quanto à contraposição entre forma e conteúdo não era uma compreensão 

condicional/condicionante ao fazer científico em distintas épocas históricas. 

Em razão da legitimidade e permeabilidade da relação entre Filosofia e Ciência, até a 

emergência do modelo de ciência moderna, objetos e processos não demandavam o 

afastamento da subjetividade, tampouco a ênfase nas técnicas como instrumentos 

heurísticos para a produção de conhecimento. Assim, a qualia não era um ponto de apoio 

distintivo em relação à quantita, ainda que as metodologias de produção de conhecimento 

científico tivessem uma ancoragem nas evidências naturais, ou seja, em objetos e processos 

cuja materialidade fosse requisitada como fenômeno privilegiado de referência (ALEXÉEV, 

s/d).  

A química analítica, ou os processos de conhecimento baseados nas caracterizações 

dos elementos químicos, por exemplo, é uma forma de conhecimento que vem da 

antiguidade clássica e Alexéev (s/d) nos ajuda a compreender que: 

 

La naissance et le développement des procédés pratiques employés par la chimie 

analytique remontent à la plus haute antiquité. Ils ont été suscités par les besoins 

des premières productions chimiques: la céramique et la métallurgie. L´analyse 

qualitative se réduisait initialement à la reconnaissance de quelques minéraux et 

composés d´après leurs propriétés. L´analyse quantitative apparut d´abord sous la 

forme de l´art des essayeurs qui déterminaient par des “essais” la pureté des 

métaux précieux, l´or et l´argent. Leurs procédés reproduisent  dans l´ensemble les 

processus essentiels de la production de ces métaux (ALEXÉEV, s/d, p. 38) 
 

Mais à frente, Alexéev (s/d), faz referência à forma como qualidade e quantidade não 

necessariamente eram, na história da ciência, tomadas como formas de produção de 

conhecimento distintas dentro das ciências naturais. 

 

Une autre méthode d´analyse qualitative, la microcristalloscopie, apparut en Russie 

au XVIII siècle grâce aux travaux de Lomonossov (1711-1765) et surtout de T. 

Lowitz (1757-1804). [...] 
[...] Le fondateur de l´analyse quantitative comme discipline scientifique est M. 

Lomonossov qui fut le premier à peser les produits de départ et les produits des 

réactions chimiques. En 1748, Lomonossov confirma expérimentalement  la loi de 

la conservation de la matière qu´il avait énoncée sous sa forme générale dès 1748. 
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La loi de Lomonossov  est la base théorique de l´analyse quantitativ e constitue 

l´une des lois les plus importantes de toutes les sciences naturelles (ALEXÉEV, s/d, p. 

39) 
 

 

Essa característica dicotômica que vai trabalhar o trânsito de sentidos na relação 

forma-conteúdo dos objetos não nos parece ser uma função analítica do que estamos 

chamando de ciências naturais. Antes e depois do estabelecimento do que chamamos de 

ciência moderna, a produção de conhecimento dessas ciências continua tomando a forma, 

ou a qualidade, como evidência para a produção desse tipo de conhecimento, basta 

observarmos os avanços ligados à análise qualitativa das ressonâncias magnéticas 

(CHALAVIS,  SIMMONS &  DIJKASTRA, 2012; BLEIKER, MORGAN-TRIMMER & KNAPP, 2019).  

Em termos de  discurso, mobilizar uma aparente ruptura entre as diversas disciplinas 

do conhecimento que são compreendidas como ciências naturais e as outras ciências (sociais, 

humanas, da terra), tomando como referência um suposto modelo único de ciência, tem 

mais uma função ideológica do que fática, uma vez que não só as ciências naturais, e todas 

aquelas que trabalham com políticas de evidências específicas, no campo da lógica formal, 

por exemplo, não seguem um modelo único de produção de conhecimento tampouco 

necessariamente excluem a subjetividade e metodologias qualitativas para a exploração de 

seus objetos.  

É nesse ponto que o recurso à historiografia nos ajuda a compreender os processos 

que tornam possíveis as formações discursivas que vão trabalhar a dicotomia quali versus 

quanti na contemporaneidade, e sua variação histórica, nos ajudando a compreender 

referências temporais do contingenciamento  e variabilidade dessas expressões. 

No processo de busca por referências que nos ajudassem a compreender a pesquisa 

qualitativa no campo da saúde, as evidências teóricas nos mostraram que uma parte 

importante da compreensão residia fora do núcleo temático que nos propúnhamos a 

estudar, nos deslocando para a discussão sobre ciência. Nesse deslocamento, nos chamou 

atenção o espectro de proposições muito distintas entre obras escritas por historiadores e 

autores de outros campos disciplinares. 

A origem disciplinar de um (a) pesquisador (a) não tem relação direta com o rigor 

com que este (a) toma seus objetos e processos de pesquisa, quando estes estão em 
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horizontes disciplinares além de sua formação inicial, entretanto, cuidados  se fazem 

necessários nesse processo uma vez que o deslocamento entre o núcleo disciplinar e o 

campo de ação comum a outras disciplinas requerem permanentes cuidados: 

epistemológicos, teórico-metodológicos, entre outros (D´AMOUR, 1997). 

Assim, nas interpretações sobre ciência e pesquisa qualitativa que encontrávamos 

nos textos, pudemos observar diversos movimentos de sentidos na proposição desses 

discursos. Na busca por referências sobre esses movimentos heterogêneos que formam a 

reconstituição histórica dos fatos, chegamos a dois conceitos do campo da história que nos 

ajudaram a ter parâmetros metodológicos para essas leituras tão distintas. Sem deixar de 

compreender que existem outras possibilidades interpretativas, observamos que dois 

movimentos de filiação de sentidos ancoram as interpretações dos fatos históricos sobre 

ciência e pesquisa qualitativa: a história whig (BUTTERFIELD, 1965) e a quase-história 

(WHITAKER, 1979). 

Na história whig, o passado é avaliado à luz do presente, ante o qual o objeto tomado 

à análise é tido como deficitário, por não corresponder aos critérios de avaliação 

contemporâneos, e descolado de suas condições históricas concretas, portanto, da 

sustentação que o tornava legítimo àquela condição específica. Nesse tipo de história, a 

necessidade de fortalecer uma posição contemporânea como superior, em relação ao 

passado, traz as formações ideológicas para o debate sobre os sentidos dessas construções.  

Para Butterfield (1965): 

 

What is discussed is the tendency in many historians to write on the side of 

Protestants and Whigs, to praise revolutions provided they have been successful, 

to emphasise certain principles of progress in the past and to produce a story 

which is the ratification if not the glorification of the present. This whig version of 

the course of history is associated with certain methods of historical organisation 

and inference — certain fallacies to which all history is liable, unless it be historical 

research. The examination of these raises problems concerning the relations 

between historical research and what is known as general history; concerning the 

nature of a historical transition and of what might be called the historical process; 

and also concerning the limits of history as a study, and particularly the attempt of 

the whig writers to gain from it a finality that it cannot give. (BUTTERFIELD, 1965, 

prefácio, p. v-vi) 
 

Já na quase-história, Whitaker (1979) discute os apagamentos, e as ilações entre 

fatos, sem a devida comprovação histórica, fazendo parte de uma forma específica de 

historicizar os fatos científicos à moda do interpretador. 



26 

 

 

In  this  article  I  shall  discuss  another  type of material which looks  historical,  but 

in which there is no attempt  to  convey  history  truthfully: the aim is solely 

to  put  over scientific facts  and  the  ‘history’ is 

there  to  provide  a  framework  inside which the scientific facts fit easily 

appear  to  ’make sense‘ and may be easily 

remembered  for  examination  purposes. It also  provides,  maybe,  a little  light 

relief from  the hard  facts of the  science itself. I shall call this  ‘quasi- 

history‘.  (WHITAKER, 1979, p. 108) 
 

Conforme já discutimos no capítulo anterior, a ciência no singular nos parece ter em 

sua estruturação discursiva componentes que combinam tanto a história whig quanto a 

quase-história.  

Especificamente, em relação a nossa discussão mais pontual, a pesquisa qualitativa, 

observamos apagamentos importantes quanto à análise qualitativa nas ciências naturais que, 

não fosse o discurso da ciência moderna e sua política de evidência amparada na ausência 

de subjetividade e sustentação em tecnologias duras, poderia contribuir para uma 

compreensão mais ampla das ciências. 

Observamos ainda que a contraposição entre pesquisa quantitativa versus qualitativa 

em parte se relaciona com essa forma de historicização na qual tanto objetos quanto 

processos das ciências passam a ser lidos a partir de um modelo pontual, o da ciência 

moderna, que por sua vez é lastreado por uma referência, a Física, e a política de evidência 

criada por Galileu Galilei, que nunca substituiu de fato os modelos de ciência e  as políticas 

de evidência anteriores. É também pelo apagamento histórico da existência simultânea, no 

passado e na contemporaneidade, de políticas de evidência científicas heterogêneas que faz 

funcionar o discurso da dicotomia quali versus quanti com a forma com a qual nos é 

ensinada em algumas obras. 

Mathews (1995), nos ajuda a compreender os embates entre as diversas tradições do 

ensino de ciências, via textos históricos sobre o assunto, a partir do contexto americano. 

Para o autor, a tradição contextualista, que advoga o ensino de história da ciência como 

parte da formação científica, foi rechaçada a partir da década de 70 por ser compreendida 

como parte de um projeto que solaparia o espírito neófito do cientista. 

Como produção social, as ciências não estão descoladas do mundo (AAAS, 1994) 

sendo que a dependência do modo de produção capitalista, em relação ao desenvolvimento 

científico, por muito tempo colocou a ciência no singular como modelo de produção desse 
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tipo de conhecimento. Nesse sentido, nos parece que, enquanto a ciência era tida como 

força motriz do desenvolvimento social e econômico, qualquer iniciativa que 

problematizasse essa condição poderia comprometer a cadeia de desenvolvimento que 

ligava a ciência à economia e à reprodução social como um todo; entretanto, ao descolar a 

ciência de sua história e de sua heterogeneidade interna, a ciência no singular passa se 

constituir como discurso autônomo, descolado da realidade, pano de fundo ao mesmo 

tempo prescritivo de um modelo e critério de avaliação de projetos concretos.  

Esse movimento permite que no mais alto grau de desenvolvimento da racionalidade 

que a humanidade alcançou (PINTO, 2020), cientistas possam continuar a reproduzir a 

atividade científica sem necessariamente compreender-se como parte de um processo social 

mais amplo, reproduzindo a velha dicotomia, intelectual versus operário, discutida pela 

tradição marxiana. 

Nesse cenário, o cientista ocupa um papel muito específico na reprodução das 

condições gerais da existência social quando o acento de sua atividade é colocado na 

reprodutibilidade técnica de conhecimento. Se o conhecimento crítico do fazer científico é 

colocado como comprometedor do espírito neófito da formação em ciência (MATHEWS, 

1995), a reprodutibilidade técnica da ciência se torna o eixo da formação respondendo à 

condição prêt-a-porter requerida na relação ciência, tecnologia e sociedade a partir dessa 

pretensa autonomia da ciência em relação à sociedade que a sustenta. 

Ao pensar o processo educativo em uma perspectiva de pressupõe o processo 

pedagógico como movimento para a autonomia, Saviani (1996) resgata a compreensão da 

historicidade dos fenômenos para uma leitura que ultrapasse a imediaticidade rumo à 

mediaticidade das condições concretas da existência. 

Para Saviani (1996), a historicidade de um fenômeno não se percorre pela soma de 

fatos históricos isolados, sendo necessário um trabalho de reflexão filosófica que evidencie 

rigorosamente as características e os elos entre os diversos momentos históricos; sendo que 

essa reflexão precisa cumprir três exigências: ser radical,  rigorosa  e de conjunto. 

Nas palavras do autor (SAVIANI, 1996): 

 

Radical: Em primeiro lugar, exige-se que o problema seja colocado em termos 

radicais, entendida a palavra radical no seu sentido mais próprio e imediato. Quer 
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dizer, é preciso que se vá até às raízes da questão, até seus fundamentos. Em 

outras palavras, exige-se que se opere uma reflexão em profundidade. 
Rigorosa: Em segundo lugar e como que para garantir a primeira exigência, deve-se 

proceder com rigor, ou seja, sistematicamente, segundo métodos determinados, 

colocando-se em questão as conclusões da sabedoria popular e as generalizações 

apressadas que a ciência pode ensejar. 
De conjunto: Em terceiro lugar, o problema não pode ser examinado de modo 

isolado, mas numa perspectiva de conjunto, relacionando-se o aspecto em questão 

com os demais aspectos do contexto em que está inserido. É neste ponto que a 

filosofia se distingue da ciência de um modo mais marcante. Com efeito, ao 

contrário da ciência, a filosofia não tem objeto determinado; ela dirige-se a 

qualquer aspecto da realidade, desde que seja problemático; seu campo de ação é 

o problema, esteja onde estiver. Melhor dizendo, seu campo de ação é o problema 

enquanto não se sabe ainda onde ele está; por isso se diz que a filosofia é busca. E 

é nesse sentido também que se pode dizer que a filosofia abre caminho para a 

ciência; através da reflexão, ela localiza o problema tornando possível a sua 

delimitação na área de tal ou qual ciência que pode então analisá-lo e, quiçá, 

solucioná-lo. Além disso, enquanto a ciência isola o seu aspecto do contexto e o 

analisa separadamente, a filosofia, embora dirigindo-se às vezes apenas a uma 

parcela da realidade, insere-a no contexto e a examina em função do conjunto. 

(SAVIANI, 1996, p. 16) 
 

Colocadas essas questões de contorno, podemos adentrar na especificidade da 

discussão da pesquisa qualitativa e sua (s) história (s). 

Nos textos da revisão foi comum encontrarmos referências à história da pesquisa 

qualitativa como emergente no século XX. Alguns movimentos estão na base desses 

discursos, sendo:  

a) interpretações baseadas em história whig e quase-história em perspectivas 

disciplinares 

b) a generalização dessas interpretações de disciplinas específicas para uma história 

geral da pesquisa qualitativa e 

c) a reiteração da opacidade da lógica dialética em suas variadas formas em 

contraponto à lógica formal 

Diversos textos colocam que o termo pesquisa qualitativa teve sua emergência no 

século XX, sobretudo com a ruptura com o modelo de lógica formal estabelecido pela ciência 

moderna. Dessa questão desdobramos outras duas: 

a) há um tipo de pesquisa novo que traduz uma ruptura radical com modelos 

epistemológicos, teórico-metodológicos e técnicos que já não existissem anteriormente? 

Mais à frente colocaremos essa discussão de forma mais aprofundada, todavia, não temos 

indicadores fatuais que apontem o novo em sentido estrito. O que temos é uma política de 

evidência singular em relação à articulação que realiza entre metodologia filosófica 
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(ontologia, axiologia e lógica, sobretudo) e metodologia científica situando essa produção 

em contraposição ao modelo de ciência hegemônica na altura. Todavia, como veremos 

adiante, essa política de evidência singular formada filosoficamente por uma ontologia social, 

uma lógica dialética de natureza fenomenológica e uma contraposição às metodologias 

quantitativas não subsome as possibilidades tangíveis de articulação anteriores a esse 

movimento de contraposição, tampouco suas referências de fato rompem com a 

característica da reflexão por exclusão constitutivo da ciência moderna. Há, nesse caso, uma 

imprecisão historiográfica em termos de situá-la no século XX, uma vez que a lógica dialética 

ultrapassa essa datação, e portanto a utilização dessa lógica em pesquisa é anterior e 2) o 

deslocamento da lógica formal para a lógica dialética não produz necessariamente uma 

ruptura com a tradição da lógica formal, pois, a depender da política de evidência 

constituída pelos modelos disciplinares, a compreensão dicotômica pode continuar 

subjacente à lógica dialética a depender de outras referências que componham a rede 

interpretativa que a toma (PRADO, 1961; KOPNIN, 1978; LEFEBVRE, 1991; HEGENBERG, 1995) 

Isso posto, observamos que o termo pesquisa qualitativa é reclamado pela 

antropologia e pela sociologia como termo guarda-chuva que foi desenvolvida por essas 

disciplinas na primeira metade do século XX, como forma de afastamento das ciências 

naturais, em termos de produção de conhecimento científico e desenvolvimento 

metodológico ligado a seus objetos.  

Segundo Hammersley (2013, p. 98), “for me, qualitative research is nothing if it is not 

social science”. Outros autores, como Bogdan & Biklen (2007), são menos taxativos e 

conceituam pesquisa qualitativa a partir de técnicas, noções teórico-metodológicas e 

disciplinas de conhecimento dos campos das ciências sociais. 

We use the phrase qualitative research, but others use different terms and 

conceptualize the brand of research we present in this book slightly differently. 

Anthropologists have often used the term fieldwork to refer to the kind of research 

we are describing (see Junker, 1960), Its use derives from the fact that the data 

tend to be collected in the field as opposed to laboratories or other researcher-

controlled situations. In education, qualitative research is frequently called 

naturalistic because the researcher frequents places where the events her or she is 

interested in naturally occur. And the data are gathered by people engaging in 

natural behavior: talking, visiting, looking, eating, and so on (Guba, 1978). The term 

ethnography is applied to the approach as well. While some use it in  a formal 

sense to refer to a particular type of qualitative  research, one in which most 

anthropologists  engage and which is directed at describing culture, it is also used 

more generally - sometimes synonymously - with qualitative research as we 

defining it (Goetz & LeCompte, 1984). (p.3) 
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Other phrases are associated with qualitative research. They include symbolic 

interactionist, inner perspective, the Chicago School, phenomenological, case 

study, interpretative, ethnomethodological, ecological and descriptive. The exact 

use and definition of these terms, as well as words like fieldwork and qualitative 

research, vary from user to user and from time to time. We do not mean to suggest 

that they all mean the same thing, nor to imply that some do not have very exact 

meanings when used by particular people who belong to particular research 

traditions (Jacob, 1987; Tesch, 1990; Lancy 1993; Smith, 1992; Wolcott, 1992). We 

prefer to use the term qualitative research to include the range of strategies that 

we call “qualitative”. We will clarify some of the phrases we have just mentioned as 

we proceed with our discussion. (BOGDAN & BIKLEN, p. 2007, p.3) 
 

Nos livros e artigos levantados encontramos duas posições distintas: uma que situa 

essa produção de forma interna ao campo das ciências sociais, pontuando um 

desenvolvimento particular do campo (DENZIN & LINCOLN, 2003), e outra mais 

generalizante situando a produção do campo como referência genérica para a discussão  a 

respeito desse tipo específico de pesquisa científica. 

As leituras desses materiais trazem inúmeras referências para pensar as formas como, 

a depender do aprofundamento que se faz do processo histórico do desenvolvimento das 

ciências, se produzem desdobramentos que podem ser traduzidos como história whig ou 

quase-história. 

Ao tomarmos os textos que colocam a sociologia e a antropologia como 

desenvolvedoras da pesquisa qualitativa, podemos observar algumas questões: 

- historicamente, a ruptura com o modelo de lógica formal, baseado na política de evidência 

que emerge entre os séculos XVI e XVII, foi uma ruptura com uma política de evidência 

específica, qual seja, a que estabelecia o primado da objetividade sobre a anulação da 

subjetividade, o primado da técnica sobre os demais termos de constituição do 

conhecimento e a descontinuação da relação entre filosofia e ciência, sobretudo no tocante 

às discussões ontológicas e lógicas acerca da constituição dos objetos disciplinares. Como 

um processo histórico que emergiu de forma hegemônica em função da sustentação do 

processo econômico-social mais amplo (AAAS, 1990), essa imagem de ciência singular e sua 

política de evidência particular nunca foi, de fato, um modelo totalizador; ainda que 

generalizado para, e entre,  as diversas disciplinas do conhecimento. Nesse sentido, a 

suposta ruptura ou superação desse modelo de ciência e sua política de evidência, de fato, 

reinseriu modelos de ciências e políticas de evidência que atravessaram diversos períodos 

históricos e, portanto, antecediam o modelo de ciência moderna. Assim, aquilo que 
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caracteriza a estrutura reticular do que se chamou pesquisa qualitativa (incorporação da 

subjetividade, condicionamentos de sentidos e significados, metodologias não quantitativas 

etc) retorna à cena histórica, não nascendo na passagem do século XIX para o século XX. Essa 

imprecisão é importante de notar. 

- concomitante à sociologia e à antropologia, diversas disciplinas do conhecimento 

desenvolveram, na passagem do século XIX ao XX, metodologias de produção do 

conhecimento que buscavam alternativas ao modelo de ciência singular estabelecido e sua 

política de evidência. O quadro de desenvolvimento das ciências (sociais, humanas, da saúde, 

da terra, entre outras) tem um contexto muito particular, uma vez que vão emergir como 

ciências, com seus respectivos objetos particularizados, dentro de um quadro no qual são 

chamadas para lidar com os processos e produtos, e seu movimento,  do processo de 

industrialização que posteriormente consolidou o modo de produção capitalista como forma 

de produção e reprodução social. Nesse sentido, considerando as especificidades de seus 

objetos, o investimento no desenvolvimento metodológico não era particular para uma ou 

outra ciência. 

Isso posto, como pensar os caminhos e descaminhos dessa historicização precária, 

sem deixar de perceber nuances específicas, e sem deixar de reconhecer a historicidade 

whig ou quase-história que vai remontar a pesquisa qualitativa à antropologia e à sociologia? 

Penso que dois fatos podem ser relevantes à análise e complementam uma segunda etapa 

de discussão mais à frente.  

O primeiro é o papel que a antropologia e as ciências sociais ocuparam nas 

racionalidades que se constituíam na transição entre os séculos XIX e XX para dar conta da 

transição da vida no campo ao espaço urbano, em uma condição de reprodução da vida 

pautada por novas condições sociais, políticas e econômicas. Enquanto discurso, o 

conhecimento antropológico e sociológico dava conta, ao mesmo tempo, de um programa 

colonizador e do estabelecimento de referências à agenda da consolidação do Estado 

Nacional. Essa condição, guardadas as devidas diferenças entre as disciplinas do 

conhecimento que se consolidaram enquanto tal nessa época, foi comum às disciplinas que 

alçaram o lugar de ciência na modernidade (FOUCAULT, 2008;2010). Posteriormente a essa 

empresa, há na figura histórica da Escola de Chicago uma referência que se tornou um senso 

comum científico como marco na criação de metodologias qualitativas (COULON, 1995), 
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ainda que historicamente a Escola de Chicago trabalhasse tanto com metodologias 

quantitativas como qualitativas (SERAPIONI, 2021). Nos parece que essas condições, entre 

outras, formam um lugar metafórico de legitimação das epistemologias do norte, para usar 

um conceito de Santos (2008; 2019), no qual essa discussão se realiza. 

Por fim, no contexto da  proposta de  ruptura com a política de evidência da ciência 

moderna clássica, conforme os autores consultados,  as ciências sociais reinserem a 

mediação filosófica na relação com a produção do conhecimento científico, por meio 

de  políticas de evidência que partem de distintos modelos ontológicos (construcionistas / 

situacionais, entre outros) e a reintrodução da lógica dialética fenomenológica na 

interpretação de seus objetos e processos disciplinares. 

A característica mais marcante dessas políticas de evidência é sua ruptura com as 

ontologias realistas, marca fundamental da ciência moderna, que permite a compreensão da 

multideterminação de seus objetos, sobretudo pelas condições objetivas e subjetivas que 

marcam a variabilidade da constituição desses mesmos objetos. Por sua vez, a dialética 

fenomenológica vai permitir uma análise lógica dessa interpretação baseada na contradição 

por composição, ou seja, aspectos distintos da realidade se conjugam para sua compreensão; 

assim, a verstheren (compreensão) fenomenológica vai se contrapor - no nível da análise dos 

objetos científicos - à explicação da lógica formal.  

Esse processo, realizado pela sociologia e pela antropologia, foi conduzido às últimas 

consequências em termos de desenvolvimento de rigor metodológico, desenvolvimento de 

modelos teóricos, construção de proposições, enunciados, vocabulário controlado, 

tornando-as disciplinas de referência interdisciplinar para a pesquisa qualitativa. Os livros 

clássicos de Denzin & Lincoln (1998, 2005, 2018) trazem sínteses de diversos autores do 

campo das ciências sociais que apontam para esse processo de construção de uma pesquisa 

qualitativa como possibilidade histórica de produção de conhecimento e os desdobramentos, 

em termos de superações e refinamentos, teóricos conduzidos durante décadas. O espectro 

de questões ligadas à discussão sobre pesquisa qualitativa é imenso, revelando questões 

importantes que só o trabalho minucioso e rigoroso, decantado durante décadas, poderia 

trazer à luz do debate público no mundo acadêmico. 

A própria forma como as obras fazem referência à história da pesquisa qualitativa 

remetem à empresa sociológica e antropológica a construção do campo da pesquisa 



33 

 

qualitativa, pautando a relação da natureza de seus objetos com a necessidade de 

metodologias que incorporassem a subjetividade (do (a) pesquisador (a) e do participante de 

pesquisa), assim como outras metodologias, lógicas e ontologias em suas análises (VIDICH & 

LYMAN, 1998). 

Já nos handbooks, (DENZIN & LINCOLN, 2005; 2018), ainda que os autores 

contextualizem as fases históricas da pesquisa qualitativa como fazendo referência ao 

desenvolvimento das ciências sociais dos Estados Unidos, o discurso remete à empresa das 

ciências sociais em sua contraposição instituinte à ciência moderna. 

O fato é que esse lugar instituinte faz sentido se pensarmos de forma particular, em 

termos, sobretudo de lógica dialética. As ciências sociais trazem diversas possibilidades 

construtivas de políticas de evidência que articulam, de forma direta ou indireta, operadores 

analíticos provenientes da filosofia, sendo a discussão axiológica, ontológica e lógica, alguns 

desses operadores. Nesse sentido, há uma particularidade distintiva das ciências sociais em 

relação às demais disciplinas do conhecimento que é a exploração da lógica dialética 

fenomenológica; como característica dessa lógica, observamos que - na construção de um 

contraponto à lógica formal - há a construção de uma lógica adversarial que se apresenta 

como a atualização da dicotomia compreensão versus explicação, subjetividade versus 

objetividade, matéria versus ideia, entre outras possibilidades. A dialética fenomenológica, a 

depender de sua política de evidência, pode trabalhar com a composição desses extremos 

na compreensão de seus objetos e processos. Todavia, se olharmos no mesmo período 

histórico, podemos compreender que a contraposição ao modelo de ciência moderna, por 

meio da superação de sua estruturação formal, não se deu somente pela lógica dialética, 

tampouco a lógica dialética fenomenológica. Concorriam no mesmo espaço-tempo, modelos 

tanto de lógica formal que superavam (e superaram) proposições e enunciados contidos nas 

políticas de evidência hegemônicas quanto por outros modelos de lógica dialética, como a 

marxiana, por exemplo. 

Assim, ainda que muitos autores tenham o cuidado de situar que seu discurso é 

específico e recortado para as ciências sociais, a construção das formações discursivas 

presentes nos textos - ao omitir as múltiplas ocorrências disciplinares na formação de uma 

historicidade da pesquisa qualitativa - criam um mito fundacional desse tipo de pesquisa 

ligado às ciências sociais.  
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Essa compreensão, que agrega perspectivas históricas amplas, é corroborada por 

Brinkmann; Jacobsen & Kristiansen (2014) ao apontarem que: 

 
Qualitative research does not represent a monolithic, agreed-upon approach to 

research but is a vibrant and contested field with many contradictions and different 

perspectives. In order to respect the multivoicedness of qualitative research, we 

will approach its history in the plural—as a variety of histories. We will work 

polyvocally and focus on six histories of qualitative research, which are sometimes 

overlapping, sometimes in conflict, and sometimes even incommensurable. They 

can be considered as articulations of different discourses about the history of the 

field, which compete for researchers’ attention. The six histories are: (1) the 

conceptual history of qualitative research, (2) the internal history of qualitative 

research, (3) the marginalizing history of qualitative research, (4) the repressed 

history of qualitative research, (5) the social history of qualitative research, and (6) 

the technological history of qualitative research. (BRINKMANN; JACOBSEN & 

KRISTIANSEN, 2014, p. 18) 
 

 

Se, como vimos, a particularidade da historicidade da pesquisa qualitativa com as 

ciências sociais precisa ser bem historicizada para não confundirmos sua importância, 

também particular, com o conjunto da discussão, tomando-a de forma generalizante a toda 

ela; em muitas obras consultadas, essa generalização é tomada como fonte histórica da 

pesquisa qualitativa.  

Nesse caso, a falta  de amplo conhecimento  histórico sobre as ciências pode fazer 

com que a opacidade sobre as reais múltiplas vozes, para usar um operador analítico dos 

autores acima citados (BRINKMANN; JACOBSEN & KRISTIANSEN, 2014, p. 18), que compõem 

tanto a ruptura com as ontologias realistas quanto com a lógica formal, faz com que o 

movimento das ciências sociais pareça o fundador da pesquisa qualitativa. Nesse caso, o 

sentido histórico de curto raio ocupa o lugar de uma omissão, intencional ou não.  

Em outros casos, quando se assume explicitamente o discurso fundacional das 

ciências sociais para a pesquisa qualitativa, nesses casos, estamos diante da história whig e 

da quase-história.  

 

Uma terminologia sem lastro? 

Nesse momento do texto, após a recuperação sobre possíveis movimentos 

historicizantes acerca da pesquisa qualitativa, é que se torna possível discutir a emergência 
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dessa terminologia, com a configuração que ela se apresenta, no cenário da pesquisa do 

século XX. 

Nos textos de historiografia da ciência e filosofia da ciência, sendo as ciências o 

quadro geral que sustentam a possibilidade de proposições ligadas às pesquisas 

denominadas qualitativas, quantitativas e mistas, pudemos compreender que essas 

distinções retiram sua plausibilidade não do tipo de material com o qual as ciências, e em 

particular as disciplinas do conhecimento científico, tomam como objeto ou dimensão do 

objeto; tampouco retiram essa plausibilidade de metodologias específicas. 

Uma vez que no passado as ciências se constituíam como campo da Filosofia 

(ZHMUD, 2006, KOÍRE, 1957, 1982; GAVROGLU, CHRISTIANIDIS & NICOLADIS, 1994), a 

sustentação das escolhas  tanto em relação aos objetos quanto em relação às metodologias 

percorriam as exigências do bem pensar, em outras palavras: da metodologia filosófica 

(FOLSCHEID & WUNENBURGER, 2006). Nesse sentido, a investigação científica pressupunha 

a configuração da evidência a ser tomada como objeto de conhecimento; configuração essa 

que poderia se constituir em específico, ou em relação, com os campos de investigação 

filosófica, entre eles: a ontologia, a lógica, a política, a metodologia, a estética, a retórica, a 

ética, a axiologia etc.  

É importante perceber que historicamente a evidência científica não tinha uma 

natureza dada, ou dimensão particular, característica dos objetos científicos sob o 

ordenamento filosófico. Fazer escolhas específicas quanto às ontologias e lógicas, por 

exemplo, na configuração das evidências, não significava necessariamente um movimento 

de pensamento baseado na contraposição entre ontologias e lógicas. Para melhor 

compreender as relações na composição de uma evidência, metodologias específicas 

poderiam ser acionadas como suporte para a superação das limitações da sensorialidade 

humana, sem, contudo, se sobrepor à capacidade humana de fazer relações. Nisso 

consistia a capacidade metodológica da filosofia em não reduzir o objeto às dimensões de 

sua configuração e/ou às formas de tratamento. O exercício do bem pensar implicava na 

capacidade de se ir às últimas consequências na construção de um debate, por exemplo, 

quando tomava uma ontologia e lógica específica, e ainda estar aberto à deriva e 

problematização. 
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Entretanto, no processo histórico, sobretudo na secularização da industrialização, da 

formação dos Estados Nacionais e da consolidação do modo de produção capitalista, 

aproximadamente entre os séculos XV e XX, a ciência progressivamente se descola da 

filosofia. Isso não significou, como vimos, uma ruptura radical, uma vez que essa relação se 

manteve de forma marginal por meio da manutenção da filosofia como método ou da 

inclusão da filosofia da ciência e/ou epistemologia na problematização do discurso científico 

da ciência moderna.  

Entretanto, a sustentação hegemônica do discurso da ruptura, em favor de uma 

política de evidência específica, criou as condições para a perda de referências 

metodológicas da filosofia em direções que pretendem a autonomia dos objetos a partir de 

sua fenomenologia (aquilo que aparece, aparece a uma consciência) e em decorrência disso 

a também autonomização das técnicas frente a esses objetos, sendo as técnicas 

compreendidas como dispositivos isentos no trabalho de levantamento e análise das 

informações, dada a pretensa objetividade dela e dos objetos  a que fazia referência. 

Ocorre, como decorrência disso, que nem a política de evidência que alicerça a 

instituição da ciência moderna, nem as práticas científicas como um todo correspondem à 

ideia de um modelo único de produção de conhecimento científico, dadas as complexidades 

envolvidas na hipótese desse modelo. Como desdobramentos, o modelo único de ciência se 

transforma em discurso com base material muito específica, mas ao mesmo tempo capaz de 

torná-lo referência de produção de conhecimento, ainda que como modelo tenha sido 

superado tanto internamente por outros modelos de lógica formal quanto modelos de lógica 

dialética. 

Assim, nos parece que a Torre de Babel descrita por Bosi (2012) na discussão da 

heterogeneidade de formas e formatos da pesquisa qualitativa, elementos esses que vão 

redundar tanto na inescrutabilidade desses referentes quanto na impossibilidade de um 

desenvolvimento coletivo dessa referência, não está bem colocada.  

A Torre de Babel,  em um sentido estrito, tem mais relação com a desestabilização e 

heterogeneidade decorrentes da imposição da lógica formal à produção científica, e de uma 

política de evidência específica baseada nessa lógica, do que das diferenças internas - e que 

vão criar fronteiras - entre as disciplinas do conhecimento e suas respectivas metodologias 

de trabalho. 
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Como dito anteriormente, a discussão científica antecede os modelos disciplinares de 

cientificidade pois compreende um arco reflexivo que envolve desde sua historização, os 

compromissos com a base material na qual se inscreve, a permeabilidade e/ou interdito na 

relação com a filosofia, entre outras camadas de composição da ação e do discurso científico. 

Nesse sentido, não são as disciplinas do conhecimento que instituem a cientificidade do 

conhecimento que produzem, elas situam essa cientificidade no espectro de mediações 

práticas e discursivos das ciências historicamente constituídas. 

A Torre de Babel instituída pela ciência moderna clássica e contemporânea é fruto da 

tentativa de imposição de um modelo único de ciência e de uma política única de evidência. 

Sem base material unívoca, esse modelo restou somente como fonte ideológica e, como 

desdobramento, se manteve convivendo com modelos e políticas de evidência 

heterogêneos. No entanto, essa heterogeneidade não necessariamente é irredutível e essa 

compreensão pode nos ajudar a ler tanto as especificidades das políticas de evidência de 

projetos científicos quanto a qual modelo de cientificidade essas políticas se ancoram. No 

caso, o exercício é epistêmico, como defende Gonzalez-Rey (2005). 

Nesse processo, tanto o lugar da evidência quanto o lugar das metodologias e 

técnicas ficaram instáveis. Por um lado, a partir da perspectiva da ciência moderna, a 

evidência pôde ser tomada em sua fenomenologia, ou seja, sem a discussão de sua natureza 

ou a presunção dela; ato contínuo, as técnicas ou arranjos técnicos também se 

autonomizaram em relação à natureza dos objetos, tornando-se dispositivos aparentemente 

neutros uma vez que ocupam o lugar de fronteira com a subjetividade do cientista. 

É nesse cenário histórico que se torna possível pensar em uma pesquisa qualitativa 

como vemos citado nos textos tomados em análise. Por um lado, temos a compreensão de 

que vivemos o desdobramento de uma ruptura radical entre a ciência clássica e escolástica e 

a ciência moderna.  

Segundo Chalmers (1993), 

 

A Revolução Científica significa uma nova forma de conceber não só o cosmo – com 

a passagem do modelo geocêntrico ptolomaico, que até então vigorava, para o 

modelo heliocêntrico proposto por Copérnico –, mas principalmente uma profunda 

mudança na própria concepção de ciência herdada da tradição antiga, sobretudo 

aristotélica. O que se entendia até então como conhecimento transforma-se 

radicalmente, e os pensadores desse período são levados a rever o que se 

considerava ciência. Montaigne é um dos primeiros a explicitar diretamente essa 
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questão (na passagem que se encontra reproduzida e comentada neste volume). 

Trata-se, portanto, de uma autêntica “revolução epistemológica”, uma vez que a 

concepção de conhecimento científico passa por profundas transformações tanto 

teóricas quanto metodológicas.  (CHALMERS, 1993, p. 7) 
 

Por outro lado, com a desestabilização da ciência moderna frente as análises 

requeridas por campos de conhecimento fora das ciências naturais, criou-se uma oposição 

entre essas e as demais ciências de modo que as ciências modernas contemporâneas vão se 

pulverizando tanto em termos discursivos adversariais e heterogêneos quanto ao ponto de 

Arquimedes  em que se apoiam para instituir sua cientificidade.  

Característico da lógica formal, o pensamento por oposição age por exclusão (KOSIK, 

1976), daí a reflexão dicotômica ser a característica instituinte dos discursos que vão marcar 

as redes interpretativas da emergência da pesquisa qualitativa na contemporaneidade. 

Ao observarmos os textos, os autores relatam a dificuldade de definir pesquisa 

qualitativa e essa dificuldade, como veremos adiante no aprofundamento das concepções a 

respeito, nos parece, tem relação com essa história e as camadas de referências que a 

constitui.  

Uma pista interessante é trazida por Denzin & Lincoln (2018, p.43) ao discutirem que 

“any definition of qualitative research must work within this complex historical field. 

Qualitative research means different things in each of these moments. Nonetheless, an 

initial, generic definition can be offered.”  

Importante notar que o “complexo campo histórico” citado pelos autores na obra 

corresponde a um horizonte histórico restrito ao final do século XIX e começo do século XX, 

ficando de fora as experiências seculares anteriores nas quais a pesquisa qualitativa, ainda 

que não tivesse essa denominação, acontecia. Como desdobramento da observação, a 

dificuldade de definir a pesquisa qualitativa tem ancoragens em outros lugares que não 

aqueles que - ainda que sem definição formal - tentam ligá-la a técnicas (de levantamento 

ou análise de informação), modelos teóricos e/ou procedimentos (que estruturam técnicas a 

partir de perspectivas específicas) ou conceitos específicos como sentidos e significados. 

Em outra obra, os autores pontuam que “qualitative research, as a set of 

interpretative activities, privileges no single methodological practice over another. As a site 

o f discussion, or discourse, qualitative research is difficult to define clearly. It has no theory 

or paradigm that is distinctly its own.” (DENZIN & LINCOLN, 2003, p. 9) 
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Já Olabuénaga (2012, p. 12) diz que “es más fácil describir los métodos cualitativos 

que definirlos” (OLABUÉNAGA, 2012, p.12).  

Com a dificuldade de definição, emerge aquilo que nos ajuda a deslocar essa 

dificuldade para uma imprecisão que se apoia tanto em um desdobramento histórico 

específico (o modelo epistêmico que tem uma ontologia realista e uma lógica formal, 

estabilizado como ciência moderna) e decorrente disso a adoção de uma posição adversarial 

por meio da adoção de uma episteme cuja contraposição não garante a superação da forma 

excludente de produção de conhecimento científico. 

Isso porque ontologia e lógica, além de todos os outros campos do raciocínio 

filosófico pertinentes a essa discussão, por si só não garantem um modelo interpretativo que 

siga o contorno dado pelo campo ontológico ou lógico. Um modelo interpretativo funciona 

como uma rede e nesses casos, a depender de quais outros conceitos, categorias, 

proposições, enunciados, referenciais teóricos etc são acionados em sua agência, as 

interpretações podem mudar seu sentido de origem. 

Tomemos o caso da lógica dialética. O modelo de lógica que, no enfrentamento à 

lógica formal da ciência moderna, foi acionado como contraponto à instituição de uma 

deriva dessa ciência. O campo da lógica é um campo filosófico de metodologia do 

pensamento, do bem pensar.  

De forma apenas didática, para não reduzir a complexidade dessa discussão, pode-se 

compreender que há um espectro entre a lógica formal e a lógica dialética, sendo que - a 

depender de onde o debatedor se encontre - entre os pólos podemos encontrar 

intersecções que complexificam a fixação de um sentido único para esses pólos. 

Assim, a depender de como - na relação reticular de um modelo teórico-

epistemológico - lógica formal e lógica dialética podem dizer coisas muito diferentes. No 

nosso caso, a dialética, tomada no contexto das fenomenologias, implica em uma 

especificidade: ao mesmo tempo que permite a ideia de contradição ao pensamento, sua 

forma de executar essa contradição é trabalhar com composição da diferença e não com a 

unidade dos contrários. Essa especificidade é radical em termos distintivos, por exemplo, 

com a lógica dialética marxiana. 
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Vejamos um expoente da pesquisa qualitativa trabalhando uma categoria da 

fenomenologia a (verstehen ou compreensão) como pressuposto do entendimento dos 

sentidos, e como técnicas aquelas que são diferentes da natureza de elementos materiais.  

 

The verstehen approach assumes that the social sciences need methods different 

from plants and nuclear particles. The verstehen tradition stress understanding 

that focuses on the meaning of human behavior, the context of social interaction, 

an empathetic understanding places emphasis on the human capacity to know and 

understand others throught sympathetic instrospection and reflection from 

detailed description and observation. (PATTON, 1998, p. 45) 
 

Ainda que o autor não trabalhe com uma ontologia realista e uma lógica formal, a 

priori, a política de evidência assumida trabalha a lógica dialética por composição da 

diferença, ou seja, não nega a múltipla determinação de um fenômeno, entretanto, trata-a 

pela oposição. É por isso que as naturezas dos fenômenos são pensadas a partir da 

composição da diferença e não da unidade de contrários. Assim, as técnicas passam a ser 

redutíveis às características particulares dos fenômenos específicos. 

Nos parece que é essa a marca geral que abre caminho para uma aparente ruptura 

com o modelo de ciência moderna, sem contudo romper de fato com o processo histórico 

de base desse modelo e sua aposta na dicotomia, na exclusão programada tanto de 

características dos objetos quanto das múltiplas formas de reflexão sobre estes. Ao ser 

colocado como modelo único, as respostas que se colocavam como contraposição, de fato, 

não avançaram, em termos históricos, sobre aquilo que já existia antes desse modelo único.  

O raciocínio político filosófico dessa aparente ruptura traz um avanço que é ético-

político, ou seja, contra as armadilhas ideológicas que pretendiam reduzir radicalmente  a 

condição humana à condição material - seja pelo raciocínio biomédico ou outros de  ordem 

das ciências naturais – as ontologias idealistas, construcionistas, entre outras, aliadas às 

lógicas de reflexão dialética, foram fundamentais para tensionar a hegemonia do modelo de 

ciência moderna; todavia, a especificidade dos outros termos que compuseram essas 

políticas de evidência científica não superaram o modelo, apenas se contrapuseram. Com 

isso, tradições anteriores não foram consideradas como alternativas, ainda que existindo 

concomitantemente ao modelo único, tampouco modelos marginais aos centros de 

produção de conhecimento centrais foram reconhecidos. 
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A ideia de uma revolução científica e sua correspondente revolução epistemológica, 

conforme aponta Chalmers (1993), ocultam as continuidades de distintos modelos de ciência, 

bem como de epistemologias diversas, concomitantemente a esse processo histórico.  

A emergência do discurso da pesquisa qualitativa na transição entre o século XIX e XX 

como forma de contraposição àquilo que, de forma mal elaborada, chamamos de 

positivismo, vive uma encruzilhada.  

Enquanto possibilidade histórica, pode se instituir sem necessariamente adotar uma 

posição adversarial às políticas de evidência que fundam a ciência moderna, fugindo de seu 

efeito encantatório que se estabelece como única possibilidade de produção de 

conhecimento científico; para tanto, o repertório epistemológico - inclusive dentro da 

própria fenomenologia ou de outros métodos - precisa ser acionado em outras condições na 

composição das políticas de evidência de cada proposta.  

As propostas históricas dessa pesquisa qualitativa contemporânea são reféns, entre 

outras incidências, da opacidade do lugar da metodologia filosófica na apreensão dos 

objetos da ciência, para pensar numa condição mais ampla, e dos objetos e processos dos 

conhecimentos disciplinares, para pensá-los na dinâmica de mútuas relações entre ciência e 

conhecimento científico disciplinar. 

A tensão, contradições e hesitações apontadas por Denzin & Lincoln (2003), no 

prefácio dessa obra, para dar conta da dificuldade de caracterizar pesquisa qualitativa, 

decorrem de uma tentativa de conciliar, via diferenças, um arranjo interpretativo que desse 

conta tanto da contraposição aos modelos teóricos das ciências naturais quanto das 

metodologias desses modelos.  

O raciocínio por oposição acabou por comprometer a suposta unidade entre os 

modelos teóricos, bem como suas metodologias correspondentes, forçando-os a compor 

uma pseudo-unidade (a pesquisa qualitativa) a partir de falsas contraposições encerradas 

sobre ontologias, lógicas e metodologias que mantiveram a lógica oposicional contra a qual 

pensavam se estabelecer e se contrapor. 

Temos formas inespecíficas de pensar essas lógicas como a que encontramos em Yin 

(2016) na qual é a diferença de campo, estilo, métodos e disciplinas que forjam a distinção 

da pesquisa qualitativa com outros tipos de pesquisa.  
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The main challenge to your approach will be how you define qualitative research, 

and especially how you might distinguish it from the other types of research. 

Unfortunately, the breadth of what is called qualitative research, because of its 

relevance to different academic disciplines and professions, In fact, the term 

qualitative research may be likened to other terms of the same genre—for example, 

sociological research, psychological research, or education research. Within its own 

broad field, each term connotes a large and diverse body of research styles, 

embracing a variety of contrasting methods. (YIN, 2016, p.7-8) 
 

Em outros autores, o vazio conceitual ou a indeterminação, é expressa pela 

compreensão de que a pesquisa qualitativa é um termo guarda-chuva, ou seja, sua 

especificidade é abrigar uma série de elementos que se pressupõem qualitativos; uma 

tautologia complexa em se tratando de trabalhos científicos que requerem alto nível de 

precisão conceitual.  

Bazeley (2012, p. 3) usa o vocábulo “termo de cobertura” ou “abrigo”, numa 

conversão forçada, para dizer que “qualitative research is a covering term for a variety of 

approaches to research that tend to focus on the qualities of things more than their 

quantity” 

Já Bogdan & Biklen (2007) e Tracy (2020) usam diretamente o termo guarda-chuva 

para conceituar pesquisa qualitativa 

 

We use qualitative research  as un umbrella term to refer to several research 

strategies that share certain characteristics. The data collected have been termed 

soft, that is, rich in description of people, places, and conversation, and not easily 

handled by statistical procedures. Research questions are note framed by 

operationalizing variables; rather, they are formulated to investigate topics in all 

their complexity, in context. (BOGDAN & BIKLEN, 2007, p. 2) 
 

Segundo Tracy (2020, p.5), “the phrase qualitative methods is an umbrella concept 

that covers interviews (group or one‐on‐one), participant observation (in person or online), 

and textual analysis (paper or electronic).  

Essas definições indeterminadas estão na base de nossas considerações anteriores, 

nas quais discutimos a frágil sustentação, e sua ancoragem, dessa pesquisa qualitativa que 

se coloca como modelo contemporâneo de pesquisa científica. Em razão de sua ruptura 

parcial com o modelo de ciência moderna, consideramos que ela se encontra no rol da 

ciência moderna contemporânea. 
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Essa condição pode ser tão vulnerável que até “termo da moda” pode ser sinônimo 

de pesquisa qualitativa, segundo Dey (1993). 

 

Qualitative research has become a fashionable term to use for any method other 

than the survey: participant (and non-participant) observation, unstructured 

interviewing, group interviews, the collection of documentary materials and the 

like. Data produced from such sources may include fieldnotes, interview transcripts, 

documents, photographs, sketches, video or tape recordings, and so on. (DEY, 1993, 

p.15) 
 

Encontramos entre seus apologéticos evidências de uma compreensão que insere a 

discussão epistemológica como fonte de diferenciação entre “as visões de mundo 

compartilhadas por diferentes grupos de cientistas”, como em Palacios (2014): 

 

La investigación cualitativa es entendida como un paradigma singular que engloba 

todos los acercamientos metodológicos no cuantitativos. Esto hace referencia a 

una escisión epistemológica entre dos visiones del mundo compartidas por 

diferentes grupos de científicos, que conciben de distinta forma los fenómenos 

sociales y utilizan metodologías caracterizadas por procedimientos y técnicas 

diferentes. El paradigma cuantitativo explica los fenómenos mediante el método 

hipotético-deductivo, que busca la justificación de hipótesis; mientras que el 

cualitativo busca comprender la realidad social por medio del razonamiento 

inductivo, cuyo fin es la construcción teórica. (PALACIOS, 2014, p. 11) 
 

Entretanto, enunciar o reconhecimento da diversidade epistemológica não a salva de 

reproduzir a dicotomia quali e quanti nos termos da oposição da ciência moderna. 

Já Patton (1998), traz complexidade à análise ao colocar a compreensão 

fenomenológica (verstehen) como tema integrador entre diferentes composições 

metodológicas emergentes de diferentes disciplinas do conhecimento 

 

This comprehensive strategy of qualitative methods is derived from a variety of 

philosophical, epistemological, and methodological traditions. Qualitative methods 

are derived most directly from the ethnographic and field study traditions in 

anthropology (Pelto and Pelto, 1978) and sociology (Bruyn, 1966). More generally, 

the holistic-inductive paradigm of naturalistic inquiry is based on perspectives 

developed in phenomenology (Bussis et al., 1973; Carini, 1975), symbolic 

interactionism and naturalistic behaviorism (Denzin, 1978), ethnomethodology 

(Garfinkel, 1967), and ecological psychology (Barker, 1968). An integrating theme 

running through these traditions is the fundamental notion or doctrine of 

verstehen. (PATTON, 1998, p. 44) 
 

Ao autor, faltou situar melhor o que ele chama de “variedade de tradições filosóficas, 

epistemológicas e metodológicas da estratégia compreensiva dos métodos qualitativos” e 
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posteriormente estabelecer os métodos qualitativos como derivados de disciplinas do 

conhecimento e suas políticas de evidência. Esse tipo de ilação torna opaca uma discussão 

que é densa, com camadas interpretativas que são complexas de serem estabelecidas e 

relacionadas. O autor, ao abrir a discussão nos chamando para o reconhecimento de uma 

base interpretativa ampla, amparada na metodologia filosófica, e em específico da 

fenomenologia, posteriormente não esclarece as profundas diferenças entre esse 

reconhecimento e as características específicas dos modelos teórico-metodológicos citados, 

em especial pelo fato de que eles já são compreendidos de antemão como qualitativas. 

Como vimos, a ancoragem, ou a tentativa de caracterizar um sentido à pesquisa 

qualitativa, por meio de referências que aparentemente se contraponham  àquilo que se 

convencionou de ciência moderna, não é radical se não supera sua característica principal:  a 

parcialização das formas de analisar e compreender os fenômenos. Se para alguns 

fenômenos isso não é um problema em si, podendo potencializar tanto o conhecimento dos 

mesmos quanto o refinamento da continuidade dos estudos; para outros, pode 

comprometer tanto o conhecimento quanto o refinamento técnico e metodológico na 

continuidade da investigação. 

Alguns autores como Hammersley (2013), avançam na crítica à maneira como é 

construída a discussão contemporânea acerca da pesquisa qualitativa: 

 

Finally, given that, in practical terms, the difference between qualitative and 

quantitative methods is a matter of degree, I do not believe that ‘qualitative 

research’ is a genuine or useful category – any more than is ‘Quantitative research’. 

While, at present, we cannot avoid reliance upon this distinction, we need to move 

towards a more adequate typology, exploring the various options open to social 

researchers as regards how they formulate research questions, engage in research 

design, collect and produce data, analyze it, and report their findings. The 

qualitative-quantitative divide reifies what is variable, and obscures the scope for 

combining strategies that can be employed to deal with these diff erent aspects of 

the research process. In short, we need to find a way of overcoming the 

quantitative-qualitative divide, of replacing it with a more subtle and realistic set of 

distinctions that capture variation in research practice better. Of course, the 

position I have just sketched is not one that would be accepted by many qualitative 

researchers today. The issues remain unresolved; so you, dear reader, will have to 

come to your own conclusions about them. (HAMMERSLEY, 2013, p. 99) 
 

O autor é uma das referências críticas à pesquisa qualitativa que se faz na atualidade, 

revelando dimensões dessa discussão que problematizam muitos critérios de cientificidade 

de produções que tomam esse tipo de pesquisa como referência para seus projetos. Todavia, 
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o ponto de apoio dessa importante discussão colocada na obra como um todo, nos parece, 

assume um parâmetro de cientificidade que subjaz à ciência moderna, apelando ao modelo 

único para as formulações de um campo que é heterogêneo ou subalternizado a reflexão 

filosófica na prática científica. 

Segundo Velázquez (2014): 

 

Escoger uma metodología implica, por tanto, mucho más que seleccionar un 

conjunto de procedimientos, técnicas, instrumentos o métodos. Del mismo modo, 

la utilización de determinadas técnicas o métodos de cualquier índole no define en 

sí una postura metodológica concreta. Expresado de otra forma, no basta con 

realizar una serie de entrevistas durante el proceso para caracterizar a un estudio 

como cualitativo, será preciso analizar cuál es la visión del mundo que el 

investigador pone en juego al realizar su elección metodológica. ¿En qué consiste 

entonces la especificidad de la metodología cualitativa? La intención de este texto 

es presentar algunas de las características, posiciones, desafíos y problemas 

compartidos, en mayor o menor medida, por algunas personas y grupos de 

investigación que nos situamos en esta perspectiva. (VELÁZQUEZ, 2014, p. 19) 
 

São por esses e outros motivos que, ainda que tenhamos feito o exercício a seguir de 

aprofundar a conceituação da pesquisa qualitativa nos textos tomados à análise, nos 

detemos na compreensão do recorte histórico dessa discussão. Sem ele, essas características 

formais perdem a referência empírico-histórica que, na relação com a historicidade mais 

ampla, nos permite compreender suas especificidades.  

 

Da história às mediações heterogêneas: contornos da pesquisa qualitativa 

Antes da separação sujeito-objeto operada artificial e progressivamente entre 

filosofia e ciência, entre os séculos XVI e XIX, a qualidade não se reduzia a uma oposição à 

quantidade (STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY, 2021).  

A metodologia filosófica, com seu rigor característico (FOLSCHEID & WUNENBURGER, 

2006), propõe várias formas de pensar a qualia articulando-a às heterogêneas redes 

interpretativas do campo filosófico.  

Com isso, a qualidade como dimensão da consciência pode ser traduzida em vários 

termos, do ideal ao material, do formal ao dialético, da objetividade à subjetividade, sem 

que isso implique necessariamente em oposição, característica da aparente ruptura entre a 

lógica formal e a dialética na transição da ciência como campo de produção de 

conhecimento da filosofia para a ciência como campo autônomo. 
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Como já observamos, essa transição, ainda que aparente, e ainda que não tenha 

apagado a permeabilidade entre filosofia e ciência, tem como uma de suas marcas aquilo 

que Spink (1999) vai chamar de monismo metodológico e epistemologia da diferença para 

marcar a operação histórica que, como ciência moderna, estabeleceu  o empirismo lógico 

como fonte metodológica de produção de conhecimento científico e a lógica formal como 

modelo único de compreensão dos objetos. 

Como processo histórico, uma de suas marcas e principais desdobramentos é manter 

a lógica da verificabilidade formal (a experiência como fonte) e a oposição entre dimensões 

dos objetos; sendo que para fins de operacionalização dessa lógica,  a dimensão quantitativa 

respondia à demanda de ter um ponto de apoio sobre o qual acordou-se não existir 

interpretação. A pretensa natureza fixa de determinados objetos das ciências naturais serviu 

de marco para o reforço da epistemologia da diferença.  

Segundo Flores et al. (2000),  

 

Dado que las ciencias humanas, y entre ellas las ciencias de la salud, no pueden 

apegarse estrictamente al paradigma cuantitativo, se plantea una perspectiva 

diferente para entender la investigación, no solamente por el uso de distintos 

métodos y técnicas de recolección y análisis de datos, sino porque éstos derivan de 

dos modelos distintos para pensar la ciencia e interpretar sus resultados. Paris-

Spink llama a los dos modelos de la ciencia "el monismo metodológico y la 

epistemología de la diferencia". Ambos modelos se diseñan al interior del discurso 

normal sobre la ciencia, siendo el primero fiel a los principios del positivismo, que 

llama a la unidad del método científico para todas las empresas de investigación, 

proponiendo como patrón el instaurado por las ciencias de la naturaleza. 

"Teniendo al monismo metodológico como telón de fondo, surge una obstinada 

discusión acerca del colonialismo que las ciencias de la naturaleza 

(natunvissenschaflen) ejercen sobre las ciencias humanas (geistewissenschaflen) 

emergentes [ ... ] es en este contexto de filiación al monismo y de adhesión a la 

epistemología de la diferencia que se diseña la poco afortunada distinción entre 

métodos cuantitativos y cualitativos. Empleo la expresión 'poco afortunada' por la 

resultante dicotomía que asocia la medición con el rigor, y todo aquello que no 

puede ser sujeto de medida con la subjetividad."(ibid.) (FLORES et at., 2000. p. 108) 
 

Em pesquisa qualitativa essa compreensão é fundamental porque coloca ao 

pesquisador o zeitgeist no qual seu trabalho é construído e a partir do qual se aproxima ou 

se afasta de determinados modelos de fazer científico. 

A epistemologia da diferença, emergente com a ciência moderna, forjou uma 

compreensão a-histórica da pesquisa qualitativa, tornando-a uma entidade per se, sendo 

que sua condição é contingente e histórica. 
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A depender do modelo de ciência que se toma, ou da perspectiva disciplinar, 

pesquisa qualitativa quer dizer coisas extremamente distintas, fazendo funcionar realidades 

de formas igualmente distintas. 

Na tradição da ciência moderna, seja  clássica ou a contemporânea, observamos em 

vários textos de manuais (os handbooks) que, dependendo da lógica dialética que se adota 

para pensar os objetos e processos, as epistemologias mantém a lógica oposicional que 

caracteriza uma importante fonte de diferenciação e confusão entre modelos teóricos que 

partem dela. 

Na lógica oposicional, quantidade e qualidade, objetividade e subjetividade, 

explicação e compreensão, ideia e matéria, indivíduo e sociedade, são entidades estáveis, 

ainda que de natureza variável dentro de um espectro. Essa forma de estabelecer o circuito 

da reflexão científica nos mantém reféns de um binarismo que, a depender da lógica 

dialética que adotemos, não nos permite escapar da encruzilhada teórica que nos mantém 

presos às armadilhas da apreensão da lógica formal dentro da lógica dialética.  

 

Os enfoques dicotomizantes, embora possam alçar aparentemente a superação da 

lógica positivista, acabam por reproduzi-la, à medida que atendem um de seus 

princípios básicos, qual seja, o princípio da exclusão. Segundo Kopnin (1978), este 

princípio aponta que dentro de um mesmo sistema dedutivo não coexistem 

opostos sendo ambos verdadeiros (ou falsos) e assim, um dos pólos da oposição 

acaba por ser excluído. 
Diferentemente, a lógica dialética, própria ao método colocado em tela, não é 

excludente, uma vez que incorpora a lógica formal indo além, isto é, incorpora por 

superação. Disso resulta a necessidade de uma clara compreensão sobre o que seja 

oposição e contradição. Levar em conta tais preceitos não significa reconhecer 

opostos confrontados exteriormente, mas tê-los como interiores um ao outro, no 

que reside um dos mais importantes preceitos da lógica dialética, denominado 

identidade dos contrários.  (MARTINS & LAVOURA, 2018, p.229) 
 

Tomemos a dimensão da qualidade para pensar esse movimento. No MHD, a lógica 

dialética pressupõe em sua condição a lógica formal, ou seja, tomar os objetos e processos 

em sua condição empírica é reconhecer as possíveis estabilidades que, a depender dos 

contextos histórico, econômico e sociais, essas referências apresentam. Todavia, a análise 

dialética do MHD, não toma a aparência ou forma, por si só, como entidades de natureza 

independente de outras dimensões, tanto próprias ao objeto quanto às condições que lhe 

dão contorno. Assim, a variação da qualidade está em relação com a variação de outros 

elementos. O fato de sermos seres historicamente situados e sensorialmente limitados, 
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impõe fronteiras à apreensão do movimento real entre qualidade, quantidade e contexto 

sócio-histórico. Nesse sentido, forma e conteúdo, aparência e essência, qualidade e 

quantidade, etc., não são entidades distintas de um mesmo objeto e processo, se 

constituindo dessa forma, na aparência, pelos limites da condição sensorial humana, 

cabendo ao conhecimento científico - por seus modelos, processos e técnicas - reconstituir 

essa condição de totalidade. 

Já na fenomenologia, cuja base idealista é  fonte da consciência, é possível pensar a 

qualidade de forma dialética igualmente, ou seja, objetos e processos têm formas ou 

aparências que variam no tempo e nos espaço, entretanto, o empírico imediato, a essência 

do fenômeno, sua forma, pode ser tomada como entidade com natureza própria na 

composição de um objeto.  

Como ambas as lógicas são dialéticas, a diferença se encontra em como cada 

epistemologia, e suas políticas de evidência, consideram o momento formal da reflexão 

lógica. Enquanto para o MHD o momento empírico corresponde à fase formal do movimento 

dialético de análise, não estacionando nele, mas tomando-o como referência material; na 

fenomenologia, o momento empírico corresponde à fase formal e essa fase se torna a 

referência para, em comparação com outros tempos históricos e materialidades, pensar a 

mutação ou a diferença no fenômeno da qualidade. Não há, necessariamente, um processo 

unívoco que relacione qualidade e quantidade como função de uma relação estabelecida na 

constituição dos objetos e processos. 

Nesses dois exemplos, podemos compreender de forma sumária que a discussão 

sobre a qualidade é um debate que é feito de forma pragmática pela adoção da forma 

histórica pesquisa qualitativa. 

Essa adoção, ainda que possível, se realizada sem as discussões que a situem em 

termos da discussão filosófica que dá contorno à operacionalização científica, contribuindo 

com a mistificação do modelo de ciência moderna contemporânea, aquele para o qual a 

variação dos objetos e processos revela uma natureza não apriorística, em contraposição aos 

objetos de natureza supostamente. 

A contraposição mais comum é a que toma palavras como sinônimo de objeto 

qualitativo em oposição ao número como objeto quantitativo. Vejamos: 
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Segundo Udo (2014, p. 2), “numerical data, or numbers, are considered quantitative 

data. Qualitative data are more diverse in contrast and can include texts as well as images, 

movies, audio-recordings, cultural artifacts, and more.”  

Já Petre & Gordon (2007, p. 3), apontam que “qualitative research is research that 

involves analyzing and interpreting texts and interviews in order to discover meaningful 

patterns descriptive of a particular phenomenon.”  

Tomamos esses dois exemplos porque, de forma geral, palavras e números são 

evocados como referências para caracterizar um ou outro tipo de pesquisa. Em nossa análise, 

observamos que essas mediações discursivas pouco ajudam nessa tarefa. 

A princípio, a tentativa de reduzi-los a referentes privilegiados de distinção (palavra e 

texto versus número) nos impede de entender que, de fato, estamos lidando com linguagem; 

linguagem significando mediação entre o ser social e o mundo. Como mediação, a linguagem 

não tem nem forma nem conteúdo apriorístico, ou seja, tanto o referente quanto aquilo que 

desdobramos como significados e sentidos para a ligação com a realidade são criações 

sociais baseados em acordos; todavia, a experiência mediata e imediata, que se realiza na 

relação identidade/alteridade,  produz movimentações nas redes de significados e sentidos - 

uma vez que o ser social nasce dentro de uma cultura que o antecede - ancorando 

singularidade na relação particular-universal. 

Enquanto mediação, a linguagem se constitui como possibilidade nesse processo de 

tradução do mundo. E nos textos analisados observamos que a oposição entre palavra e 

número, para referenciar a diferenciação qualidade e quantidade, não trata esses referentes 

como possíveis linguagens, mas como entidades representativas de uma relação na qual 

palavras expressam sentidos e significados e números expressam grandezas. Haveria, nesse 

caso, uma irredutibilidade entre as linguagens, uma vez que ao número caberia uma relação 

de fixação das estabilidades da natureza dos objetos e à palavra uma relação de movimento 

desses mesmos objetos. 

Novamente nos defrontamos com uma tentativa, nesses casos, de compreender 

leituras particulares, lastreadas em políticas de evidência científicas igualmente particulares, 

com a totalidade das possibilidades de definição da pesquisa qualitativa.  

As linguagens podem ser várias, tanto em pesquisa quantitativa quanto em pesquisa 

qualitativa. A menos que as tratemos como entidades estanques, com natureza fixa, elas 
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serão sempre tentativas de tradução na relação entre o ser social e o mundo. Linguagem é 

falha, sujeita à história, à materialidade, à ipseidade, e quando tomada como discurso é que 

compreendemos o efeito dos sentidos em sua constituição, ligados a essas condições nas 

formações discursivas, que o toma como dado, sendo esta palavra ou número. 

Enquanto discurso é significativo que palavras e textos ou números sejam 

compreendidos como algo posto, o significado mais comum de dado. As diversas ciências 

possuem estruturas de organização de produção de conhecimento que são de múltiplas 

formas. Comumente há uma estrutura reticular que organiza essa produção e lhe dá esse 

aspecto estrutural, ou seja, sua fundamentação. 

Para Zins (2007): 

Datum is every thing or every unit that could increase the human knowledge or 

could allow to enlarge our field of scientific, theoretical or practical knowledge, and 

that can be recorded, on whichever support, or orally handed. Data can arouse 

information and knowledge in our mind. (ZINS, 2007, 480) 
 

Mais à frente, o autor complementa: 

 

The word “data” is commonly used to refer to records or recordings encoded for 

use in computer, but is more widely used to refer to statistical observations and 

other recordings or collections of evidence. (ZINS, 2007, 480) 
 

Enquanto linguagem, a natureza da fonte de informação é múltipla: arquitetura, cor, 

filme, texto, fala, roupa, comportamento, experimentos, relações, entre outras 

possibilidades, são linguagens, ou seja, formas socialmente construídas de mediar as 

relações do ser social  com o mundo.  

Quando não temos essa compreensão, há a redução da linguagem à palavra - e em 

última instância a texto, o suposto material do pesquisador. Uma arquitetura, por exemplo, 

significa independentemente da racionalidade; a estética, o viver dentro, não 

necessariamente se traduzem pela palavra, ainda que ela tenha sido a linguagem 

privilegiada em pesquisa. Com isso, é possível compreender que o fetiche à palavra como 

sinônimo de descrição da realidade ou como acesso aos significados e sentidos da 

experiência carrega problemas teórico-conceituais que não são triviais para pensar os 

objetos, processos e disciplinas do conhecimento.  
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Esse tipo de labirinto conceitual e terminológico vai aparecendo nas tentativas de 

construção de fontes de informação não diretamente emitidas por um participante de 

pesquisa. Vejamos em Udo (2014) 

 

Despite the multimedia revolution that took place in the last decade, and despite 

the noted epochal shift towards the visual in our culture, text is still the dominant 

type of qualitative data in social sciences, psychology, and education. The methods 

of qualitative data analysis described in the following are originally designed for the 

data type ‘text’ and texts will be used in the examples shown. Theoretically, the 

methods can be transferred to other types of qualitative data such as images, 

movies, audio-recordings, etc. (UDO, 2014, p. 2) 
 

Quando o autor diz que “text is still the dominant type of qualitative data”, há uma 

confusão entre texto, palavra e outras linguagens. As linguagens citadas (images, movies, 

audio-recordings) têm natureza própria como mediação entre o ser social e a realidade. O 

fato de muitas vezes reduzirmos essa relação à fala dos participantes de pesquisa e 

posteriormente à transcrição dessas falas em texto não subordina as linguagens ao texto. 

As combinações são variadas, envolvendo evidências, conceitos, categorias, 

experiências de várias materialidades (relações / experimentos etc), proposições, 

enunciados, teorias, entre outras possibilidades. Segundo Zins (2017), os significados dos 

conceitos de dado, informação e conhecimento são fundamentais na sistematização rigorosa 

do conhecimento científico, sobretudo as formas como esses conceitos se relacionam, ou 

não, nessa produção. 

No material tomado à análise, palavras e textos, quando referidos à qualidade, e 

números, quando referidos à quantidade, são comumente compreendidos como dados; e 

em poucos textos existem referências tratando-os como informação. 

Nos livros e artigos consultados, essa característica acaba por reiterar modelos 

interpretativos que assumem essas formas como dadas, não como mediações que precisam 

ter sua natureza igualmente discutidas, para além de suas formas. 

Trago um exemplo de sala de aula, na relação com os estudantes que acompanho na 

produção de trabalho de final de curso na psicologia. Na discussão sobre quais técnicas de 

levantamento de informação mantém coerência com a natureza de determinados tipos de 

objetos, a estudante discutia comigo seu desejo de estudar o comportamento alimentar de 

pessoas obesas.  
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Ao ser questionada, a partir do rol de técnicas de levantamento de informação que 

debatemos, qual seria a técnica privilegiada em seu estudo para realizar o levantamento, a 

estudante disse que só conseguiria imaginar a realização de entrevistas para tanto. Foi então 

que a questionei a respeito da coerência entre aquilo que ela deseja investigar (o 

comportamento alimentar de pessoas obesas) e a técnica desejada, a entrevista.  

Em psicologia, temos diversos referenciais que trabalham com a noção de 

comportamento, sendo o Behaviorismo e a Análise Experimental do Comportamento (AEC) 

importantes campos de produção de definições desse conceito. Grosso modo, em psicologia 

comportamental, o comportamento é uma unidade de análise objetiva que permite o 

estabelecimento de relações, igualmente objetivas, com o ambiente e demais incidências do 

mundo objetivo. Para seus teóricos, relações entre termos só existem nos termos de uma 

relação necessária entre Estímulo (incidências: tudo aquilo que incide sobre um 

comportamento), Ambiente e Resposta (o comportamento). 

Provoquei a estudante perguntando como ela iria estudar o comportamento de 

pessoas obesas com entrevistas. Ainda que em psicologia a palavra comportamento seja lida 

como referente objetivo em função de um campo específico, como assinalamos, nada 

impediria que a estudante deslocasse esse sentido para outros referenciais, colocando o 

comportamento com sentido diverso ao de unidade objetiva, como no Behaviorismo ou na 

AEC. 

Mesmo dentro deste campo, a estudante poderia dizer que iria estudar o 

comportamento verbal e teria então demonstrado a coerência entre a técnica proposta por 

ela (a entrevista) e o objeto proposto (o comportamento). No entanto, após insistir para que 

ela justificasse a relação entre a técnica e o objeto - e sua coerência nessa relação - a 

estudante parecia não compreender sobre o que estávamos discutindo.  

Para ela, era óbvio que o comportamento objetivo de comer poderia ser alcançado 

objetivamente por meio da entrevista. Explicou-me que seu desenho de pesquisa teria como 

participantes pessoas com índice de massa corpórea (IMC) acima de 30 kg/m
2

, o que 

configuraria a objetividade das falas porque o IMC seria um padrão biomédico validado; que 

as entrevistas seriam realizadas em espaço que garantisse o sigilo necessário, fazendo com 

que os participantes não tivessem nenhum tipo de constrangimento, tornando a fala livre 

para expressar a objetividade do comportamento de comer etc.  
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Ainda que as demonstrações da construção de um desenho de pesquisa que 

trabalhava com os elementos importantes de serem pensados nessa realização, o conjunto 

das explicações da estudante não demonstravam uma condição importante para os 

desdobramentos do objeto que ela desejava estudar: a coerência entre a captação da fala, 

que seria transcrita e transformada em texto posteriormente,  o comportamento objetivo de 

comer, como se a fala captasse o comportamento. 

Foi então que interpus ao diálogo, algumas questões:  

 

1) se o seu objetivo é estabelecer uma relação entre o comportamento de comer e a 

obesidade, dentro da perspectiva adotada, a AEC, qual o lugar da fala dos participantes no 

estabelecimento dessa relação? 

2) A fala, obtida em uma ou mais entrevistas, nessa perspectiva teórico-metodológica, 

traduz as infinitas possibilidades objetivas (onde, como, qualidade, quantidade, entre outros 

incidentes) da relação necessária entre comportamento alimentar e obesidade? 

3) Em uma entrevista, como ela garantiria que aquilo que o (a) participante diz 

corresponde àquilo que ele (ela) faz em termos de comportamento alimentar? 

 

Foi nessa última questão que a estudante compreendeu as razões da minha 

insistência em que ela estabelecesse a coerência entre aquilo que ela desejava fazer, 

trabalhar com um desenho de pesquisa dentro da lógica formal, com objeto de natureza fixa 

(o comportamento alimentar) e sua relação com a obesidade, com um desenho de pesquisa 

no qual a política de evidência que ela propunha tinha um elemento incoerente com essa 

lógica: a entrevista.  

A entrevista poderia ser uma técnica de levantamento de informação para tanto se o 

comportamento verbal fosse acionado como evidência da relação entre comportamento 

alimentar e obesidade. No entanto, como a estudante não estava refletindo sobre a 

natureza do objeto a ser investigado, seu desenho de pesquisa caminhava por outra via, 

tomando interpretação pessoal como fonte objetiva, algo que na AEC não seria possível, a 

menos que houvesse uma especificação em termos de dimensão do comportamento, ou 

seja, o comportamento verbal; nesse caso, era como se a fala dos (as) participantes fosse 

correspondente exato da realidade. Para ela, seu desenho de campo era correspondente ao 
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desenho experimental no qual variáveis fixas (as falas, como sinônimo de correspondente 

exato da realidade), após posterior tratamento, poderiam ser correlacionadas com a 

obesidade (realidade também fixada pelo índice de IMC), derivando daí conhecimento 

objetivo dessa relação. 

Em AEC, comportamento alimentar é uma unidade objetiva, todavia, enquanto 

unidade objetiva, dimensões do comportamento alimentar, como o comportamento verbal, 

não expressam a objetividade desse comportamento, mas sim a objetividade das classes 

verbo-nominais que podem ser acionadas na relação entre o sujeito e a alimentação, ou seja, 

são fenômenos distintos. 

Várias questões emergem dessa discussão, e para nossa finalidade cumprem o 

sentido de marcar a demanda pela não naturalização do dado como referência pronta, sobre 

a qual não cabe discussão de sua natureza. Essa discussão evoca questões que estão na 

intersecção entre filosofia e ciência, entretanto, diante das dicotomias que escamoteiam a 

reflexão na prática das atividades científicas, essas camadas interpretativas podem nos 

ajudar a escapar dos modelos prêt-a-porter que já trazem uma estruturação de lógica de 

conhecimento pronta e melhorar o desenvolvimento da produção de conhecimento. 

Palavras, textos e números, para ficarmos nos exemplos mais citados nas obras, são 

linguagens e como tais não têm natureza fixa a priori. O estabelecimento de acordos nos 

campos científicos e/ou disciplinares sobre as naturezas dessas linguagens, não substitui a 

necessária reflexão singular dos projetos na constituição de sua política de evidência. 

A terceira questão que observamos nos materiais é a tentativa de ancorar o sentido 

de pesquisa qualitativa às técnicas de levantamento e análise de informação. Como a 

questão da natureza dos objetos tomados para a análise fica em um campo opaco, sem o 

aprofundamento das implicações práticas da adoção de tipos de lógica e natureza do 

conhecimento, observamos que os textos acabam por marcar uma oposição entre pesquisa 

qualitativa e pesquisa quantitativa em função das técnicas de processamento de 

informações científicas.  

Dentro dos discursos das ciências, historicamente as técnicas ocupam um lugar 

privilegiado na produção desse tipo de conhecimento. Partindo do pressuposto da evidência 

como marco fundamental da passagem entre o conhecimento filosófico e o científico, as 
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técnicas foram progressivamente ocupando um lugar de legitimidade na constituição das 

políticas de evidência científicas.  

Nas análises historiográficas (ZHMUD, 2006), podemos observar como a evidência 

como base de sustentação do conhecimento vai sendo interpretada de diferentes formas no 

desenvolvimento das ciências, variando com isso os contornos que a ligam ou não a outras 

estruturas interpretativas do conhecimento. Nesse sentido, ainda que não seja uma 

condição para a construção de conhecimento científico, as técnicas historicamente são 

ligadas tanto à possibilidade de se fazer ciências quanto ao rigor dessa fazer. 

Na filosofia da ciência, observamos como o empirismo e o empirismo lógico pautam 

a discussão acerca da evidência científica em uma perspectiva de lógica formal, ainda que a 

noção de evidência não necessariamente seja tomada pela exigência nem da compreensão 

de um objeto de natureza fixa quanto a necessidade de técnicas de manipulação como 

fiadores de um conhecimento legítimo. 

A noção de inconsciente psicanalítico é um exemplo disso. A evidência do 

inconsciente, aquilo que não se vê, mas se percebe atuando na produção da realidade, é 

derivada de uma política de evidência que toma um objeto (o inconsciente) sem uma 

natureza formal ou fixa; bem como as formas de sua demonstração não são ancoradas nas 

técnicas que permitem sua compreensão. A ligação entre a evidência (o ato falho, o chiste, o 

contraditório) e os demais pontos não evidentes, sendo o inconsciente um deles, não se dá 

por meio de uma técnica, ainda que inicialmente a hipnose tenha sido a técnica que permitiu 

seu postulamento. 

Ainda que que o empirismo, e o empirismo lógico, ocupe um lugar hegemônico nas 

ciências modernas e contemporâneas,  como fonte de legitimação da produção de 

conhecimento, as políticas de evidência que ancoram suas proposições não são blocos 

hegemônicos que trabalham somente com objetos de natureza fixa, lógica formal e técnicas 

de levantamento e análise de informação como legitimadoras desse processo. 

Assim, quando observamos nos textos os discursos que ligam o sentido de pesquisa 

qualitativa ao tipo de técnica utilizada no levantamento e análise de informação, 

compreendemos um trabalho de efeito de sentidos operando a sustentação de uma análise 

que  se dá pela oposição (quali versus quanti) sustentada por técnicas ou movimentos 

teóricos baseados em técnicas. Novamente, a parte pelo todo, faz funcionar / opera uma 
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compreensão que não considera que conhecimento científico é reticular, ou seja, retira sua 

legitimidade e sustentação de relações e não de pontos específicos. 

Nos textos, essa questão aparece de diversas formas. Algumas fazendo referência 

clara às técnicas de levantamento e análise de informação como entrevistas, observação, 

análise de conteúdo; noutras, as composições que vão estruturar movimentos teóricos que 

subsomem a eleição de algumas técnicas com sentidos particulares ligados a disciplinas do 

conhecimento (etnografia) ou campos teóricos interdisciplinares, como a análise de 

discurso.  

Vejamos algumas referências em Auerbach & Silverstein (2003), Udo (2014) e Bogdan 

& Biklen (2007) 

 

The field of qualitative research is quite diverse. Some methodologies included in 

this approach are: participant observation, fieldwork, ethnography, unstructured 

interviews, life histories, textual analysis, discourse analysis, and critical cultural 

history, and this list is by no means exhaustive (AUERBACH & SILVERSTEIN, 2003, 

p.3) 
 

 
 

While this is not the place for a synopsis of the great diversity in systematization, 

the variety of qualitative approaches explains why there is no underlying, unified 

theoretical and methodological understanding (see Flick, 2007a, pp. 29–30). 

Accordingly, the definitions of ‘qualitative research’ vary greatly. Some elements, 

including case-orientation, authenticity, openness and integrity, can be found in 

almost every definition. (UDO, 2014, p.5) 
 

A indeterminação do sentido de pesquisa qualitativa se mostra aberta a diversas 

associações, nos chamando atenção a uma redução que é realizada não claramente ao (à) 

leitor (a):  

- a utilização de técnicas que reduzem referências a dados, seja a partir da 

perspectiva da subjetividade do pesquisador ou dos participantes; 

- a contraposição entre técnicas (seja de levantamento e/ou análise de informação) 

quantitativas e qualitativas a partir do pressuposto de dados de natureza distintas a priori.  

- a necessidade de se criar um parâmetro que balize o ou os sentidos de qualitativo, 

ainda que de antemão isso já seja colocado como problemático. 

Esses procedimentos, na perspectiva de discussão que estamos fazendo, redundam 

naquilo que UDO (2014, p.5) destaca ao dizer que “[...] parece que quase todos os autores 



57 

 

de um livro de métodos qualitativos se sentem comprometidos em criar uma nova 

sistematização de abordagens qualitativas. [...]” 

Essas sistematizações nos parecem que respondem a uma necessidade formal do 

trabalho acadêmico-científico e não a uma condição anterior desse trabalho, que podemos 

chamar de reflexividade e posicionalidade, conforme aponta Rose (1997), para refletir sobre 

a necessidade da construção de conhecimento situado. Como produção social, as ciências 

não pairam sobre o mundo, sendo desdobramentos deste, e nesse sentido essa criação ou 

sistematização de abordagens qualitativas pode ser resultado da indeterminação dos 

sentidos históricos do que seja pesquisa qualitativa, que – não sendo nada – pode ser tudo. 

Uma questão é o desenvolvimento de técnicas de levantamento e análise de 

informações no contexto geral das ciências ou o desenvolvimento de políticas de evidência 

no contexto específico das disciplinas do conhecimento. O aprimoramento teórico-

metodológico das referências de mediação entre o cientista e seus objetos é uma 

importante condição para o aprimoramento reticular do fazer científico, contribuindo para o 

refinamento das próprias técnicas, modelos, refinamento de conceitos, categorias de análise 

e teorias em geral. Esse é um dos pressupostos dos modelos de ciência que tanto advogam a 

ciência como em relação com a filosofia quanto aqueles modelos que defendem a ruptura, 

como tipos de conhecimento radicalmente distintos. 

Outra questão, que é a que observamos ser pano de fundo para essa multiplicidade 

de abordagens, é que sem referências teórico-metodológicas que se situem além de 

discussões disciplinares – que vão ancorar essas discussões em termos de arranjos teórico-

metodológicos específicos – o ciclo produtivo se torna reiterativo: sem um quadro 

interpretativo geral, capaz de situar melhor a heterogeneidade do sentido histórico de 

pesquisa qualitativa, nos parece que  o exercício de pesquisar se reduz à escolha de técnicas 

ou referências teórico-metodológicas prêt-à-porter. 

Essa evidência, nos textos, vai aparecer com uma formação de discursos ligados à 

ideia da bricolagem que aparecem explicitamente em alguns autores como Denzin & Lincoln 

(2003)  e Schwandt (2001) e de outras formas, em outros textos,  como a indicação de que a 

pesquisa qualitativa se realiza por meio da adoção de combinações de técnicas. 

Segundo Denzin & Lincoln (2003): 
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Multiple gendered images may be brought to the qualitative researcher: scientist, 

naturalist, fieldworker, journalist, social critic, artist, performer, jazz musician, 

filmmaker, quilt maker, essayist. The many methodological practices of qualitative 

research may be viewed as soft science, journalism, ethnography, ethnotheatre, 

ethnodrama, bricolage, quilt making, or montage. The researcher, in turn, may be 

seen as a bricoleur. There are many kinds of bricoleurs—interpretive, narrative, 

theoretical, political. The interpretive bricoleur produces a bricolage, that is, a 

pieced-together set of representations that are fitted to the specifics of a complex 

situation. “The solution (bricolage) which is the result of the bricoleur’s method is 

an [emergent] construction” (Weinstein & Weinstein, 1991, p. 161), which changes 

and takes new forms as different tools, methods, and techniques of representation 

and interpretation are added to the puzzle. (DENZIN & LINCOLN, 2003, p.45) 
 

Schwandt (2001), reitera essa imagem: 

 

As a bricoleur, the qualitative inquirer is capable of donning multiple identities—

researcher, scientist, artist, critic, and performer—and engaging in different kinds 

of bricolage that consist of particular configurations of (or ways of relating) various 

fragments of inherited methodologies, methods, empirical materials, perspectives, 

understandings, ways of presentation, situated responsiveness, and so on into a 

coherent, reasoned approach to a research situation and problem. The bricolage 

appears to vary depending on one’s allegiance to different notions of 

interpretation, understanding, representation, and so on drawn from various 

intellectual and practice traditions. (SCHWANDT, 2001, p. 20) 
 

Além do problemático borramento de fronteiras entre o fazer científico, com suas 

especificidades de núcleo de atuação, confundindo-as com os desdobramentos possíveis 

dessa atividade, como já apontado por Hammersley (2013), essa imagem do pesquisador 

como alguém que monta um quebra-cabeça a partir de uma situação complexa não nos 

parece uma interpretação coerente nem em relação à construção de conhecimento em uma 

perspectiva disciplinar tampouco em uma perspectiva de ciência. 

  A ciência não está dada, exigindo, a cada formação reticular que se faça sob essa 

denominação, um trabalho de explicitação de seus fundamentos em termos de seus 

objetos/processos/evidências, referenciais que deem contorno a esses objetos, bem como 

as técnicas que contribuirão para a estabilização de um conhecimento sobre aquilo que 

pretende conhecer. Nesse sentido, essa imagem de um montador de quebra-cabeça não 

parece ser uma imagem adequada, pois pressupõe um quadro de referência pronto, 

bastando que o pesquisador-cientista monte-o.  

  Não que esse tipo de ciência não exista. Como sabemos, a era da reprodutibilidade 

técnica (BENJAMIN, 2018) não exclui a atividade científica desse pressuposto. Em termos 
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estritos, quanto menos se interpõem questões à atividade científica mais ela segue como 

conhecimento auto evidente, sem precisar mostrar-se como atividade social. Nesse caso, os 

operadores de ciência são os operários que mantém a continuidade desse fazer via a 

reprodução contínua de técnicas dentro de modelos previamente estabelecidos.  

  Essa ciência vai dialogar com a compreensão de que esse fazer é a capacidade de 

reproduzir-se a partir de critérios prontos, contrapondo-se à ideia de artesania de Mills 

(1982) que não excluindo o “arquivo”, aquilo que a tradição traz como acúmulo importante 

em termos de teorias e metodologias (incluindo aqui as técnicas), vai permitir a criação de 

nexos para além dele.  

 

Pesquisa qualitativa no campo da saúde: singularidades e particularidades na literatura 

internacional e nacional 

Na sequência do desenvolvimento das referências anteriores, nas quais discutimos as 

concepções de ciências e de pesquisa qualitativa, fundamentais a uma leitura situada da 

pesquisa qualitativa no campo da saúde, vamos nos deter às especificidades dessa relação.  

Inicialmente traremos uma síntese de textos de arquivo do autor, referências levantadas na 

Biblioteca Norte-Sul, Biblioteca Central da Universidade de Coimbra e referências levantadas 

por meio de uma revisão narrativa baseada em um protocolo, encontrado no apêndice na 

página X do trabalho. Essa revisão teve foco específico na literatura brasileira e permitiu um 

diálogo com os demais textos no conjunto da discussão realizada. 

 

Pesquisa qualitativa no campo da saúde: singularidades nos textos de arquivo pessoal 

Nos textos tomados em consulta observamos uma dispersão de questões 

previamente identificadas no tocante às noções de cientificidade em pesquisa, decorrentes 

dos modelos de ciência, de uma história com horizonte particular e das questões que 

também envolvem a compreensão da pesquisa qualitativa no campo da saúde. 

 

Modelos de ciência 

  Em termos dos modelos de ciência localizados, a discussão segue as referências 

anteriormente encontradas com algumas especificidades. 
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   Essa discussão, que remete à natureza dos objetos e processos, é fundamental para - 

além de situar as referências do mesmo na rede conceitual-teórico-metodológica que vai 

configurar a política de evidência que lhe dá contorno  e sustentação -  marcar o treino de 

um cientista em perspectivas de o desloquem da mera replicação de formas de fazer ciência. 

Segundo Leavy (2014), 

 

A range of beliefs guide research practice—beliefs about how research should 

proceed, what can be known, who can be a knower, and how we come to know. 

Together, these beliefs form the philosophical substructure of research and inform 

all aspects of the research from topic selection to research design to the final 

representation and dissemination of the research findings and all phases in 

between. (LEAVY, 2014, p. 3) 
 

  Flores et al (2000), na discussão da relação entre pesquisa qualitativa em saúde e 

seus métodos lembram que é necessário superar o tecnicismo dessa escolha: 

 

La discusión mencionada, permea los diferentes enfoques de la investigación del 

proceso salud/enfermedad/atención. Por lo mismo, las decisiones que llevan a los 

investigadores a seleccionar sus métodos no son meramente instrumentales. Se 

trata de un posicionamiento epistemológico sobre la "realidad" que puede ser 

interpretada como externa, objetiva y aprehensible racionalmente, o bien como 

una construcción social e históricamente determinada en la que el investigador 

traduce su visión del mundo en la manera de concebir y del imitar el problema de 

investigación, y en cómo interpreta sus propias relaciones con los sujetos 

investigados y el papel que éstos juegan en el proceso de la investigación. (FLORES, 

et al., 2000, p. 108) 
 

Para pesquisadores, essa compreensão, para além de ampliar seu quadro de 

referências que os ligam a determinado modelo de ciência, também permite uma melhor 

compreensão da relação desse modelo com a ou as perspectivas disciplinares que assume. 

Green & Thorogood (2004) ressaltam essa questão: 

 

A larger set of presumptions or particular world-view will, then, frame any social 

inquiry. For the most part, however, these remain implicit. Few researchers state 

the assumptions they have about the social order, and why these have shaped their 

particular research question as a legitimate one, or as a puzzle that needs 

explaining. Nevertheless, we believe it is important to bear in mind that all 

researchers will have a particular world-view, or theoretical perspective, which 

both underpins and shapes their project and its findings. (GREEN & THOROGOOD, 

2004, p. 8) 
 



61 

 

  Posteriormente, para marcar a relação entre filosofia e disciplinas do conhecimento, 

os autores vão falar da relação entre macro-teorias e teorias de médio alcance: 

 

As well as shaping inquiry at the most abstract level, macro-theory also generates 

what we could call ‘middle-range theories’ that link concepts together, and 

sometimes generate hypotheses to be tested, or interesting questions to address. 

Middle-range theories are the link between the general, abstract concepts of 

macro-theory (social class, gender, globalization and so on) and the grounded, 

observable behavior of people in everyday settings. 
Thus, in understanding specific social issues, such as ill health, the concepts of 

‘health’ or ‘illness’ that are employed will generally be derived from a larger scale, 

if taken for granted, theory about the way the world works. These might lead to 

questions such as: What is the relationship between employment and health? Or, 

are women’s experiences of health care different from those of men? (GREEN & 

THOROGOOD, 2004, p. 8) 
 

No conjunto das referências tomadas, ainda que chamando o método materialista de 

abordagem, Green & Thorogood (2004) foram autores que trabalharam o que chamam de 

macro-teoria, ou referencial filosófico, em perspectiva com outras possibilidades de leitura 

no campo da saúde: 

 
One well-known example of macro-theory is the materialist approach, which is 

built on an assumption that the material sphere of life (such as economic relations) 

determines other aspects, such as culture. In this tradition, Karl Marx developed his 

theory of class relations to explain both the contemporary situation and to predict 

future social patterns. The basis of his theory was the inevitable conflict produced 

between those who own the means of generating wealth (the means of production) 

– that is, the ruling class – and those who have to sell their labour – that is, the 

working class. (GREEN & THOROGOOD, 2004, p. 8) 
 

Essa observação é essencial na medida que traz perspectivas importantes para o 

campo da saúde, cuja dispersão disciplinar de seu núcleo ligado à agência nos processos 

saúde-adoecimento, tem perspectivas ontológicas e lógicas diversas. Para um pesquisador é 

importante compreender a diferença entre ontologia realista, materialista, construtivista, 

construcionista, entre outras, pois isso traz implicações à investigação que realiza. 

Martínez (2011), tangencia essa questão ao discutir a confusão no tratamento de 

informações qualitativas por parte de profissionais de saúde devido à tradição do modelo 

biomédico de ciência, advindo sobretudo de políticas de evidência específicas das ciências 

naturais. 
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Los profesionales de la salud suelen ser formados en la tradición del modelo 

biomédico. Trátese de médicos, psicólogos, enfermeras, odontólogos, 

nutricionistas, trabajadoras sociales o cualquier otro, estos profesionales suelen 

asumir que el método científico tiene como criterio central el análisis estadístico de 

los datos. La clave entonces es seleccionar, del conjunto de pruebas estadísticas, la 

más idónea para el estudio en cuestión. Los profesionales de la salud interesados 

en la investigación cualitativa, sobre todo quienes han avanzado en la obtención de 

los datos, en cambio, se enfrentan con frecuencia a un estado de confusión al 

tratar de definir qué hacer con la información obtenida a fin de transformarla en un 

reporte inteligible y convincente. Frente a tal situación, no es extraño escuchar 

propuestas donde se propone utilizar el mismo método o técnicas de análisis para 

los más diversos problemas de investigación, o aquellas otras donde se defiende la 

combinación de métodos, estrategias y/o procedimientos. (MARTINEZ, 2011, p. 58) 
 

Nos modelos de ciência clássicos, a permeabilidade da reflexão filosófica com as 

ciências é melhor detalhada, ultrapassando a mera citação da relação dos pressupostos 

filosóficos com as ciências. Esse detalhamento permite que a compreensão sobre a pesquisa 

qualitativa no campo da saúde avance em termos do conhecimento de que os objetos e 

processos tomados à análise possam ser explorados em perspectivas que, nas origens 

disciplinares da saúde, poderiam ser tomados a partir de ontologias realistas. 

Nos modelos de ciência moderna, tanto a clássica quanto a contemporânea, a 

permeabilidade da reflexão filosófica com as ciências  variam tanto em relação a uma 

existência com diferentes formas de enunciação (citação da existência ou não dessa relação 

ou de tópicos que os autores escolhem para dar contorno à mesma) e a ligação direta entre 

fenomenologia, na grande parte das vezes, e o materialismo histórico dialético de forma 

menos constante. Outras possibilidades de método filosófico são  enunciadas de forma 

minoritária. 

Turato (2013), ainda que no interior da referida obra existam referências claras 

quanto à metodologia filosófica, no emprego da pesquisa clínico-qualitativa que criou, diz 

que: 

 

A Galileu devemos o legado de ter conferido autonomia à ciência, delimitando qual 

seu objeto, objetivo e método, distinguindo-a da filosofia e da religião. A ciência 

ficava a partir de então com o objeto específico das coisas da natureza, ou seja, as 

leis que ligariam os fenômenos entre si, enquanto a filosofia deveria ocupar-se das 

questões ontológicas e a religião manteria como seu objeto as ditas verdades 

religiosas. Para as determinações científicas, em consequência, não se poderia mais 

se ater ao discurso da filosofia e nem aos escritos bíblicos, não porque a filosofia e 

a religião contradigam as teorias científicas ou não lhe tragam contributos, mas 

porque a fala da ciência oficialmente vem a visar outra coisa, tem outra perspectiva 

para o objeto em estudo, trabalha em outro campo. (TURATO, 2013, p. 175-176) 
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Por outro lado, Minayo (2010), no livro “O desafio do conhecimento”, assume outra 

perspectiva em relação à ciência: 

 

Na sociedade ocidental, a ciência é a forma hegemônica de construção do 

conhecimento, embora seja considerada por muitos críticos como um novo mito da 

atualidade por causa de sua pretensão de ser o único motor e critério de verdade.  
Mencionarei  duas razões da hegemonia contemporânea da ciência como forma de 

conhecimento. Uma externa, que se acelerou a partir da modernidade, e diz 

respeito a seu poder de dar respostas técnicas e tecnológicas aos problemas postos 

pelo desenvolvimento social e humano. Embora esse ponto seja discutível, uma vez 

que problemas cruciais como  a pobreza, miséria, fome e violência continuam a 

desafiar civilizações sem que a ciência tenha sido capaz de oferecer respostas 

efetivas. A razão de ordem interna consiste no fato  de os cientistas terem sido 

capazes de estabelecer uma linguagem universal, fundamentada em conceitos, 

métodos e técnicas para a compreensão do mundo, das coisas, dos fenômenos, dos 

processos, das relações e das representações. (MINAYO, 2010, p. 35-36) 
 

Já Freitas et al. (2011) trazem uma referência de cientificidade ligada à pesquisa 

qualitativa em saúde de forma ampla: 

 

O conhecimento científico é construído pela articulação entre a teoria e a realidade 

e não deve ser restrito a uma única forma do saber.  A maior parte dos estudos 

realizados na área da Saúde recebeu a contribuição da teoria positivista e de dados 

epidemiológicos populacionais (estudos quantitativos) que, muitas vezes, não 

respondem às diversas questões humanas e sociais que permeiam o processo 

saúde/doença. Todos os fenômenos possuem propriedades numéricas e 

qualidades intrínsecas, o que justifica ampliar o conhecimento na visão da 

totalidade dos fatos, respeitando-se historicidade, cultura, percepções e 

concepções dos indivíduos estudados. A pesquisa qualitativa em Saúde surgiu no 

século XX, oriunda de estudos aplicados às Ciências Sociais e recebeu influência de 

diversas disciplinas ligadas à corrente sociológica-compreensiva, tais como 

psicanálise, antropologia, sociologia e psicologia. Inicialmente, foi fundamentada 

no paradigma fenomenológico, cuja atitude científica visava buscar o 

conhecimento sobre o homem, compreendendo e/ou interpretando melhor os 

fenômenos e atitudes a ele relacionados, bem como a sua importância no campo 

da saúde/doença. Mais recentemente, diversas outras correntes do pensamento 

que visam compreender a estrutura social, dentre as quais o marxismo (décadas de 

1960 e 1970) e, de forma incipiente, a Teoria do Pensamento Sistêmico passaram a 

influenciar a pesquisa qualitativa em Saúde, em particular nos contextos educativos, 

de ação social e de gestão institucional. (FREITAS et al., 2011, p. 1002-1003) 
 

Os discursos que envolvem as posições que vão reiterar ou se contrapor à ciência 

moderna - sem declinar de seus pressupostos - vão fundando uma aparência de novas 

formas de produção de conhecimento científico no campo da saúde, criando um mosaico de 

referências teórico-metodológicas que logo se transformam em labirintos à iniciação 

científica. Segundo Campilongo (1995), 
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Os novos discursos que se geram para atribuir “status” de ciência a uma nova 

disciplina, mistificam práticas para criar novas teorias. Alteram-se, constantemente, 

as relações entre verdade/veracidade. A teoria é reforçada pela palavra com 

critérios de prova para ser publicizada. No momento em que se derrubam 

paradigmas, colocam-se em seu lugar os critérios de autoridade, necessidade e 

estratégia. As especialidades criam os especialistas e, em consequência, uma 

profunda individualização e, não raras vezes, privatização do conhecimento. 

(CAMPILONGO, 1995, p. 15) 
 

  Co-condição para a Torre de Babel (BOSI, 2012), outras referências percorrem os 

textos como as referências históricas. 

 

História no singular: pesquisa qualitativa no campo da saúde 

  Nos textos de arquivo a história da pesquisa qualitativa no campo da saúde repete as 

referências anteriormente discutidas, acerca de como um horizonte histórico particular é 

reproduzido por materiais que fazem uma recuperação dessa história colocando o campo 

das ciências sociais como referência fundacional.  

  Gerhardt (1990), de forma genérica, no debate de como a história da pesquisa 

qualitativa da doença crônica começa uma discussão sobre a diferença entre método e 

metodologia das ciências sociais: 

 

However, by the end of the 196Os, the issue of how knowledge is to be gained and 

used had already become problematic. With the publication of Berger and 

Luckmann’s Social Construction of Reality and Garfinkel’s Studies in 

Ethnomethodology, it became clear that knowledge about social reality had been 

deemed much too unproblematic by protagonists of the symbolic-interactionism 

and labeling approaches [91-93]. The distinction between methodology and 

method had to be re-established: “While methodology means the link between the 

theory of social reality and the method which a study uses to ascertain an aspect of 

reality, method means the technique of data collection and analysis” (GERHARDT, 

1990, p. 94) 
 

Pope & May (2000), ainda que não façam menção à história vão usar o discurso da 

tradição para marcar a repetição encontrada nos manuais de pesquisa qualitativa, sua 

história e sua origem nos campos da antropologia e sociologia: 

 

Qualitative methods have much to offer those studying health care and health 

services. However, because these methods have traditionally been employed in the 

social sciences, they may be unfamiliar to health care professionals and researchers 

with a biomedical or natural science background. Indeed, qualitative methods may 
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seem alien alongside the experimental and observational quantitative methods 

used in clinical, biological and epidemiological research. (POPE & MAY, 2000, p. 1) 
 

Na enciclopédia SAGE de métodos de pesquisa qualitativa (GIVEN, 2008), quando se 

faz referência à história da pesquisa qualitativa no campo da saúde, o que emerge é um 

discurso aparentemente amplo, difuso, que pauta o trabalho da Escola de Chicago como 

disparador dessa discussão, a partir da qual as subdisciplinas, como as ciências da saúde, 

desenvolvem seus repertórios particulares 

 

Qualitative research has a long and vibrant history in the social sciences, health 

sciences, and humanities. Qualitative research has meant different things at 

different times across its history. The development of qualitative research has been 

heavily influenced by the variety of subdisciplines. Although the work for the 

Chicago School in America in the 1920s and 1930s highlighted the central role of 

qualitative research in social research, a range of other disciplines was also 

responsible for the rise and continued development of qualitative approaches, 

including history, medicine, nursing, social work, and communications. 

Subdisciplines of social sciences, health sciences, and humanities, including cultural 

anthropology, symbolic interactionism, Marxism, ethnomethodology, 

phenomenology, feminism, cultural studies, and postmodernism, each with its own 

theoretical leanings, its own conception of reality, and its own methodological 

preferences, have played significant roles in the continued development of 

qualitative research. Despite their differing theoretical assumptions and 

methodological preferences, these disciplines and subdisciplines are united in their 

reasons for employing qualitative research—to identify, analyze, and understand 

patterned behaviors and social processes. (GIVEN, 2008, p. 706) 
 

  Entre brasileiros, que também discutem a pesquisa qualitativa no campo da saúde, a 

repetição sofre poucas alterações.  

  Segundo Spadacio (2021, p. 597), em um editorial que discute a pesquisa qualitativa 

em saúde no contexto da pandemia de covid-19, “em sua constituição, a pesquisa qualitativa 

encontra-se intrinsecamente relacionada com o desenvolvimento das Ciências Sociais e 

Humanas [...] principalmente no final do século XIX e início do século XX”. 

  Já Turato (2004), marca uma deriva incorporando profissionais do campo da saúde 

nessa constituição: 

Há certo consenso na literatura em dizer que os métodos qualitativos adquiriram 

status científico com os trabalhos dos antropólogos, vindo depois a se desenvolver 

entre os sociólogos e educadores, Mas outra vertente importante a contribuir com 

a concepção e a prática do estudo do Homem e, nessa perspectiva, com os 

métodos qualitativos, foi a psicanálise. Aparecem depois as participações dos 

demais profissionais, como os psicólogos e, mais recentemente, dentre aqueles das 

áreas institucionais da saúde, os enfermeiros e médicos. (TURATO, 2004, p. 38-39) 
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  Segundo Knauth & Leal (2014): 

A difusão da metodologia qualitativa de investigação trouxe, também, uma série de 

consequências que requerem uma reflexão mais sistemática para que não se 

coloque em xeque a validade da pesquisa qualitativa. Nossa experiência na 

avaliação de teses e dissertações e na elaboração de pareceres de artigos 

submetidos a revistas científicas da área da Saúde Coletiva aponta para a forma 

como a pesquisa qualitativa tem sido incorporada no campo da Saúde Coletiva. De 

uma forma geral, pode-se afirmar que, paradoxalmente, o uso da metodologia 

qualitativa dentro da Saúde Coletiva parece prescindir de sua área mãe, as Ciências 

Sociais. (KNAUTH & LEAL, 2014, p. 461) 
 

Essas perspectivas históricas, movimentam sentidos importantes na manutenção do 

mito fundacional da pesquisa qualitativa ligado às ciências sociais. Como já discutimos, há 

uma particularidade nessa história que não pode ser generalizada à pesquisa qualitativa 

como um todo. 

  Entre os autores consultados, Morse (2012) é a autora que escapa parcialmente 

desse mito ao reconhecer que a pesquisa qualitativa é anterior ao trabalho realizado pela 

sociologia e antropologia no final do século XIX e início do século XX. Sua originalidade está 

na marcação institucional dessa história. Ainda que o discurso tenha como característica o 

reforço de uma ideia do surgimento a partir das perspectivas do norte global, e ainda reitera 

o surgimento na sociologia e antropologia, o apagamento da possibilidade de outras 

experiências não é realizado em sua completude - como em outros discursos. 

 

Is qualitative health research something new? No. It is probably the oldest type of 

health research, based on careful, recorded observation by the physician or 

midwife. Why then the fuss? Why is qualitative health research being introduced 

into curricula now? If it is so old, why is it not ingrained as permanent course 

content from which other quantitative health disciplines emerged? What happened? 
During the 1960s and until the mid 1970s, qualitative research - even qualitative 

health research - was struggling to maintain  legitimacy. Some disciplines in some 

geographic locations maintained  important programs of qualitative research, 

mostly in anthropology and sociology. Some of this work endures as classical 

studies, which now form the foundations for qualitative health research. From 

Sociology, we use Becker´s study of socialization of medical students, Boys in White 

[...], and Erving Goffman´s Asylums (1961), a study of “mental patients and other 

inmates” in Washington, DC. From anthropology, Zborowski´s People in Pain  (1969) 

is still significant. (MORSE, 2012, p. 24) 
 

  Posição próxima assumem Visbal et al (2008) na discussão sobre os mitos das 

técnicas qualitativas no campo da saúde: 
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Aun cuando existen diversos mitos para la aplicación de las técnicas cualitativas en 

el campo de las Ciências de la Salud, la importancia de su uso en este ámbito del 

conocimiento es relevante. 
Entre los mitos de este tipo de estudio se refieren: 
1. Decir que la investigación cualitativa procede de las Ciencias Sociales, el 

tema transita no sólo porque proceda de estas, sino porque es la aplicación de la 

Ciencia Social al estudio de la salud y de la enfermedad, lo que genera una 

integralidad en el abordaje, para el estudio del dipolo salud-enfermedad. (VISBAL 

et al., 2008, p. 4) 
 

No campo da saúde, esse exercício de aproximação melhor contextualizada permite 

uma reflexividade e posicionalidade quanto à pesquisa qualitativa que pode ampliar as 

possibilidades interpretativas tanto em relação aos objetos disciplinares quanto em relação 

às macro-teorias (GREEN & THOROGOOD, 2004), sejam elas filosóficas e/ou disciplinares.  

Em termos de análise qualitativa, por exemplo, um (a) estudante de medicina ou 

enfermagem sabe que a análise da evolução de um hematoma - que na forma (na qualidade 

da imagem) se dá pela mutação progressiva das cores do sangue sob a pele e que o 

conteúdo (a quantidade das alterações morfo-fisiológicas) dessa mudança, grosso 

modo,  corresponde às alterações bioquímicas da hemoglobina - trata-se de processo 

anátomo-fisiológico. No entanto, muito provavelmente, não sabe que esse exemplo revela 

uma forma metodológica de reflexão que não dissocia forma de conteúdo - ou qualidade de 

quantidade -, em outras palavras, uma forma dialética de pensar quantidade e qualidade. 

É importante compreender, a partir disso, que algumas terminologias no campo da 

saúde não necessariamente dão conta da complexidade interpretativa que alguns objetos de 

seu campo requerem, como, por exemplo, o termo positivista em referência a uma suposta 

unidade interpretativa das ciências da natureza, muitas delas ciências de base da saúde. 

O conhecimento histórico precisa nos dar perspectivas e não as reduzir a partir da 

ausência de formação ou a partir de interesses específicos.  Sem perspectiva histórica, os 

modelos plurais de ciência se reduzem à ciência moderna; ato contínuo, a política de 

evidência que a fundou se transforma em modelo único e disso se criam desdobramentos 

com impactos na produção de conhecimento que mais obscurecem do que informam. 

O fato de que as evidências do campo das ciências naturais possam ser tomadas a 

partir de sua constituição material, ou ontologia realista, ainda que distintas, não significa 

necessariamente que as disciplinas do conhecimento que tomam esses objetos para a 
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produção de conhecimento científico, incluídas as disciplinas da saúde, sejam positivistas. 

Todavia, para compreender essa condição, é preciso um processo historiográfico que 

permita transcender o senso comum científico que faz a associação direta entre ciências 

naturais e fundacionismo materialista, lógica formal, empirismo metodológico e tratamento 

matemático-estatístico. 

Se essa política de evidência específica passou a ser sinônimo de ciências naturais, e 

posteriormente passou a subsumir o imaginário social e científico, essa generalização não 

pode se converter em verdade sob pena de comprometer a própria formação científica. As 

disciplinas científicas que compõem as ciências naturais possuem inúmeras políticas de 

evidência, muitas delas que se contrapõem, inclusive, à política de evidência da ciência 

moderna. 

A forma como se criam mobilizações de sentidos negativos à terminologia 

“positivista” é redutiva no tocante tanto à contextualização histórica, fazendo com que a 

parte seja tomada como o todo, quanto ao aprimoramento da cultura científica ao não 

permitir o reconhecimento  do legado positivista ao desenvolvimento social e sua 

legitimidade enquanto proposição científica. 

Insisto nessa discussão tangencial desse discurso em razão dos efeitos dessas 

posições parciais. Como vimos em Morse (2012), a pesquisa qualitativa na saúde no início do 

século XX estava lutando para estabelecer sua legitimidade, mas não só ela. A pesquisa 

qualitativa como um todo. O cenário dos processos de urbanização no mundo ocidental e 

uma parte do mundo oriental, colocava questões às disciplinas do conhecimento para as 

quais os modelos provenientes das ciências naturais se mostravam pouco adequados, 

sobretudo quando a referência era a política de evidência hegemônica da ciência moderna 

(LEAVY, 2014). 

Não é sem motivo que boa parte das propostas de pesquisa qualitativa, até a metade 

do século XX, provenientes desse modelo específico, carregam consigo elementos da política 

de evidência oriunda neste, sendo poucas as que escapavam a essas questões:  

● oposições entre termos do processo reflexivo: objetividade versus subjetividade, 

dedução versus indução, explicação versus compreensão; ou de espaços: natural versus 

artificial (ou campo versus laboratório). 
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● decorrente das ontologias realistas ou materialistas, as noções de replicabilidade e 

generalização. 

● a fetichização das técnicas no processo de levantamento e análise das informações, 

entre outras questões. 

  Elementos esses que foram permitindo a institucionalização da pesquisa qualitativa 

em universidades e centros de pesquisa cuja metodologia predominante era da pesquisa 

quantitativa, ainda que com políticas de evidência heterogêneas. (BYNUM; BROWNE & 

PORTER, 1981) 

  Essa não é uma realidade nem distante, nem desconhecida de pesquisadores 

qualitativos, mesmo na atualidade. 

  Pope e May (2005), em uma publicação sobre pesquisa qualitativa na saúde, nos 

trazem uma ilustração do périplo que uma pesquisa qualitativa pode passar para ser 

publicada, tendo que ser muitas vezes traduzida por terminologias aceitáveis à lógica da 

ciência moderna cujo corolário é a pesquisa quantitativa e suas estruturas de sustentação. 

 

A pesquisa qualitativa é frequentemente definida por referência à pesquisa 

quantitativa. Seus métodos são vistos como a antítese dos quantitativos ou 

estatísticos; na verdade, os artigos no British Medical Journal nos quais a primeira 

edição desse livro foi baseada foram autorizados não como uma série sobre 

pesquisa qualitativa, mas como uma série sobre “métodos não-quantitativos". 

Um corolário infeliz dessa maneira de definir a pesquisa qualitativa é a inferência 

de que, já que não procura quantificar ou enumerar, ela não “mede”. Vale a pena 

observar que tanto é possível quanto legítimo analisar quantitativamente certos 

tipos de dados qualitativos [...]. Embora seja verdade que a pesquisa qualitativa é 

geralmente bem lida com falas ou palavras em vez de com números, isso não 

significa que seja destituída de mensuração ou que não possa ser usada para 

explicar fenômenos sociais. (POPE & MAY, 2005, p. 13) 
 

  Nós só conseguimos compreender o efeito Torre de Babel (BOSI, 2012) na pesquisa 

qualitativa, em específico na saúde, sem nos perdermos nos labirintos das diferenças 

disciplinares, com informação historiográfica.  

  É por esse tipo de aprofundamento que conseguimos compreender que aquilo que 

chamamos de pesquisa qualitativa, com recorte histórico pautado na transição entre o 

século XIX e XX, é na verdade uma reação historicamente situada à política de evidência que 

se tornou hegemônica entre os séculos XVI e XVIII.  
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  Ao se estabelecer como contraposição, acaba por reiterar os pecados apontados 

àquilo que seus precursores vão chamar de positivismo, pois reinterpreta o binarismo da 

lógica formal moderna, ainda que seus objetos sejam pensados em ontologias e lógicas que 

aparentemente se contrapõem ao positivismo. 

  Em “O nascimento da Clínica”, Foucault (2001) vai reconstituir a mudança de objeto 

da medicina entre a ciência clássica e a ciência moderna. Na obra, o autor traz as referências 

sobre o trabalho de médicos e curandeiros e descreve as práticas de desenvolvimento de 

conhecimento médico e cura, apontando-as como basicamente qualitativas.  

  O que se fazia, como levantamento de informação e tecnologia de cura, em muitas 

situações consistia em ouvir pacientes, nos espaços domésticos sobretudo, anotar 

cuidadosamente mudanças morfológicas, fisiológicas; fazer comparações físicas entre a 

condição anterior e a atual; e comparações entre o aspecto físico e dados da vivência do 

paciente. Tudo absolutamente qualitativo, sem a necessidade de contrapor qualidade e 

quantidade; isso, como o próprio autor mostra, vai se desenvolver de forma hegemônica 

com os desdobramentos das ciências de base da medicina, as ciências naturais, na 

modernidade.  

  Em nosso levantamento bibliográfico acerca da pesquisa qualitativa no campo da 

saúde, a contraposição - para afirmar a posição de legitimidade dessa modalidade histórica - 

é elemento fundante. Se contrapõe número à palavra, laboratório à vida cotidiana, indução 

à dedução, entre tantas outras possibilidades. No afã de se afastar de um processo 

hegemônico de produção de conhecimento que, com efeito, não respondia às dinâmicas 

sociais da modernidade, tampouco aos objetos disciplinares das ciências nascentes, a 

pesquisa qualitativa se constituiu como polo oposto, portanto, com os mesmos vícios 

limitantes do tipo específico de política de evidência que se contrapõe. As tentativas de 

responder a essa incoerência interna, em geral, soam mais artificiais e dissonantes do que 

pregam seus organizadores. Na voz de Martínez e Bosi (2004), os autores apontam que: 

 

No que concerne à sua apropriação pelas ciências da saúde, cabe assinalar que 

estas se orientam, durante a maior parte do século, pelas vertentes mais 

tradicionais do modelo hegemônico de ciência e, em particular, pelas propostas 

mais quantitativistas do positivismo que, pouco a pouco, se viram “forçadas” a 

incorporar novas direções teóricas e metodológicas ante a crescente insatisfação 

com os resultados encontrados no âmbito sanitário e, em especial, nos serviços de 

saúde oferecidos à população. (MARTÍNEZ & BOSI, 2004,  p. 28) 
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  É somente compreendendo que essa aposta situada não é destino, e isso podemos 

fazer por meio da compreensão histórica, que podemos retomar a possibilidade lógica da 

pesquisa qualitativa sem assumir seu compromisso com determinadas políticas de evidência 

da modernidade ou, se o fizermos, não cairmos nas tentações da polarização com o 

indeterminado positivismo. 

  

Definições imprecisas: pesquisa qualitativa no campo da saúde 

Nas obras de arquivo selecionadas, a pesquisa qualitativa no campo da saúde, em 

termos de definições ou contornos que se aproximavam de uma definição, vem de várias 

possibilidades de ancoragem. Não nos deteremos nessas questões, ainda que seja 

compreendido por nós que elas compõem linhas que força importantes nas delimitações 

oferecidas para os contornos conceituais. 

Iniciamos com Martínez e Bosi (2004), que na discussão sobre a pesquisa qualitativa 

em serviços de saúde fazem uma boa síntese a respeito dessa discussão tangenciando aquilo 

que já havíamos discutido anteriormente: uma indeterminação conceitual a respeito da 

pesquisa qualitativa: 

 

Essa difusão da PQ no campo da saúde levou, entre outros efeitos, ao 

fortalecimento de grupos e unidades de investigação no mundo acadêmico e 

assistencial bem como a uma crescente produção tanto em termos teóricos como 

empíricos. Isso se faz acompanhar, por sua vez, das mais variadas posturas quanto 

à sua conceituação e conteúdo, cabendo salientar a permanência de lacunas 

importantes ainda não suficientemente solucionadas, o que de certo modo 

contribui para o atraso na sua consolidação. Convém mencionar a este respeito 

três posturas amplamente generalizadas nos últimos anos que dão conta de uma 

certa confusão ou reducionismo na compreensão do tema em questão: uma 

remete aos conceitos empregados, outra às técnicas e a última à diferenciação que 

se estabelece entre qualitativo e quantitativo. (MARTÍNEZ & BOSI, 2004, p. 31) 
 

Ainda que os autores (MARTÍNEZ & BOSI, 2004,  p. 31)   façam referência a “variadas 

posturas quanto à sua conceituação e conteúdo, cabendo salientar a permanência de 

lacunas importantes ainda não suficientemente solucionadas, o que de certo modo contribui 

para o atraso na sua consolidação”, não observamos - de fato - exercícios conceituais e sim a 

configuração  de conceituações guarda-chuva que se caracterizavam por elementos 

polarizados (pesquisa qualitativa se contrapondo à quantitativa, palavra a número, 
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laboratório a contexto social etc.) ou a formulações teóricas de médio-raio (GREEN & 

THOROGOOD, 2004) como etnometodologia, interacionismo simbólico, teoria 

fundamentada nos dados, pesquisa naturalística,  ligadas  às ciências sociais. 

Mesmo autores que trabalham com a perspectiva de fundar uma disciplina do 

conhecimento particular a partir da pesquisa qualitativa, como Morse (2012) e Turato (2000), 

repetem a configuração conceitual já empregada no modelo de ciência moderna 

contemporânea e em particular nas referências das ciências sociais: 

Segundo Morse (2012): 

 

Qualitative Health Research is a research approach to exploring health and illness 

as they are perceived by the people themselves, rather than from the researcher's 

perspective. Researchers use qualitative researchers methods to elicit emotions 

and perspectives, beliefs and values, and actions and behaviors, and to understand 

the participants´responses to health and illness and meanings they construct about 

the experience. (MORSE, 2012, p. 21) 
 

  Mais à frente, na continuidade da construção da definição: 

 

When comparing qualitative and quantitative health research, the most crucial 

difference is in the focus and the level of analysis. Qualitative health research puts 

the individual back into the picture, especially descriptions of the emotional self. 

We tend to focus on the individual's experience, although patterned group 

responses are also important. We focus on concepts important to health, and on 

the development of frameworks and theories. Because of hospital entry 

restrictions, qualitative researchers from disciplines not concerned with health care 

tended not include the  sick in their studies until the AIDS epidemic, when those ill 

and dying in the community were brought to their attention. On the other hand, 

qualitative researchers deal with emotional content by quantifying their data, and 

report results statistically at the group and population level. p. 21-22 (MORSE, 2012, 

p. 21) 
 

  

Já Turato (2000) nos traz que a pesquisa qualitativa em saúde: 

 

É o estudo teórico - e o correspondente emprego em investigação - de um conjunto 

de métodos científicos, técnicas e procedimentos,  adequados  para descrever e 

interpretar os sentidos e significados dados nos fenómenos e relacionados à vida 

do indivíduo, sejam de um paciente ou de qualquer outra pessoas participante do 

setting de cuidados com a saúde (equipa de profissionais, familiares, comunidade) 

(TURATO, 2000, p. 96) 
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  Como já discutido anteriormente, as diferentes formas como a ênfase no sentido e 

no significado, seja como dado de primeira ou segunda mão, dito pelo participante da 

pesquisa ou elaborado pelos pesquisadores, têm uma perspectiva comum que é a 

Fenomenologia. 

  Como método filosófico, a Fenomenologia permitiu às disciplinas particulares do 

conhecimento o encontro com uma ontologia e uma lógica com condições  de elaborações 

teórico-metodológicas disciplinares específicas, tanto para a criação de fronteiras internas a 

cada disciplina do conhecimento quanto entre distintas disciplinas. Essa compreensão 

permite que entendamos que a contraposição que a ontologia e lógica fenomenológica 

realizou, frente ao indeterminado positivismo, não foi um processo em bloco, homogêneo.  

A partir da formulação inicial de Husserl, seus epígonos na filosofia produziram 

desdobramentos importantes em termos de delimitações específicas à ontologia, à lógica, 

entre outras referências, da metodologia filosófica. A lógica dialética de Husserl não é a 

mesma lógica dialética de Merleau-Ponty, por exemplo. Essas nuances, por uma série de 

questões, nos parece que não entram de forma contundente nas apropriações disciplinares 

que vão eleger, por exemplo,  os sentidos e significados como filtro da experiência do 

mundo, portanto, ponto de apoio privilegiados na contraposição a outras fontes 

consideradas incapazes de refletirem a diversidade de experiências da relação sujeito-

mundo. 

Vejamos uma citação longa, mas importante, de Bryman (1998) acerca da relação da 

fenomenologia com a pesquisa qualitativa nas ciências sociais: 

 

The study of phenomenology is a vast field which can be addressed here only in a 

highly summarized form and with specific relevance to the topic of qualitative 

research. Writing in the early twentieth century, Husserl proposed a programme 

for the study of the universal structures of people’s apprehension of the world. 

Recognizing that our subjective experience of the world is filtered through an 

unquestioning acceptance of its form and content (what he called ‘the natural 

attitude’), Husserl advocated that the observer needs to bracket this dense thicket 

of prior understandings in order to grasp subjective experience in its pure, 

uncontaminated form. This bracketing of the immediate comprehension of the 

world is referred to as the ‘phenomenological reduction’. Phenomenological ideas 

had little influence on the social sciences until the writings of Alfred Schutz (a major 

interpreter of the work of Husserl and other phenomenologists after the Second 

World War) came to notice following their translation from German in the 1960s. In 

one of his major works, Schutz (1967) was concerned to extend Weber’s notion of 

verstehen (see discussion below) making use of Husserl’s phenomenology. This 

preoccupation led him to view the constructs that people use in order to render 
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the world meaningful and intelligible to them as the key focus of a 

phenomenologically grounded social science. Conterminously, he was concerned to 

provide a framework for the rebuttal of the growing incursion of positivism in the 

social sciences in the 1940s and 1950s.  
Two themes in this quotation exemplify the phenomenological approach to the 

social sciences and recur in the methodological writings of many qualitative 

researchers. First, the subject matter of the social sciences—people and their social 

reality—is fundamentally different from the subject matter of the natural sciences. 

This view entails a pointed rejection of the positivist position that the differences 

between the natural and the social orders do not present any problems to the 

application of scientific methods to the study of society. Secondly, any attempt to 

understand social reality must be grounded in people’s experience of that social 

reality. This reality has already been interpreted by its adherents and so the social 

scientist must grasp individuals’ interpretive devices which provide the 

motivational background to their actions. Failure to recognize and encapsulate the 

meaningful nature of everyday experience runs the risk of losing touch with social 

reality and imposing instead ‘a fictional non-existing world constructed by the 

scientific observer’ (Schutz, 1964, p. 8). Schutz realized that the natural attitude of 

everyday life is a relatively unreflective stance toward everyday life, so that when 

social scientists seek to interpret this mundane reality they are in effect 

‘intellectualizing’ what is to the social actor unproblematic. Thus, Schutz suggests, 

the social scientist is in the business of creating ‘second order constructs’ of social 

actors’ comprehension of social reality. But these second order constructs must 

retain a basic allegiance to the actors’ own conceptions of the social world—their 

‘typifications’, to use Schutz’s nomenclature. In short, social action must be 

examined by the social scientist in terms of the actor’s own interpretation of his or 

her action and its motivational background. (BRYMAN, 1998, p. 51-52) 
 

Apoiar a fonte de conhecimento nos sentidos e significados pode ser legítimo e  é 

bastante sedutor na medida em que a variação destes, em termos de experiências de várias 

ordens (fisiológicas, relacionais, territoriais, sociais, individuais, entre outras), nos permite 

capturar essas ordens tanto para a compreensão das fronteiras que possibilitam a 

constituição da experiência individual, quanto das experiências coletivas mais amplas; assim 

como as identidades e alteridades envolvidas nesses processos entre os sujeitos e entre 

coletividades. 

No entanto, a depender de como a ontologia social e a lógica dialética 

fenomenológica - que é o pano de fundo dessa possibilidade interpretativa - funciona e faz 

funcionar essa compreensão, dentro de políticas de evidência específicas, o efeito é binário 

e não unitário. Nos expliquemos: a lógica dialética fenomenológica permite a compreensão 

de que os referentes (as palavras) que os sujeitos tomam para descrever a si e ao mundo 

não são essências que se replicam para todas as pessoas no mundo; se assim fosse, essa 

seria uma lógica formal - aquela  a que a fenomenologia se contrapõe.  
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Não sendo essências, em um sentido estrito, a variação desse sentido e significado é 

atribuída à relação do sujeito com seu contexto (ou o mundo). Esse recorte, a depender de 

como se articula com outros conceitos, categorias e proposições dentro de uma política de 

evidência específica, pode desconsiderar as incidências prévias à existência do sujeito (seja 

pelo mundo recebido por este, uma vez que é significado a posteriori pelo sujeito; seja pela 

própria polissemia dos referentes que antecedem o sujeito e o interpelam historicamente 

em sua condição  concreta), podendo também desconsiderar a atitude natural husserliana 

que consiste na apreensão inseparável dos elementos do mundo (forma e conteúdo), ainda 

que reconhecendo que nossa percepção tem limites biológicos, portanto, ainda que 

reconhece a existência, acessa parcialmente o mundo sensível. 

Cada política de evidência, dentro das diversas disciplinas do conhecimento, articula - 

explicitamente ou não, em totalidade ou não - elementos da metodologia filosófica de modo 

que a mera manifestação dessa metodologia, no todo e ou em parte, não revela como ela 

compõe a cadeia interpretativa modelada pelos designs de pesquisa. Esse é um dos pilares 

da Torre de Babel (BOSI, 2012) da pesquisa qualitativa no campo da saúde. Percebemos que 

os textos tomados à análise muitas vezes faziam, quando o faziam, uma mera citação ou à 

necessidade da incorporação da reflexão filosófica ou a elementos da metodologia filosófica 

(axiologia, metodologia, epistemologia) sem a explicitação dos sentidos dessa apropriação e 

sem a explicitação de como, na composição da política de evidência, esses sentidos faziam a 

interpretação funcionar da forma como se pressupunha.  

Não existem dúvidas de que sentidos e significados são referências importantes à 

pesquisa qualitativa, no entanto, tanto internamente à própria fenomenologia, quanto 

externamente, pensando em outros métodos filosóficos como o próprio materialismo 

histórico dialético,  o existencialismo, a hermenêutica, a hermenêutica de profundidade - 

entre outras - requerem explicitações sobre seu sentido na composição de projetos de 

pesquisa quanto - se for o caso - o ponto de apoio para a contraposição da lógica formal e 

das ontologias realistas, como alguns autores referem o positivismo. 

  Vejamos a reprodução dessa lógica em outros autores. Ulin; Robinson & Tolley 

(2005), na perspectiva de discutir a pesquisa qualitativa na saúde pública trazem: 

 

A challenge to the author of any book on qualitative research is to answer the 

commonsense question: What is it? Although there is no short, comprehensive 
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definition, the unique organizing framework is a theoretical and methodological 

focus on complex relations between (1) personal and social meanings, (2) individual 

and cultural practices, and (3) the material environment or context. Similarly, there 

is no universal blueprint for doing qualitative research, but the availability of 

rigorous methods for qualitative inquiry can take us down many rewarding paths to 

understanding life in ways that consider the perspectives and experiences of 

people who live it. Note that although qualitative analysis can answer questions 

about how people make sense of the world, it also can address many objective 

dimensions of human action and interaction, relating these findings to the contexts 

in which they occur. (ULIN; ROBINSON & TOLLEY, 2005, p. 4-5) 
 

  Já Tolley et al. (2016, p. 14), também na perspectiva da pesquisa qualitativa em 

saúde pública,  acrescentam a contraposição palavra-número ao final da definição: 

“qualitative: An approach to research that seeks to understand the complex relationships 

between personal and social meanings, individual and cultural practices, and the material 

environment or context. Preference is given to textual or other non-numeric data.” 

  Na perspectiva da metodologia clínico-qualitativa na saúde, Canzonieri (2011) coloca 

que: 

 
Na pesquisa qualitativa, a busca é compreender um fenômeno específico em 

profundidade, por isso a realidade é construída a partir do próprio estudo. Cabe ao 

pesquisador observar, analisar, decifrar e interpretar significações dos sujeitos do 

estudo, e não apenas em descrever fatos ou comportamentos. O processo e seu 

significado são os principais focos dessa modalidade de pesquisa. (CANZONIERI, 

2011, p. 22) 
 

  Fazendo referência à prática na relação de pesquisa, a autora diz que: 

 
A importância da pesquisa clínico-qualitativa está na complementação das 

informações do paciente/cuidador, pois capta as nuances das percepções, as 

significações dos sujeitos, o que possibilita uma maior compreensão da doença, do 

doente, do cuidador, do tratamento, da comunidade e das propostas futuras para 

novas pesquisas qualitativas e/ou quantitativas. (CANZONIERI, 2011, p. 40) 
 

Como parte da estratégia de contraposição, que vai definir técnicas específicas 

para  o levantamento e análise desses sentidos e significados e transformá-los em texto, 

essas referências constantes nos textos, como já sinalizamos, comporão políticas de 

evidência muito particulares que vão reiterar o modelo de ciência moderna contemporânea 

e estabilizar sua suposta contraposição ao modelo de ciência moderna clássico. 

Sentidos e significados no campo da pesquisa qualitativa em saúde tanto podem ser 

lidos com outras metodologias filosóficas quanto reinterpretados quanto ao papel de fonte 

ou ponto de apoio à contraposição na relação com a lógica formal, ou o positivismo. Como a 
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lógica formal faz parte da lógica dialética, sendo um momento necessário para a produção 

de conhecimento, mas não se esgotando em si, é preciso situar qual lógica dialética está 

operando a metodologia da reflexão, pois sob a aparência da adoção dessa lógica também 

pode-se operar com a dimensão formal de maneira binária, ou seja, a unidade da reflexão 

transita entre uma e outra; no método materialista não há a separação formal, sendo que 

uma contém em si a condição da outra, por exemplo.  

Desse ponto de vista, não são sentidos e significados que fundam a compreensão 

qualitativa acerca da diversidade humana e/ou social. Eles compõem as diversas mediações 

que tomadas em conjunto nos permitem elaborar aproximações e afastamentos da 

imediaticidade na qual os sujeitos vivem. Como sujeitos históricos, a interpelação da 

concretude da vida, nas diversas formas de sua reprodução, vem também de sentidos e 

significados históricos que são ressignificados pela experiência, rompendo, mantendo, 

incorporando parcial ou totalmente, a polissemia que o processo histórico traz aos 

referentes.   

 

 

Problema 

Toda a revisão bibliográfica anterior foi revelando que sob o modelo único de 

pesquisa qualitativa no campo da saúde existem diversas camadas interpretativas que 

articulam, implícita ou explicitamente, referências da produção de conhecimento científico 

ligadas à história e historiografia da ciência, filosofia e filosofia da ciência, disciplinas do 

conhecimento, entre outras questões. 

No senso comum, inclusive científico, a ciência é vista como uma forma homogênea 

e linear de produção de conhecimento sistemático, criando-se com isso ritos institucionais 

que fixam suas modalidades de expressão validadas e aquelas que não são consideradas 

parte do ritual. 

O modelo estético-político da comunicação científica é padronizado, impessoal e 

carrega uma expressão histórica que marca uma ciência que se movimenta 

independentemente de seus autores, uma nova deidade. 

Textos como o de Paul B. Preciado, Testo Junkie, no qual o autor narra sua jornada 

com a administração de hormônios masculinos em seu processo de transexualização, não 
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são considerados científicos, segundo padrões de escrita vigentes, revelando que biografias, 

portanto, a vida de quem faz ciência, não se cruza com sua produção, tampouco não são 

fonte de conhecimento científico. 

Como parte do roteiro dos critérios de cientificidade da ciência moderna clássica, a 

subjetividade não é um ponto de apoio a partir do qual conhecimento rigoroso possa se 

alicerçar, deslocando disso inclusive seus produtores: os cientistas.  

Como parte de uma ampla alegoria, controlada sob várias perspectivas, quase não 

nos deparamos com a voz e a trajetória de cientistas em seus textos de divulgação científica. 

Nas pesquisas qualitativas, espaço histórico no qual a subjetividade e as histórias de vida não 

são mal vistas, temos poucos relatos nos quais cientistas contam suas trajetórias na 

intersecção com a pesquisa científica.  

Patton (2015), fazendo a abertura de uma de suas obras, começa contando uma 

história particular, de sua vida, o nascimento de sua neta, para falar das imbricações entre 

seu processo de produção científica e o quanto ele não é asséptico em relação às vivências 

pessoais: 

I open with this personal story for another reason. Qualitative inquiry is personal. 

The researcher is the instrument of inquiry. What brings you to an inquiry matters. 

Your background, experience, training, skills, interpersonal competence, capacity 

for empathy, cross-cultural sensitivity, and how you, as a person, engage in 

fieldwork and analysis—these things undergird the credibility of your finings. 

Reflection on how your data collection and interpretation are affected by who you 

are, what’s going on in your life, what you care about, how you view the world, and 

how you’ve chosen to study what interests you is a part of qualitative methodology. 

The obligation and commitment to acknowledge and take into account the 

personal and interpersonal nature of qualitative inquiry will be a recurring theme 

of this book. I’ve been at this for more than 40 years. My granddaughter’s birth 

infused my writing with new energy and urgency as I imagined addressing a new 

generation of qualitative researchers and evaluators.(PATTON, 2015, p. 40) 
 

  Me deparei com esse trecho da obra de Patton (2015) muito tempo depois de ter 

proposto o projeto de pesquisa do doutorado, entretanto, a proximidade em relação à 

observação das ausências dos autores em seus textos serviu como ponto de apoio às 

elaborações que criaram nosso problema de pesquisa à época: como, a partir das trajetórias 

de pesquisadores do campo da saúde, se configuravam as mediações discursivas que davam 

contorno à pesquisa qualitativa.  

  Como produtores encarnados de ciência, a trajetória de pesquisadores e seus 

percursos nesses processos de construção de conhecimento científico poderiam indicar 
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referências sobre o fazer ciência para além dos textos padronizados desse universo e as 

limitações desse tipo de escrita. Como o discurso interpela o ser social, que o faz funcionar 

sob seus termos, temos então diversos pontos de incidência que podem se revelar nos 

discursos de cientistas acerca da pesquisa qualitativa no campo da saúde, tanto em seu 

circuito formal quanto na intersecção desse circuito com a história, as sociabilidades, as 

institucionalidades, entre tantas outras referências. 

  Foi nessa perspectiva que emergiu a ideia de dialogar com pesquisadores desse 

campo: compreender como suas trajetórias singulares podem nos informar sobre o fazer 

científico e as possibilidades de ampliar nossa compreensão sobre essas relações. 

  Nesse sentido, na continuidade da pesquisa nossos objetivos foram: 

Como objetivo geral, compreender as mediações discursivas que sustentam as concepções 

sobre pesquisa qualitativa no campo da saúde junto a pesquisadores de programas de pós-

graduação e na produção teórica desse campo. E como objetivos específicos, a) 

compreender quais mediações constituem o campo discursivo da produção teórico-científica 

da pesquisa qualitativa no campo da saúde no Brasil e  b)  compreender as mediações 

discursivas que emergem a partir dos discursos de pesquisadores do campo da pesquisa 

qualitativa em saúde tomando como referência suas trajetórias de desenvolvimento técnico-

científico nesse campo. 
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2. Desenvolvimento 

 

 

2.1 Método 

 

O método que subsidia e dá contorno às naturezas dos elementos do trabalho parte 

do Materialismo Histórico Dialético, sintetizado por Marx (2011, 2012 a,b,c,d) e Engels 

(1980). Como parte do próprio método,  e em paralelo às compreensões gerais e específicas 

das sínteses da teoria marxiana, também procedemos à leitura de epígonos, apologéticos, 

apocalípticos e detratores como forma de observar as traduções que partem das sínteses 

originais marxianas e compreender a natureza dos deslocamentos e a possibilidade de 

produzir sínteses mais qualificadas a partir desse processo (SANTOS, 1953; KOPNIN, 1978; 

CHEPTULIN, 1982; ANDERSON, 1985; HOBSBAWM, 1984;  PAULO NETTO, 2011; HARVEY, 

2012; BALIBAR, s/d). 

Como um referencial teórico-metodológico cuja história o coloca em uma condição 

de forte tensão ideológica em razão de suas relações, pressupostas ou diretas, com a 

experiência socialista na ex URSS, não é uma tarefa tranquila adotá-lo enquanto método em 

função de arrastar uma série de movimentos interpretativos que se fazem em razão disso.  

Duas outras questões merecem ser citadas: a primeira questão importante é a compreensão 

de que há um nível de deslocamento realizado tanto pelo acesso traduzido das produções 

originais quanto pela rede de autores utilizados que fazem parte do que chamamos de 

marxismo ocidental (IOSURDO, 2018); e a segunda questão é a recepção brasileira à obra de 

Marx cuja circunstância histórica, econômica e social ganha circuitos interpretativos 

heterogêneos em razão da condição nacional na geopolítica internacional, uma vez que essa 

recepção tem diferenças entre a experiência histórica da ex-URSS e sua ressonância no 

restante do mundo (MORAES, 1995, 1998; MORAES & DEL RIOJO, 2000; MORAES & AARÃO, 

2002, 2003) 

É nesse contexto que o Materialismo Histórico Dialético é adotado nesse trabalho 

como método, um referencial teórico-filosófico capaz de colocar em perspectiva esse 

processo construtivo de forma crítica, intencionando avançar a capacidade humana de 

compreender e mudar o mundo. 
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Um mosaico é a relação entre várias partes: a relação figura e fundo na constituição do 

Materialismo Histórico Dialético (MHD) 

 

De início, gostaria de sinalizar algumas questões que creio serem importantes para 

situar meu diálogo e posicionalidade sobre método e sobre o método chamado para pensar 

esse processo. 

Como método, o MHD vem de um conjunto de discussões provenientes de tradições 

filosóficas, econômicas, sociológicas, jurídicas e isso por si só implica numa complexidade de 

articulações teóricas que sustentam seu corpo teórico-filosófico.  

Para pensar com o MHD é necessário aceitar os pressupostos gerais dessa referência 

teórico-filosófica e por conseguinte seus cortes provenientes das demais disciplinas do 

conhecimento. 

Essa primeira condição, que chamaria de interna, se soma à necessária compreensão 

periódica do MHD, inicialmente em relação à Filosofia e posteriormente enquanto produção 

emergente em dado momento sócio-histórico. 

Realizar uma leitura crítica, em profundidade, ao método requer uma trajetória de 

estudos que coloque em diálogo todas as forças disciplinares que sustentam a síntese, ao 

mesmo tempo que acompanha o próprio processo de organização e reorganização do 

mesmo. Essa tarefa não se resume ao capítulo do método de um projeto de pesquisa, se 

constituindo em tarefa para a vida. 

Como todo processo vivo de construção teórica, autores veem e reveem pontos, 

conceitos e categorias no processamento do edifício teórico. Dessa forma, como não sendo 

possível um mergulho em profundidade em todos os desdobramentos e cruzamentos 

teórico-conceituais, vamos trabalhar com a fonte direta, ou seja, as obras de Marx e Engels, 

e buscar referências epigonais para nos ajudar a pensar essas variações internas e externas à 

obra. 

Também é importante ressaltar que evitarei assimilar os autores à obra, nesse 

sentido nosso trabalho tem como referência o MHD e não o marxismo. Justifico essa posição 

artificial na tentativa de poder melhor olhar o edifício teórico mais como monumento.  

Na modernidade esse método ocupou um lugar que transcendeu o espaço 

acadêmico e cultural tornando-se uma filosofia de Estado. Isso não é uma situação qualquer, 
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pois, nessa condição, o método foi arrastado às redes de produção de significados e práticas 

que selaram uma posição polissêmica e dialética que faz funcionar até hoje modos de 

produção e reprodução da vida. 

A ideia de um distanciamento artificial da palavra marxismo tem relação com o 

reconhecimento de uma condição da referência teórico-filosófica que precisa ser pensada 

aquém e além de sua função de filosofia de estado, como ocorreu processualmente com sua 

adoção nas condições históricas que antecederam e sucederam a Revolução de Outubro de 

1917 (NYGAARD, 2022). 

É importante compreender que a ligação do MHD com a Revolução Russa é direta, 

mas não determinante, se pensarmos que - como reflexão viva - o marxismo foi e continua 

sendo palco de movimentos interpretativos diversos, mesmo naquele contexto; entretanto, 

como filosofia da práxis, o marxismo - enquanto uma ancoragem que nasceu a partir do 

referencial teórico-filosófico-metodológico de Marx e Engels - acabou por assumir um lugar 

que subsome as diversas tradições  heterogêneas que convergiram para o processo histórico 

revolucionário como um todo. 

Portanto, como sinaliza NETTO (2017), falar em marxismo ou teoria marxiana no 

singular é algo problemático, pois 

 
É só nos últimos anos de vida de Marx que suas principais propostas políticas 

começam a ganhar os setores mais combativos da classe operária da Europa 

Ocidental. Na verdade, entre as insurgências de 1848 e a Comuna de Paris (1870-

1871), as vanguardas proletárias se moveram no interior de um confuso espectro 

ideológico, onde se mesclavam idéias mutualistas, cooperativistas, anarquistas e 

terroristas. A tentativa de unificar minimamente o movimento operário através da 

Associação Internacional dos Trabalhadores (depois conhecida como Primeira 

Internacional), levada a cabo por Marx entre 1864 e 1871, se frustrou justamente 

em razão das divisões oriundas do sectarismo que imperava entre os 

representantes daquelas correntes. (NETTO, 2017, p. 22) 
 

Sua própria ligação com o movimento socialista, que o antecede, e a partir do qual 

ganha traduções distintas no movimento bolchevique (libertários e marxistas) torna-se um 

sinalizador importante dessa necessidade reflexiva.  

A versão hegemônica e vencedora no embate interno no pós revolução foi a marxista, 

a mesma versão que desembocou no naufrágio do Estado Socialista a posteriori, ainda que 

saibamos a respeito das linhas de força que operaram para tanto como incidências, para 

além daquele contexto específico. As traduções bolcheviques sobre a permanência de um 
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modelo de classes aparentemente horizontal nas relações de produção,  com finalidade de 

conduzir a uma extinção paulatina do Estado, criaram as condições concretas para uma 

reatualização das condições de submissão do proletariado a uma lógica de comando central, 

ainda que a produção de bens e serviços tenham sido organizados de forma horizontal. 

Quero evitar, com essa construção, a ligação direta entre o que se chama de marxismo e a 

falência desse estado. (MANDEL, 1994; NETTO, 2017; NYGAARD, 2022) 

Todavia, essa é mais uma dimensão a ser ressaltada no plano da compreensão do 

MHD, pois as questões econômicas e geopolíticas daquele contexto nos ajudam a 

compreender incidentes que ficam subsumidos como marxismo e de fato têm relação com 

processos histórico-econômicos que o antecederam e o sucederam (MANDEL, 1994; 

NYGAARD, 2022). 

Segundo NETTO (2017), 

 
Todos esses elementos, e outros que não podem ser analisados aqui, condicionam 

a leitura e fundam a interpretação que a Segunda Internacional, através de teóricos 

dotados como Kautsky e Plekhanov, fez da obra marxiana. Interpretação que, no 

momento em que trazia o pensamento de Marx às massas, modificava-o 

significativamente – e esta modificação consiste, fundamentalmente, na conversão 

da obra de Marx em uma concepção de mundo (isto é: uma visão de conjunto da 

natureza e do homem, um sistema completo e acabado). Estava nascendo um 

marxismo, e o termo, utilizado, ao que parece, pela primeira vez por Kautsky um 

pouco antes do falecimento de Marx, arrancou deste expressões de ironia e 

protesto.   (NETTO, 2017, p. 23-24) 
 

Por fim, sem a pretensão de esgotar as incidências na formulação do MHD, é preciso 

recuperar a periodização do mesmo no corpo de desenvolvimento da própria Filosofia. 

Algumas leituras indicam que a atualização que o método traz ao campo filosófico ainda 

precisa ser melhor compreendido (HARVEY, 2012), sobretudo em relação à condição e 

interpretação da matéria e seu método, a dialética.  

  Nesse ponto, nos posicionamos frente às diversas possibilidades interpretativas 

frente ao MHD como método, tomando-o mais como possibilidade interrogativa do que 

modelo normativo-prescritivo, o que nos ajuda a subscrever as formulações de NETTO 

(2017): 

 
Rapidamente, apresento meus trunfos: 1. penso que a obra original de Marx (a 

obra marxiana) é uma teoria da sociedade burguesa e da sua ultrapassagem pela 

revolução proletária; 2. considero esta obra necessária, mas não suficiente, para 

explicar/compreender e revolucionar o mundo contemporâneo; 3. julgo que todas 
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as ideias de Marx (bem como de seus seguidores) devem ser testadas e verificadas 

sempre, jamais constituindo verdades imutáveis e evidentes por si mesmas; 4. 

enfim, sustento que não existe algo como “O marxismo”; defendo a tese de que há 

marxismos, vertentes diferenciadas e alternativas de uma já larga tradição teórico 

política. A hipótese de um marxismo único, puro e imaculado remete mais à 

mitologia política e ideológica do que à crítica racional.” (NETTO, 2017, p. 3-4) 
 
 

Rede de enunciados e proposições: nossa política de evidência 

  Como vimos, a partir da proposta de tomar o Materialismo Histórico Dialético como 

referencial teórico-filosófico e metodológico, capaz que contribuir com a construção de um 

modelo de ciência, no qual disciplinas do conhecimento, teorias  e metodologias particulares 

se constituem como pontos que se interconectam em uma rede interpretativa, operando a 

produção de conhecimento de forma situada, é nessa perspectiva que nossa política de 

evidência se desdobrará como metodologia. 

  Nesse sentido, os princípios filosóficos são explicitados - não de forma exaustiva e em 

sua profundidade - de modo que os enunciados e proposições no conjunto do trabalho 

possam ser melhor compreendidos. 

  Entre os enunciados do campo da filosofia, uma das principais retomadas que Marx e 

Engels fazem é a condição da base material da existência, ou seja, os autores vão recuperar 

nas tensões filosóficas entre materialismo e idealismo uma nova posição para o 

materialismo, conferindo a este um deslocamento de sentido  nas batalhas filosóficas 

(ABBAGNANO, 2007).  

  Para Marx e Engels, a matéria é o ponto de partida para tudo, inclusive para a 

possibilidade histórica da ideia. A matéria antecede, engloba e sucede a ideia como 

referência da compreensão do mundo; nesse sentido, a noção de origem das coisas, ou a 

ontologia para falarmos sobre a metodologia de pensamento, é materialista.  

  O materialismo, ao pressupor o ponto fundacional de todas as coisas à matéria, não 

se desvincula do desdobramento histórico que permitiu a emergência da ideia; pelo 

contrário, marca a própria ideia como condição material, produto e processo histórico do 

movimento da transformação da natureza - da qual a própria humanidade faz parte - 

sem  deixar de compreender que seu fundamento é material. Diversidades e disputas 

marcadas por relações e contextos complexos permitem à ideia variar, pois a materialidade 

a que se refere também varia, todavia, é à materialidade a que se refere. 
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  Pinto (2020), nos coloca essa questão ao refletir sobre a discussão da natureza do 

conhecimento científico. O autor diz que não se conhece o conhecimento por ele mesmo, 

pois isso seria uma tautologia. O conhecimento científico, para o autor, é uma função, ou 

seja, aquilo que derivamos da intersecção entre conjuntos de referências materiais. Nessa 

perspectiva, a ideia é parte da possibilidade material da reflexão sobre as relações entre 

conjuntos de termos; entretanto, se os conjuntos de termos que se interseccionam não têm 

fundamento material - se realizando somente a partir de suas possibilidades ideacionais - 

não teremos conhecimento científico e sim outros tipos de conhecimento. 

  À base material, Marx e Engels, incluem a lógica dialética como método de reflexão. 

Essa incorporação, no cenário da filosofia, também desloca a dialética dos debates 

anteriores, pois vai pensar a forma de reflexão dialética não como reflexão oposicional, 

aquela que compreende uma unidade composta por elementos distintos. Para os autores, a 

reflexão dialética é a reflexão do movimento da natureza, ou seja, como existe no tempo, as 

materialidades da natureza são constituídas por um processo intrínseco de co-constituição 

no qual não existem elementos distintos que se opõem na configuração das materialidades; 

o que existe são pontos de mutação em constante tensionamento - que não se excluem - 

mas, a depender das condições a que estão submetidos, se configurarão de formas 

diferentes (FATALIEV, 1966; KOPNIN, 1972, 1978). Entre uma formação rochosa e a areia da 

praia existe tempo, espaço e incidentes que nos permitem compreender que a areia da praia 

não é uma existência por si mesma, se constituindo por processos cuja compreensão exige 

remontar os pontos de mutação e seus tensionamentos.  

  A partir dessas duas retomadas filosóficas, que vão sendo feitas nas obras de Marx e 

Engels, com processos sucessivos de revisão e desenvolvimento pelos autores na 

configuração de seu método filosófico, é que as teorias disciplinares da sociologia, da 

economia e das ciências da natureza vão se concatenando como linhas de força na execução 

de uma política de evidência marxiana.  

  Segundo Netto (2017), 

 
O materialismo dialético é uma teoria geral do ser que, em contraposição à 

“metafísica”, privilegia o movimento e as contradições e toma o mundo material 

como o dado primário que, na consciência, dado secundário, aparece como reflexo. 

O materialismo histórico é a aplicação dos princípios do materialismo dialético ao 

estudo da sociedade.   (NETTO, 2017, p. 33) 
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  Entendemos que essa versão interpretativa que divide o método em materialismo 

histórico e materialismo dialético é opcional. Se observarmos a ontologia e a dialética na 

arquitetura teórico-conceitual e metodológica de Marx e Engels, podemos chegar às 

conclusões acima sem necessariamente dividir as referências sobre as quais estamos 

tomando a reflexão. 

  Nos parece que essa separação cumpre uma função didática, sobretudo na 

elaboração de categorias de análise como atividade, trabalho, ideologia, alienação, entre 

outras, que cumprem a função de dar inteligibilidade às articulações entre a evidência da 

diferença de classes na apropriação e expropriação dos bens socialmente construídos; 

pontos de apoio para pensar as particularidades da diferença entre modos de produção e 

reprodução da vida, suas diferenças, fronteiras, e especificidades históricas, sociais e 

econômicas. 

  As categorias vão sendo desenvolvidas progressivamente para abarcar o 

desenvolvimento da arquitetura teórico-filosófica de Marx e Engels (HARVEY, 2007), todavia, 

sua ontologia e sua lógica já permitem a compreensão de que qualquer existência material 

(as pedras, as pessoas, os pensamentos, os animais etc) é/não sendo processo e produto 

cuja constituição é múltipla, variando no tempo e no espaço, sendo o movimento sua 

condição inexorável. 

  Segundo Fataliev (1966): 

 
O movimento, no sentido amplo da palavra, é uma categoria filosófica que significa 

transformação em geral. A energia é uma concepção científica que não é idêntica 

ao movimento, mas que se lhe assemelha quando se trata da natureza inorgânica 

ou de seus fenômenos relativos aos atos elementares. A energia é a característica 

científica mais importante do movimento, de seu aspecto quantitativo e qualitativo. 

A grandeza da energia constitui a característica quantitativa do movimento, e as 

diferentes formas da energia representam o aspecto qualitativo das formas 

correspondentes do movimento. 
Eis porque, em sua formulação geral, a lei da conservação e da transformação da 

energia é a da conservação e transformação do movimento. Ela prova 

cientificamente que o movimento não pode ser criado nem destruído, que suas 

diferentes formas podem transformar-se uma na outra qualitativamente. Se o 

movimento não pode ser destruído nem criado, se não importa que movimento, na 

natureza, não pode ocorrer senão em consequência de uma quantidade 

correspondente de outra forma de movimento, não resta mais lugar, na Ciência, 

para um “pirote inicial”; pode-se explicar cientificamente a origem de todo 

movimento; é uma transformação que se desenrola no espaço, mas que possui 

também sua história no tempo. [...] (FATALIEV, 1966, p. 76) 
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Esse encontro do MHD com a ciência moderna permitiu a Marx e Engels, mas 

sobretudo a seus epígonos, pensar o próprio MHD como ciência, uma vez que o método 

reunia as condições críveis para  a produção de conhecimento científico, reunindo à 

metodologia filosófica todas as condições necessárias para a análise empírica dos 

fenômenos (dos naturais aos sociais), sem o tratamento parcial e oposicional tanto de 

outros métodos filosóficos quanto das disciplinas, teorias ou campos específicos vigentes no 

século XX. 

Para Netto (2017), 

 
O resultado é que, nas interpretações dominantes na Segunda Internacional, o 

legado de Marx é tomado como uma ciência – o marxismo – que funda uma 

concepção de mundo. Oferecendo uma filosofia da natureza e da história (o 

materialismo), esse marxismo, partindo das determinações da “base econômica”, 

explica as relações sociais em geral. Ao lado da ênfase no “fator econômico” (tão 

gritante que o próprio Engels se viu compelido a denunciar o economicismo), 

vicejou uma percepção claramente evolucionista do processo social, sintoma da 

contaminação positivista na Segunda Internacional: o trânsito do capitalismo ao 

socialismo seria um progresso inevitável e fatal.  (NETTO, 2017, p. 25) 
 

Penso que, como teoria burguesa, ao se constituir em contraposição a um estado de 

coisas, a arquitetura teórico-filosófica de Marx e Engels perde uma posição importante do 

conceito histórico de ciência moderna que é sua contínua capacidade de fazer perguntas 

sem implicação a priori. Não se trata de pensar em termos de uma suposta neutralidade do 

conhecimento científico, mas pensar que a capacidade de perguntar possa contrariar 

inclusive os pressupostos que tornaram a pergunta possível. 

Como vimos com Netto (2017), isso vai variar em conformidade como cada 

pesquisador toma o MHD. Se como modelo fixo e acabado, nos termos do autor, como 

concepção de humanidade e sociedade, ou como arquitetura interpretativa que pode 

acionar diversas relações a partir de suas políticas de evidência específicas. 

Para o nosso trabalho, nos importa partir da arquitetura possível a partir do MHD, ou 

seja, como, sem perder as condições de sustentação do método, organizamos a política de 

evidência deste trabalho. Nesse sentido, nossa ontologia é social, ou seja, a materialidade 

que constitui os elementos que tomados à análise não escapa às formulações sociais.  

A indissociabilidade entre o qualitativo e o quantitativo só pode ser compreendida 

por meio da lógica dialética; lógica essa que não trabalha a relação constitutiva de um objeto 

por meio da contraposição de seus elementos internos. Como vimos em Fataliev (1966), o 
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movimento da matéria é inerente a sua condição, portanto, qualidade e quantidade são 

elementos implicados continuamente sem ponto formal de ruptura, se constituindo em suas 

formas e conteúdos por meio de incidências espaço-temporais. 

Nesse sentido, para compreender um objeto-processo, a noção de pesquisa em Marx 

e Engels é fundamental, pois pensam que a empiria é o ponto de apoio a partir do qual se 

tomam os elementos a partir dos quais as análises (abstrações) se fundamentam.  

Segundo Netto (2017),  

 

Esses dois aspectos cardeais do pensamento marxiano relacionam-se ao método de 

pesquisa de Marx. O seu procedimento consistia sempre avançar do empírico (os 

“fatos”), apanhar as suas relações com outros conjuntos empíricos, investigar a sua 

gênese histórica e o seu desenvolvimento interno e reconstruir, no plano do 

pensamento, todo este processo. O circuito investigativo, recorrendo 

compulsoriamente à abstração, retomava sempre ao seu ponto de partida – e, a 

cada retorno, compreendia-o de modo cada vez mais inclusivo e abrangente. Os 

fatos, a cada nova abordagem, se apresentam como produtos de relações 

históricas crescentemente complexas e mediatizadas – podendo ser 

contextualizados de modo concreto e inseridos no movimento maior que os 

engendra. É um método, portanto, que, em aproximações sucessivas ao real, 

agarra a história dos processos simultaneamente às suas particularidades internas. 

Um método que não se forja independentemente do objeto que se pesquisa – o 

método é uma relação necessária pela qual o sujeito que investiga pode reproduzir 

intelectualmente o processo do objeto investigado.   (NETTO, 2017, p. 19) 
 

  Com essa perspectiva de método, não faz sentido pensar de forma oposicional tanto 

a natureza das coisas quanto a metodologia reflexiva que se debruça sobre processos e 

objetos em investigação.  

No método MHD não cabem oposições na natureza dos objetos (objetivo versus 

subjetivo, material versus imaterial) ou nas formas de reflexão que caracterizam o momento 

abstrato da produção de conhecimento (indução versus dedução, explicação versus 

compreensão). 

A ontologia social da materialidade sendo pensada de forma dialética implica que a 

possibilidade interpretativa da percepção oposicional (forma e conteúdo) não implica que 

não saibamos reconhecer a integralidade unitária da relação forma-conteúdo.  

As formas empíricas encerram movimentos de conteúdo que se alternam 

historicamente, revelando-se móveis. Os pontos de mutação sofrem incidências de inúmeras 

ordens, sendo colocadas ou retiradas condições para a constituição desses processos 

mutantes.  



89 

 

Assim, a reflexão lógica dialética permite tomar o movimento, aquilo que aparece 

vulgarmente como forma ou conteúdo em sua expressão de lógica formal. A diferença é que 

o movimento nunca corresponderá à fixação de uma natureza isolada, desligada de outras 

relações, como entidades lógicas forma versus conteúdo. Nesse sentido, a lógica formal é 

um ponto de apoio a partir do qual essas unidades são compreendidas em sua conexão 

indissociável, tanto por meio do processamento histórico quanto por meio das incidências 

que as envolvem e nas quais elas existem. 

É por essa e outras razões que o MHD não trabalha com metodologias de 

levantamento e análise da informação de forma fetichizada, como se tivessem vida própria. 

Não são as técnicas que conferem, por suas características de isolamento de manifestações, 

a qualidade e a quantidade dos fenômenos. Elas nos ajudam a nos aproximar de constâncias; 

constâncias essas que variam segundo espaço, tempo, relações. 

A abstração decorrente dessas análises é a capacidade de reconhecer as funções 

entre conjuntos formados por qualidades e quantidades na busca pela produção de 

conhecimento que esteja nessa intersecção. 

Nos modelos nos quais a lógica formal conduz a forma de reflexão, é comum a 

exclusão de referências que compõem uma função, como, por exemplo, o não 

reconhecimento da compreensão em um processo de explicação e vice-versa. Logo, com a 

lógica dialética como parte da estrutura metodológica do MHD, o arco reflexivo do projeto 

trabalha a natureza dos objetos (sua ontologia), e as técnicas (de levantamento e análise da 

informação) na perspectiva do movimento, ainda que seja possível tomá-los à análise 

empírica por meio de sua aparente fixidez. 

Essa não é uma posição pacífica no MHD. Em “As aparências enganam: divergências 

entre o materialismo histórico dialético e as abordagens qualitativas de pesquisa”, Martins 

(2019) faz uma elegante e fundamentada crítica sobre a adoção das chamadas abordagens 

qualitativas no âmbito de vinculações com o materialismo histórico. 

Em termos de debate, que reitera as discussões anteriormente colocadas por nós 

sobre a impossibilidade de um pensamento dicotômico para refletir sobre a realidade 

material dos objetos (que se constituem por meio do movimento contínuo entre forma e 

conteúdo), a autora é contundente nas apreciações que dão contorno às posições 

materialistas de pensar. Todavia, ao observarmos o material empírico sobre o qual assenta 
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suas considerações sobre a impossibilidade de pensar as análises qualitativas em uma 

perspectiva materialista, este ponto de apoio está configurado em uma discussão pautada 

nas ciências sociais, mais especificamente, na fenomenologia.  

Como já observamos no texto, no Brasil a pesquisa qualitativa é fundamentada 

majoritariamente na perspectiva das ciências sociais, ainda que existam referências ligadas a 

outras metodologias filosóficas, entre elas o materialismo histórico-dialético. Nesse sentido, 

observamos que há uma confusão entre a lógica dialética do materialismo histórico e as 

lógicas dialéticas das fenomenologias implicadas no contexto nacional, sendo que os autores 

citados estão localizados nessa segunda seara. 

Para essas lógicas dialéticas, que partem da verstehen (compreensão) 

fenomenológica faz sentido a separação quantidade e qualidade, tanto em termos da 

natureza dos fenômenos quanto nos termos de sua análise e emprego de técnicas. Seus 

autores tanto podem trabalhar com a ideia de unidade de opostos; e, portanto, a qualidade 

teria vida própria, assim como a quantidade, quanto de possibilidade de análise por métodos 

que captem essa distinção.  

  Martins (2019) toma uma singularidade que não dialoga, de fato, com as 

particularidades da análise qualitativa. Primeiro porque o modelo tomado como referência 

não é de fato materialista histórico e sim fenomenológico; segundo, porque esses modelos 

tomados à análise têm particularidades que estão lastreadas na emergência de um modelo 

de ciência também particular, não sendo possível fazer uma generalização abstrata à 

possibilidade da pesquisa qualitativa a partir do materialismo histórico dialético.  

  González-Rey (2005) fez um importante movimento no MHD para pensar a pesquisa 

qualitativa. Para o autor, a distinção entre pesquisa qualitativa e quantitativa não é 

metodológica, sendo epistemológica. Esse deslocamento dialoga com a possibilidade 

histórica da ciência moderna contemporânea de trabalharmos com objetos sem natureza 

fixa, sobretudo em ciências humanas e sociais. No entanto, essa perspectiva ainda dialoga 

com a distinção qualidade e quantidade, não mais no nível da técnica ou da natureza das 

coisas, mas no nível da raiz do conhecimento.  

  Se seguirmos as justificativas do autor, vamos chegar às mesmas discussões 

realizadas por nós e por Martins (2019) a respeito de como o MHD toma o empírico para, 
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por meio de sucessivas abstrações deste, chegar à concretude dos objetos e processos 

tomados à análise.  

Enquanto Martins (2019) nega a abordagem qualitativa, tomada pela fenomenologia 

como possibilidade heurística particular, González-Rey (2005) não nega essa possibilidade, 

indicando que, no final das contas, o método materialista histórico dialético é garantido por 

sua arquitetura. Para o autor, essa possibilidade não exclui a compreensão da extensão por 

si. Entre ambos, entendemos que a possibilidade da pesquisa qualitativa é factível dentro de 

uma política de evidência que articule e explicite as noções envolvidas em sua proposição. 

Nesse sentido, nos aproximamos mais de González-Rey (2005). Talvez nosso distanciamento 

em relação ao autor esteja no fato de que não nos parece que a diferença entre pesquisa 

quali e quanti seja apenas epistemológica. Existindo também diferenças ligadas aos modelos 

de ciência bem como suas articulações com as disciplinas do conhecimento que, no conjunto, 

vão configurar políticas de evidência muito específicas a cada projeto de pesquisa. 

Demandando então uma particularização que está além desse apontamento macro 

terminológico. Assim, não necessariamente uma epistemologia X garante radicalmente as 

noções, conceitos e categorias que, em tese, lhe seriam próprias. A noção de dialética, por 

exemplo, é uma referência importante nessa discussão. A depender de como ela é tomada 

no conjunto de um projeto, seu sentido muda radicalmente dentro de uma arquitetura 

teórica. 

 

2.2 Metodologia 

Considerações Introdutórias 

A metodologia deste trabalho é composta pelos passos e procedimentos e técnicas 

que vão tomar o discurso sobre pesquisa qualitativa no campo da saúde como objeto e 

processo empírico em seu plural movimento constitutivo. 

  Nesse sentido, algumas considerações se fazem necessárias para situar os (as) 

leitores (as) quanto às processualidades envolvidas nessa síntese. Entre a proposição do 

projeto à universidade e o relatório final, muitas mudanças ocorreram sendo importante 

apontá-las para o processo de avaliação geral deste. 

  No projeto inicial a metodologia do trabalho era composta por uma revisão narrativa 

baseada em um protocolo, não configurando uma revisão sistemática estrito senso uma vez 
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que esse tipo de revisão tem especificidades que não foram reconhecidas como pertinentes 

para este trabalho, bem como seu tempo de execução tomaria uma parte importante da 

realização, do qual não dispúnhamos. 

  A revisão narrativa foi proposta como uma revisão que nos aproximaria da realidade 

empírica da produção científica no campo do campo da saúde ligada à metodologia 

qualitativa. A pretensão desde o início não era uma síntese exaustiva dessas possibilidades, 

uma vez que já tínhamos uma aproximação dessa discussão por meio de um projeto anterior 

que já nos situava questões importantes da discussão (SILVA; CASTRO-SILVA & MOURA, 

2018). Assim, com ênfase na busca por mediações discursivas que configurariam possíveis 

sentidos da pesquisa qualitativa no campo da saúde, o protocolo em apêndice (p. X) 

permitiu o primeiro movimento de aproximação empírica à discussão do projeto. Nele, 

leitores (as) poderão ter acesso às sínteses parciais que posteriormente foram reorganizadas 

no texto final do trabalho 

  Todavia, a partir do estágio doutoral no Centro de Estudos Sociais (CES) da 

Universidade de Coimbra, houve uma importante mudança de eixo interpretativo do 

material coligido. Ainda que o método tivesse permitido realizar uma discussão que 

explorou mediações discursivas ligadas à manifestação de reflexões, que operavam por 

contraposição conceitual ou técnica, a respeito tanto da pesquisa qualitativa quanto desta 

no campo da saúde, ainda continuávamos operando em vários níveis de reflexão 

metodológica com a ideia de uma pesquisa qualitativa legitimada pela experiência particular 

das ciências sociais. 

Saímos do país com essa perspectiva e um texto que refletia uma síntese que não 

sabíamos estar comprometida com um modelo de ciência específico. No CES, o contato com 

uma biblioteca especializada, com títulos do mundo todo e um espaço de incentivo ao 

debate, fui entrando em contato com perspectivas críticas às referências que havia 

desenvolvido no Brasil. Do conflito inicial, ao reconhecer um lugar de produção muito 

específico daquele texto, fui em busca das referências que permitiram o deslocamento das 

posições iniciais do texto, mantendo a coerência com o método, mudando totalmente a 

condução da argumentação. 

Nesse sentido, em função do pouco tempo de que dispunha para construir uma nova 

síntese dos textos da revisão específica a partir das novas descobertas, optamos por 
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transformar esse trabalho de revisão nos textos iniciais da tese. Assim, garantiríamos a base 

empírica inicialmente delineada, e sobre a qual outros textos explorados na Biblioteca 

Norte-Sul do CES e na Biblioteca Central da Universidade de Coimbra poderiam ser somados, 

compondo um diálogo com o movimento de análise apreendido nessa experiência e que nos 

permitiu entender o avanço em relação à síntese anteriormente organizada. 

  Então, em termos de organização do relatório final, a introdução é formada por 

textos que foram pensados para compor o desenvolvimento da pesquisa no que concerne à 

busca pelas mediações discursivas na pesquisa qualitativa no campo da saúde. Não nos 

parece que essa condição tenha mudado a condição interpretativa do trabalho. No conjunto, 

os deslocamentos realizados, aprimoraram nossa capacidade de leitura do segundo 

momento empírico do trabalho, ligado à análise das entrevistas das participantes. 

 

2.3 Passos, Procedimentos e Técnicas 

  Passaremos agora à descrição dos elementos que configuraram elementos da 

trajetória do projeto 

 

Processo de aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa: 

O processo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo, ligado ao Conselho Nacional de Saúde e ao Ministério da Saúde, por meio da 

Plataforma Brasil, sendo aprovado sob número de parecer 0306/2018. 

 

Local de realização: 

  No projeto inicial, não havia uma delimitação territorial específica para a realização 

das entrevistas com as (os) participantes. Nossa intenção era poder acessar pesquisadores 

independentemente do local de origem, pois havia a possibilidade de realização das 

entrevistas tanto pessoalmente quanto a distância. 

 

Participantes da pesquisa 

  Na proposta enviada ao Comitê de Ética em Pesquisa, nosso objetivo era realizar uma 

abordagem inicial com os autores dos textos levantados por meio do Protocolo de Revisão 

de Literatura (vide apêndice X), uma vez que estes autores tinham ao menos uma produção 
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ligada à nossa discussão. A exceção seriam os autores com os quais tínhamos proximidade 

em função de relações de trabalho. Posteriormente, a partir do contato e da realização da 

entrevista, solicitaríamos a indicação de outros participantes que, na compreensão dos 

convidados, poderiam contribuir com nossa discussão. Assim, foram feitas buscas on-line 

dos e-mails dos autores dos textos resultando no encontro de 70 e-mails (pessoais e 

institucionais).  

  Um e-mail convite foi enviado a todos os 70 autores, contendo informações gerais 

sobre a pesquisa, sua aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa, e o convite para a 

participação por meio da concessão de uma entrevista com duração média entre 30 a 50 

minutos. Também no e-mail foi enviada a informação de que a entrevista poderia ser tanto 

presencial quanto a distância, bem como dentro das disponibilidades de dia e horário 

colocadas pelos próprios participantes em acordo com as possibilidades do pesquisador 

principal. Nesse contato também foram disponibilizados mais um e-mail pessoal e o número 

de WhatsApp caso algum participante quisesse tirar dúvidas quanto à proposta.  

  Obtivemos o retorno de 12 e-mails com pedidos de esclarecimento a respeito da 

forma de participação, o conteúdo e a pertinência da participação no estudo. Fizemos a 

explicação formal aos 12 e-mails e destes ainda realizamos 4 momentos de explicação via 

chamada de WhatsApp. Ao final do processo, somente 3 participantes aceitaram compor o 

quadro de pesquisadores para as entrevistas, sendo que posteriormente nenhum deles 

concedeu a entrevista, tendo como justificativas a falta de tempo (2) e 1 participante não 

retornou aos pedidos posteriores de agendamento da entrevista. 

  Com as 4 participantes desse grupo inicial, com quem pude dialogar para explicar 

questões do projeto, da participação, etc., tive meus primeiros momentos de 

estranhamento com as reações das participantes. A impressão que tive foi, a partir do tipo 

de questionamento que surgia, quanto ao tema e a necessidade de tomá-lo à análise, era de 

que existia uma obviedade na temática e que as convidadas não estavam conseguindo se 

situar quanto à necessidade de uma discussão. 

  Em face do fracasso da estratégia, recorremos aos autores que discutiam pesquisa 

qualitativa no campo da saúde e constavam do banco de arquivos de textos pessoais do 

pesquisador principal do projeto. Repetimos a estratégia para outros 50 autores, tendo 9 

respostas com pedidos de explicação acerca da participação, 2 contatos por vídeo-chamada 
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para explicar melhor o convite e 1 aceite de entrevista. Após a entrevista, foi solicitada à 

participante a indicação de alguma pesquisadora (or) que pudesse compor o quadro de 

participantes e a mesma não soube indicar. 

  Diante dessa condição, optamos por mudar a estratégia de abordagem de 

participantes e recorremos às estratégias de indicação de pesquisadores do campo da saúde 

que, de alguma forma, tivéssemos contato. O objetivo da mudança era tanto o acesso à (ao) 

pesquisadora (or) quanto a possibilidade de indicação de outros participantes. Assim, 

tivemos a indicação de 12 pesquisadores (10 mulheres e 01 homem). Destes, conseguimos 

contatar via e-mail ou WhatsApp 9 pesquisadores, dos quais 4 aceitaram conceder a 

entrevista. Posteriormente fiz o convite a uma pesquisadora com a qual tive convivência de 

trabalho, tendo o convite aceito 

  Assim, nosso quadro de participantes foi composto por 6 pesquisadoras, sendo: 2 

médicas, 1 psicóloga, 1 nutricionista, 1 enfermeira e 1 terapeuta ocupacional. Todas com 

experiência em produção de pesquisa qualitativa e/ou quantitativa. Destas, 3 pesquisadoras 

são professoras de cursos de graduação e/ou pós-graduação e 3 mantêm vínculo com 

Programas de Pós-Graduação na realização de formação e/ou pesquisa. A maioria das 

participantes reside no Estado de São Paulo e somente uma é do Estado de Goiás. 

 

Técnica de levantamento da informação: 

  A técnica de levantamento da informação foi a entrevista mediada por alguns tópicos 

previamente pensados para termos tanto a possibilidade de elementos não previamente 

pensados quanto elementos que julgávamos que poderiam compor o acesso às mediações 

discursivas a respeito da pesquisa qualitativa no campo da saúde. 

  Os tópicos eram: 

  - histórico de formação, com foco na pesquisa qualitativa pós-graduação, podendo 

retroceder à graduação quando entendêssemos que fosse pertinente durante o processo de 

diálogo com a (o) participante 

  - experiência com a pesquisa qualitativa na pós-graduação (como docente e/ou 

estudante) 

  - reflexão sobre técnicas de levantamento e análise de informação em pesquisa 

qualitativa 
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  - a forma como entende a pesquisa qualitativa no campo da saúde 

  - a forma como entende a formação em pesquisa qualitativa no campo da saúde 

  - um pedido de definição conceitual sobre o que seria pesquisa qualitativa no campo 

da saúde 

 

  Todas as entrevistas ocorreram no formato online, entre setembro e dezembro de 

2020, e tiveram durações variadas, entre 30 a 120 minutos. Uma entrevista com uma 

participante foi dividida em 2 dias. O restante ocorreu em um único dia. 

  A abertura da entrevista consistia em uma retomada breve sobre o formato da 

mesma, comigo pautando o caráter de diálogo aberto, ainda que tivesse um conjunto de 

tópicos que poderiam ser acionados na relação com a participante. Era sinalizada a 

necessidade da gravação e seu aceite, posteriormente era lido o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, e a participante dava o aceite; ao final do diálogo era enviado o termo 

com as informações de localização do pesquisador principal e do Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

  A experiência de diálogo durante as entrevistas foi muito intensa. Em mais de uma 

ocasião as participantes se emocionaram em pontos do diálogo, sobretudo aqueles que 

marcavam pontos de sua trajetória de desenvolvimento em pesquisa ligados à superação de 

barreiras encontradas na pesquisa qualitativa. Em alguns momentos a emoção partiu de 

mim, no reconhecimento de pontos em comum com as experiências das participantes. Posso 

dizer que ocorrem encontros nesses espaços de diálogo. 

  As entrevistas foram gravadas, além do aplicativo de conversa utilizado, com um 

gravador digital. Posteriormente foram transcritas de forma ipsis litteris para a textualização 

de suporte à análise.  

  Como parte do processo, as transcrições foram enviadas às participantes para – caso 

tivessem apontamentos – pudessem solicitar a redefinição de trechos, a inclusão e exclusão 

de partes. 

 

Técnica de análise da informação 
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  A análise de discurso1 foi o campo disciplinar que nos permitiu, na relação com o 

método, desenvolver uma técnica de análise que articulasse os pressupostos da ontologia 

social materialista e da lógica dialética com uma referência teórica articulada com conceitos 

e procedimentos particulares à análise de discurso. 

  O discurso é uma dimensão fundamental do fazer científico, subsumindo uma parte 

importante dessa atividade. Assim, nossa aproximação empírica tomou a dimensão 

discursiva desse fazer para pensar as diversas formações que poderiam emergir no acesso 

aos discursos das participantes. 

Com o material empírico do projeto ligado à dimensão discursiva da prática científica, 

uma dimensão com um foco muito preciso,  que se soma às outras dimensões (prática, 

relacional, organizacional, institucional, econômica, entre outras), havia uma especificidade 

na lida com o objeto/processo que demandava uma metodologia de análise das informações 

que permitisse tanto a adoção de uma técnica que trouxesse em sua proposição teórica e 

procedimental a capacidade de desdobrar princípios do método adotado quanto, em sua 

dimensão técnica interna, fosse capaz de nos ajudar a – no cotejamento empírico do 

conjunto de informações – trabalhar a análise dessa informação com coerência interna no 

trabalho, conforme discute Nakamura (2011): 

Se, por um lado, o processo de disseminação dos métodos qualitativos aponta para 

uma necessidade de a área da saúde buscar novos referenciais  teórico-

metodológicos que deem conta de seus objetos, por outro lado, isso nos leva a 

indagar se os pesquisadores têm se preocupado de fato com os pressupostos 

teórico-conceituais que fundamentam tais métodos, e não simplesmente com a 

aplicação de técnicas [...]. A origem dessa indagação baseia-se na compreensão de 

que metodologia é o conhecimento crítico dos limites e das possibilidades do 

processo científico, em que a questão técnica se encontra vinculada à discussão 

teórica (Martins, 2004), ou seja, implica a produção de conhecimento (NAKAMURA, 

2011, p. 96) 

 

É nesse contexto que a análise de discurso foi pensada para a análise das mediações 

discursivas que emergiram nos processos de levantamento de informação das entrevistas. 

 

1 A partir de agora a referência à análise de discurso como campo teórico e procedimento será feita pela sigla 

AD. 
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Enquanto campo teórico amplo que possui ao mesmo tempo referências 

procedimentais abertas à composição de uma análise, a AD possui elementos que foram 

considerados pertinentes à análise do material empírico do trabalho. Essa compreensão 

tomou não só as possibilidades provenientes da reflexão teórica e procedimental, mas 

também algumas fronteiras que poderiam não qualificá-la ao exercício proposto. 

Em termos históricos, a AD emerge na França, no contexto dos anos 60 (ORLANDI, 

2012), em uma conjuntura histórica de contestação às estruturas sociais estabelecidas e, 

internamente a esse contexto, na contestação às metodologias quantitativas de produção de 

conhecimento. A AD nasce da confluência de três importantes campos de conhecimento: a 

linguística, a psicanálise e o materialismo histórico-dialético sem se confundir com eles. 

Enquanto referência teórico-metodológica, funda-se pela possibilidade de instituir 

uma nova teoria da interpretação para a investigação científica que ao mesmo tempo em 

que possui um quadro teórico-procedimental próprio não exclui a possibilidade do trabalho 

complementar tanto às referências epistemológicas e teóricas quanto aos objetos e 

processos disciplinares. 

Enquanto pesquisa de método, nosso trabalho não partia de um campo disciplinar 

específico, fundamentando-se no referencial teórico-epistemológico do Materialismo 

Histórico Dialético. Assim, ainda que compartilhando muitos conceitos provenientes do 

próprio MHD, como o de ideologia, restavam arestas em relação à AD que precisavam ser 

trabalhadas para cuidar da necessária coerência interna entre método e metodologia. 

Uma das questões, talvez a mais contundente, seria a suposta incompatibilidade 

entre a noção de sujeito da AD, pressuposta como idealista a partir de alguns autores 

nacionais (ORLANDI, 2012), que se contraporia à noção de sujeito, ou ser social, de natureza 

materialista, pressuposta pelo MHD. 

Essa assunção da ideia de sujeito idealista é uma das possibilidades teóricas postas 

pela AD, não uma condição. O campo teórico-procedimental é heterogêneo e comporta não 

só aproximações e divergências às epistemologias materialistas e idealistas quanto à 

diversidade de teorização interna a essas epistemes.  O próprio Michel Pêcheux, aluno de 

Althusser e articulador eminente da emergência da AD, nos anos 80 apontava o 

desenvolvimento e desdobramento das contribuições do MHD no desenvolvimento da AD 

como processamento a ser realizado (AMARAL, 2013). 
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Entretanto, o projeto desenhado por Pêcheux, segundo Amaral (2013), nasce da 

confluência de campos teóricos distintos  que tinham em comum, na primeira metade do 

século XX, a busca por rupturas com padrões de estruturação social nos quais, inclusa a 

ciência moderna e seus pressupostos, a produção de conhecimento se estabilizava. Nesse 

sentido, a aproximação de Pêcheux à tentativa teórica de uma aproximação entre a teoria 

marxiana e a psicanálise – via Althusser -  trouxe, nos desdobramentos epigonais, versões da 

AD que podem ter como pano de fundo tanto uma noção de sujeito idealista (ainda que 

mantendo toda a estruturação teórica de Pêcheux) quanto uma noção materialista. 

Naquele quadro sócio-histórico, do início à metade do século XX, o esgotamento   da 

lógica formal como pressuposto do delineamento dos objetos da ciência, e 

consequentemente o reconhecimento da necessidade de exploração e criação de 

metodologias de levantamento e análise de informação que superassem esse esgotamento, 

trouxeram a possibilidade do questionamento da racionalidade como critério lógico-formal 

para a produção de conhecimento. 

Da psicanálise, Pêcheux se apropria da ideia do não expresso, o não dito, o não 

racionalizado, em voga nos trabalhos de Lacan à época, para pensar a ipseidade da 

materialidade do discurso. 

Para Pêcheux (1990), da mesma forma como um produto empírico que tem a forma 

de uma garrafa de água não oferece à experiência sensível a possibilidade de uma 

interpretação de sua concretude, pois diversos processos de diversas naturezas foram 

acionados para que aquela forma final (garrafa de água) seja acessada com aquelas 

características, revelando a necessidade de mediações diversas para recompô-la como 

concreto-pensado, o discurso em suas diversas formas materiais é da mesma natureza, 

portanto, recuperar o não dito, o interdito, o silêncio, o pressuposto, que constitui a forma 

discurso o constitui. 

Assim, ainda que seja possível fazer uma crítica à aproximação de Pêcheux ao 

estruturalismo althusseriano, com suas características peculiares, no interior da AD essa 

aproximação, além de  não caracterizar uma adoção ponto a ponto nem da psicanálise, 

tampouco da linguística e do materialismo histórico-dialético, pois se instituiu como campo 

teórico-metodológico com um objeto específico – o discurso – ela se institui em um espectro 



100 

 

de discussão amplo, no qual, a partir da compreensão da relação entre sujeito-discurso, a 

dimensão material da discursividade possa ser tomada como imaterial e/ou material. 

Nesse ponto, é importante recuperar a consciência que Pêcheux apresentava ao 

compreender o projeto de desenvolvimento da relação entre a AD e o MHD ao apontar que 

“[...] a luta filosófica é um processo sem fim de retificações coordenadas, que se sustentam 

pela urgência de uma posição a ser definida e fortalecida ante o que se poderia chamar a 

adversidade no pensamento” (PÊCHEUX, 1988, p. 293). A essas características, Amaral (2013) 

vai chamar de marxismo inconcluso da análise de discurso. 

Nos parece que essa inconclusão tem muito mais ligação com as potências de 

exploração a serem desenvolvidas, sem a pretensão de cair nas armadilhas de encurralar 

tanto o referencial marxista quanto a própria AD, do que o apontamento de uma falha. 

Colocadas essas questões de pano de fundo, é preciso então situar que nosso 

objeto/processo (o discurso), tomado para esse trabalho, é compreendido dialeticamente na 

relação parte-todo. 

O discurso é tomado em sua compreensão de objeto e processo; pressuposto como 

totalidade material em sua singularidade, ele é uma evidência que se coloca como sujeita à 

empiria, mas que só pode ser entendida a partir de uma compreensão de totalidade que o 

desloca para a condição de parte (ou dimensão) em relação ao campo de discussão a que 

estamos nos referenciando (a ciência) e à realidade material a que ciência faz parte e 

contribui com a estabilidade, ou seja, o conjunto das formas de produção e reprodução da 

sociedade a cada época histórica. 

Segundo Orlandi (2012), a partir de Pêcheux, o discurso é “efeito de sentidos entre 

locutores”. Nessa acepção que é inteligível e originalmente fundada na elaboração 

pêcheuxtiana, para não cair em uma imagem que reforce a ideia de um caráter idealista, 

tanto do conceito quanto do sujeito pressuposto, é preciso resgatar a ideia de que o discurso 

funciona e faz funcionar a/na relação dialética entre humanidade e natureza. 

Especificamente sobre nosso objeto, o discurso científico, que se expressa de 

variadas formas, existe uma dupla condição: para se sustentar, se constitui sobre critérios e 

condições acordados entre pares, mas, por si só, essa autorregulação não se constitui como 

garantia de estabilidade e legitimidade. É na relação que a ciência ocupa, no conjunto da 

sociedade, como uma das formas de produção, reprodução e estabilização das formas de 
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vida, que esse discurso funciona como expressão legítima e legitimada de produção de 

conhecimento. 

A pesquisa qualitativa no campo da saúde, em sua dimensão discursiva, não é uma 

evidência estável, transparente, com sentidos e significados controlados, como seria de se 

esperar de um discurso que reclama pertencimento à ciência moderna. Só por esta condição, 

que poderíamos creditar como interna às ciências, já seria possível – por meio da crítica às 

formas ideológicas e fetichizadas de se manter operando como discurso unificado, neutro ou 

diverso e implicado – produzir um bom debate; todavia, o debate interno que não restitua 

essa discussão a uma leitura da condição das ciências, na constância histórica da superação-

manutenção da produção e reprodução das condições de vida, perde uma das dimensões 

importantes na compreensão de sua condição. 

A adoção do discurso e da AD para esse objeto/processo foi pensada como operador 

teórico-metodológico devido ao desenvolvimento técnico-conceitual colocado pela AD. 

Como já apontamos anteriormente, o MHD nos oferece a condição de método de 

compreensão na medida em que nos permite articular uma leitura reticular sobre os 

processos com os quais nos entrelaçamos. Sem uma discussão que fosse capaz de delinear a 

natureza do objetos/processo de trabalho, que permitisse tangenciar explorações sobre 

epistemologia, lógica, estética, política, metodologia, ética, entre outras mediações 

discursivas da formulações dos objetos e processos, o trabalho teria – e certamente tem 

também – somente uma característica de reprodução do já visto; no entanto, aliado às 

referências teórico-metodológicas da AD, nos parece que foi possível tensionar o movimento 

dos sentidos em sua aparente estabilidade. 

Essa escolha não foi tranquila. O campo do método e da metodologia no MHD por si 

só comporta importantes críticas e dissonâncias quanto às metodologias qualitativas e a 

fetichização das técnicas na análise dos processos e objetos (MARTINS, 2019). No entanto, 

percebíamos que quanto mais ficava clara a dimensão discursiva do objeto/processo 

“pesquisa qualitativa no campo da saúde”, mais necessária seria uma referência que nos 

habilitasse à análise, sobretudo nas etapas de cotejamento empírico, incidência de 

abstrações e restituição do processo ao concreto pensado (KOSÍK, 1976). 

Ao lado disso, queríamos trazer outra questão igualmente importante à discussão: 

trazer à arena do debate a opacidade nas relações de permeabilidade entre Filosofia e 
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Ciência.  Enquanto referencial teórico-epistemológico, o MHD não discute, ou discute pouco, 

a técnica como uma das possibilidades de mediação interpretativa da realidade, sendo que a 

técnica é uma das mediações fundamentais da produção de conhecimento científico. 

Demo (1998), em um estudo clássico dessa discussão, vai contemporizar um conflito 

colocado nos estudos nacionais, que tem a pesquisa qualitativa como eixo de referência, 

entre as perspectivas que disputam o lugar do método e das técnicas na sustentação da 

pesquisa qualitativa. 

Para o autor, a necessária crítica à ditadura do método, e aqui método em sua 

acepção ampla que congrega o conjunto de passos, procedimentos e técnicas (de 

levantamento e análise da informação), ligados aos procedimentos técnicos de uma ciência 

de base formal, cujos compromissos históricos entre os séculos XIX e XX se instabilizaram 

com a complexidade da sociedade do século XX, não deveriam destruir o legado formal da 

ciência (DEMO, 1998, p. 91) 

Com todas as críticas importantes e necessárias que possamos fazer à fetichização 

das técnicas, não podemos negar seu poder de potencialização da leitura de um fenômeno. 

A diferença entre o primeiro telescópio criado por Galileu Galilei e o telescópio James Webb 

está no desenvolvimento da técnica, entre outros elementos, das lentes de aumento de 

captação do universo. 

Sem as lentes, os conceitos por trás de sua proposição como meio de captação e 

leitura do fenômeno, não operariam essa leitura e captação per se. Segundo Demo (1998), o 

inegável desenvolvimento da ciência de modelo formal se deve, também, ao constante 

desenvolvimento da técnica como forma de aprimoramento da própria e como condição de 

aprimoramento do universo teórico-conceitual do método. 

Nesse sentido, para nós, ainda que seja possível pensar o desenvolvimento de um 

aparato técnico desdobrado do MHD para a leitura dos discursos, essa seria uma tarefa cujo 

cumprimento não caberia no espaço de desenvolvimento do trabalho. Assim, uma vez que o 

MHD se constitui como um referencial reticular epistemológico e teórico-metodológico que 

dá contorno ao objeto/processo e às possibilidades de leitura e interpretação do mesmo, a 

AD seria a disciplina do conhecimento que subsidiaria tecnicamente essa leitura e 

interpretação. 
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Como nosso objeto/processo é uma forma de conhecimento específica, o 

conhecimento científico, com  suas características próprias e distintivas em relação às 

demais formas de conhecimento, o discurso científico se destaca como uma dimensão entre 

as práticas científicas e suas demais dimensões (prática, técnica, relacional, econômica, 

institucional, formativa, entre outras). Nesse sentido, o discurso também tem uma realidade 

material que pode ser considerada uma realidade empírica que sustenta tanto sua própria 

condição de conhecimento específico quanto seu pertencimento a um campo de 

conhecimento maior, a ciência, que está na base da estabilização das relações sociais. 

Como “efeito de sentidos na relação entre interlocutores” (ORLANDI, 2012), sabemos 

que o discurso não se confunde com o texto, seja qual natureza for (oral, escrito, 

arquitetônico etc), ainda que não possa prescindir do texto ou da linguagem como é 

expressado. A AD trabalha as interpretações, os limites, os processos de produção, a história, 

as bordas do texto ou da forma para localizar o movimento que desloca sócio historicamente 

sentidos e significados dessas linguagens (fala, texto, forma etc.). 

Como “efeito de sentidos”, temos que um discurso não é pensado como uma 

evidência per se, auto evidente para seu locutor, sendo que um discurso, ainda que de forma 

não consciente para seu emissor, pode ressoar efeitos de tempos históricos e relações 

econômicos-sociais fora da vivência desse locutor. 

A AD procura, sempre na mediação com métodos, teorias e disciplinas do 

conhecimento, compreender essas filiações que tanto podem indicar processos de 

continuidade com a condição social presente quanto podem indicar também processos de 

ruptura com essa condição. 

É nesse contexto que a AD não é uma disciplina do conhecimento meramente formal, 

uma forma de técnica de análise com pressupostos. Em seu nascedouro, ancorava-se no 

movimento de ruptura com a lógica formal, base de apoio filosófica que fundamentava a 

ciência moderna e o modelo quantitativo com suas implicações ético-políticas para a 

sociedade da época. 

Ao tensionar a relação do sujeito, o ser social, com a história, abre-se o espaço para o 

tensionamento da forma histórica da linguagem com sentido e significado tomados como 

transparentes na/pela vivência dos locutores. É a apreensão desse movimento, que é de 

múltiplas incidências e não transparente, que tecnicamente a AD permite, por meio de seus 
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conceitos e procedimentos, sustentando uma análise da formação ideológica; sendo ao 

mesmo tempo particular ao campo e em consonância com o conceito de ideologia do MHD. 

  

O dispositivo de análise 

Feitas as considerações iniciais que dão sustentação à AD para a análise dos discursos, 

acerca da pesquisa qualitativa no campo da saúde, é hora de explicitar nosso dispositivo de 

análise para esse trabalho. 

Segundo Orlandi (2010), o dispositivo de análise é uma expressão técnica que 

condensa três camadas de análise do objeto empírico discurso, sendo elas: 

- o dispositivo teórico da interpretação que consiste tanto no conjunto de referenciais 

teóricos da análise de discurso quanto de outros referenciais de método, de teorias 

específicas ou outras disciplinas do conhecimento. São as referências que vão dar contornos 

às questões que serão trabalhadas na análise particular dos discursos. Fundamental para a 

qualificação do objeto/processo, sua natureza, quais questões outras podem ser acionadas 

na delimitação de sua especificidade em relação a outras possibilidades interpretativas, o 

dispositivo teórico cria condições para que o exercício empreendido não seja a expressão da 

mera reprodutibilidade técnica em seu passo seguinte (a do dispositivo analítico). 

Nosso dispositivo teórico se constituiu a partir de um conjunto de referenciais que 

artificialmente distinguimos como epistemológico-teórico-metodológico presidido pelo MHD 

e disciplinar orientado pela AD.  Ambos nos possibilitam organizar a reflexão sistemática 

sobre o objeto/processo e as formas de conduzir a análise e interpretação. 

Também o compõe, ainda que forma menos explícita, o conjunto de referenciais 

teóricos previamente sintetizados no trabalho, de forma assistemática e sistemática, 

compostos pelo conjunto de trabalhos que discutem teorias do conhecimento, ciência, 

história da ciência, historiografia da ciência, filosofia da ciência, pesquisa qualitativa e 

pesquisa qualitativa no campo da saúde. 

Enquanto objeto/processo sem natureza fixa, mas estabilizado de determinadas 

formas em seu uso, significado, sentido e condição social, os discursos acerca da pesquisa 

qualitativa no campo da saúde provém dessas redes de múltiplas filiações e sua 

compreensão torna indispensável esse cotejamento. 
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- o dispositivo analítico construído pelo pesquisador consiste, a partir dos referenciais 

teóricos e técnicos disponíveis à análise, aquilo que o pesquisador escolhe em termos de 

conceitos, passos e procedimentos para individualizar uma análise específica (ORLANDI, 

2010). 

 

Em termos de suportes, várias estratégias foram adotadas. Para as entrevistas, foi 

criado um dispositivo de análise no qual as transcrições foram inseridas e a partir do qual 

processos de análise de discurso aconteceram. Formações discursivas, ideológicas, inter e 

intradiscursos eram sinalizados em trechos das entrevistas, já com uma reflexão sintética 

que as ligavam tanto à literatura técnica anteriormente coligida quanto às questões 

colocadas nos objetivos. Esse foi um processo intenso de idas e vindas ao material das 

entrevistas, tendo anotações tanto digitadas quanto escritas à mão. Em muitas situações, as 

leituras realizadas impunham retornos ao material e requalificavam a escrita e a análise. 

Outro procedimento que também incidia no dispositivo eram os memorandos que ia 

escrevendo durante a pesquisa. Muitas vezes acordava de madrugada e anotava as relações 

que estava fazendo no bloco de notas do celular. Também poderia ocorrer de insights 

acontecerem em momentos de serendipidade e serem anotados no bloco de notas do 

celular para posterior aproveitamento. Em geral, eram ligações entre trechos de entrevistas 

com discussões de textos, insights, diálogos com outros pesquisadores que me faziam rever 

posições, análises; tudo isso posteriormente poderia compor o dispositivo. Nesse sentido, 

não houve um processamento de informação linear, realizado em um único momento 

destinado para isso. Diria que a maior parte das análises foi feita entre espaços da vida 

devido às circunstâncias da minha condição de pesquisador. 

Nas análises a seguir, assim como nas sínteses anteriores do referencial teórico, 

busquei me comprometer com uma escrita que sustentasse uma análise que, apoiada pelo 

material empírico, não fosse uma reiteração desse, de seu estado enquanto tal, como uma 

análise de conteúdo.  

González-Rey (2005; 2006), em relação à pesquisa qualitativa, Martínez (2000; 2011; 

2020), Taquette & Minayo (2014), entre outros autores, vão nos chamar atenção quanto às 

análises qualitativas no campo da saúde que não avançam a discussão do campo, se atendo 

à reprodução de  referências teórico-metodológicas já estabelecidas e/ou à dificuldade em 
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se desligar do material empírico enquanto tal para, a partir dele, desenvolver relações novas 

entre o movimento empírico com as diversas dimensões que o constituem. Nesse sentido, 

tentamos em nossa análise realizar esse movimento de descolamento sem perder as 

referências. Isso se expressa tanto nas análises da literatura técnica quanto nas análises das 

entrevistas que acessaremos a seguir. 

 

 

2.4 Discussão de Resultados 

Em análise de discurso, o texto – em nosso caso específico, a transcrição das 

entrevistas realizadas junto a pesquisadores que trabalham com pesquisa qualitativa no 

campo da saúde – não é sinônimo de evidência transparente, ou seja, seu sentido não está 

garantido pela organização das palavras utilizadas tampouco por uma suposta 

posicionalidade (consciente e/ou inconsciente) de seu enunciador ou do pesquisador. 

Como o discurso não se afirma no texto, mas a partir e pelo texto, o trabalho da 

análise reside justamente na compreensão do movimento dos efeitos de sentidos entre seu 

emissor e seu interpretador que estão atravessados por várias relações. Ao afirmar a não 

transparência do sentido, busca-se no conjunto de possíveis incidências, que concorrem 

para essas formulações, as ancoragens sócio-históricas acumuladas pela condição humana e 

o recorte específico colocado pelo sujeito do discurso. 

As mediações discursivas tratam-se justamente dessas ancoragens que são de 

múltiplas naturezas. Entre elas, temos o espectro de apagamentos e/ou esquecimentos de 

sentidos e significados de referentes. As palavras são criadas em contextos socioeconômicos 

e sociais nos quais seus significados e sentidos funcionam e fazem funcionar determinadas 

formas simbólicas de elaboração da realidade. Com o movimento histórico da humanidade, 

essas palavras desaparecem, são silenciadas, se transformam e os significados e sentidos 

também acompanham esses movimentos. Como sujeito histórico, nosso enunciador 

contemporâneo, ainda que possa estar ciente da ancoragem do significado (imediato e 

mediato) e faça uma rearticulação para estabelecer seu sentido em sua experiência, não 

significa que esse processo garanta uma movimentação de sentidos consciente. Os discursos, 

por sua condição interseccional com as culturas, a história, as relações e as formas de 

produção e reprodução social, escapam à concretude do sujeito situado na/pela história. A 
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esse movimento, Orlandi (2012) vai chamar de ilusão referencial que refere à ilusão de que o 

enunciador é a referência daquilo que fala. Ao eleger formações discursivas que vem pela 

história (via linguagem escolhida), o ser social – ao traduzir sua experiência por meio dessa 

linguagem – produz um encontro com uma cadeia de sentidos, significados e relações no 

qual não se pode afirmar uma tradução direta da experiência. No caso, palavras como 

mediações linguísticas, são mediações que encerram amplos processos histórico-sociais 

implicados em movimentos de constituição do ser social. 

A textualização das entrevistas nos permitiu uma aproximação a esses movimentos, 

nos ajudando a pensar possíveis mediações discursivas que incidem na formulação do que 

foi dito por nossas participantes. 

A estratégia de pensar essas mediações, buscando referências de suas ancoragens 

também no interior do desenvolvimento acadêmico das participantes, tinha como pano de 

fundo a compreensão de que, por  se tratar de um objeto teórico e ao mesmo tempo forma 

de mediação de práticas acadêmico-profissionais de disciplinas distintas de conhecimento, 

os discursos acerca da pesquisa qualitativa no campo da saúde interseccionariam 

deslocamentos discursivos que nos ajudariam a pensar tanto o movimento de sentidos na 

história de apreensão das participantes quanto desse movimento na constituição do campo. 

Sendo também uma das formas de sustentação da realidade social, as ciências se 

constituem por várias particularidades que a caracterizam e singularizam em relação às 

demais formas produção de conhecimento. No entanto, fundada que está na realidade, se 

constitui por uma economia, uma antropologia, uma sociologia, uma psicologia, culturas, 

entre outras questões, que não aparecem tradicionalmente em seus produtos de 

sustentação pública. 

Não se tratando de fomentar a emergência do sujeito sobre o processo histórico-

social, como forma de contribuir com os processos de parcialização e fetichização da parte 

em sua relação com o todo (DEBORD, 1997), compreendemos que as trajetórias singulares 

de pesquisadores da pesquisa qualitativa no campo da saúde poderiam nos ajudar tanto no 

entendimento dos movimentos sócio-históricos que mantém esse discurso operante quanto 

em sua aparente estabilização contemporânea. 

Há nesse caso um deslocamento das modalidades tradicionais de pensar o qualitativo 

na saúde por meio das comunicações tradicionais (o artigo, a palestra, a comunicação oral 
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em contextos coletivos) e suas características particulares para uma investigação desse 

campo por meio do desenvolvimento na trajetória de seus artífices. 

Assim, como tanto essas comunicações formalizantes quanto diálogos 

aparentemente com condições de produção distintos mobilizam discursos, nossa tarefa foi 

apreender as mediações discursivas desse campo específico. 

Para tanto, nos detemos nas mediações discursivas envolvidas nos discursos 

apresentados pelas participantes quanto à pesquisa qualitativa no campo da saúde. Assim, 

por meio das entrevistas, dialogamos com as participantes sobre seus processos de 

formação, uso e significados da pesquisa qualitativa nesse campo. 

Observamos que a noção de ciência, em geral no singular, é uma mediação discursiva 

importante à compreensão da pesquisa qualitativa no campo da saúde. Se na literatura 

técnica especializada a ancoragem a essa noção se dá por meio do modelo de ciência 

moderna, essa adoção traz questões às disciplinas do conhecimento que – a partir de seus 

objetos particulares – vão operacionalizar o fazer científico. 

Como característica desse fazer, e na contraposição às demais formas de 

conhecimento, uma das características do discurso científico, a partir das quais as disciplinas 

do conhecimento nele baseadas se desenvolvem, é a formação. As formações discursivas 

emergentes nas entrevistas são da ordem de critérios de cientificidade, medidas de rigor, 

técnicas, trabalho com conceitos, categorias, teorias, enunciados e proposições – o que 

pressupõe processos formativos para o domínio desse pensar-fazer. Não se faz ciência, um 

tipo de conhecimento muito específico, sem escrutínio público e vocabulário controlado, 

nesse sentido a exploração dessas mediações também nos ajudará nessa trajetória de 

reflexões. 

Por fim, a própria conceituação do campo foi explorada para que pudéssemos 

entender quais mediações discursivas operam e quais ancoragens fazem funcionar a 

apresentação dos discursos sobre a pesquisa qualitativa no campo da saúde. 

  

.................................................. 

  

Efeito de sentidos na estabilização do discurso de modelo único em ciência 
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Como forma de dar contorno à dispersão de sentidos que nos ajudam a pensar a 

pesquisa qualitativa no campo da saúde como uma dimensão constitutiva do fazer científico, 

e dentro desse fazer  poder pensar como nossas participantes do estudo contribuem com 

esse contorno, pensamos em utilizar uma metáfora discursiva mobilizada pelo imaginário 

social: o aprendiz de feiticeiro. 

O aprendiz de feiticeiro no imaginário social é aquele que mobiliza forças as quais não 

domina totalmente, ficando à mercê tanto de suas limitações pessoais para tanto quanto 

das características das forças mobilizadas (natureza, atravessamentos de outros lugares e 

condições etc). 

É famoso um poema de Goethe (2009), cuja primeira edição data de 1797, chamado 

de “O aprendiz de feiticeiro” no qual um mestre feiticeiro deixa, por um período, seu jovem 

aprendiz tomando conta sozinho de sua oficina. Como parte do aprendizado do ofício, o 

aprendiz precisa limpar a oficina e, cansado de limpar o chão, encanta magicamente um 

esfregão para que ele limpe sozinho o espaço. Como não domina completamente seu ofício, 

o esfregão encarna vida própria e encharca a oficina. Sem conseguir dominar o conjunto do 

feitiço que conferiu movimento ao esfregão, o aprendiz – com o auxílio de um machado – 

quebra-o em várias partes; todavia, as partes continuam animadas e espalhando água por 

toda a oficina. O feitiço do aprendiz só é quebrado quando o mestre feiticeiro retorna à 

oficina e o interrompe. Ao final, o mestre feiticeiro faz uma admoestação: “Espíritos 

poderosos devem ser convocados apenas pelos mestres que a dominam”. 

Tomamos esse poema como metáfora para pensar o exercício do fazer ciência 

cotejando uma dimensão específica dessa condição, a pesquisa qualitativa no campo da 

saúde, refletindo sobre os deslizamentos que podemos fazer entre os sentidos mobilizados 

no conto e o acesso aos discursos de nossas participantes sobre essas práticas. 

Usamos esse conto para pensar o fazer ciência em nossa relação de desenvolvimento 

na pós-graduação stricto sensu de forma geral, e em particular para pensar a formação nas 

modalidades qualitativas. 

Pensamos que o mestre feiticeiro pode ser tomado como uma metáfora do modelo 

único de ciência, aquele que promete uma unidade estável para o domínio, também 

colocado como estável a partir de seus enunciados gerais e técnicas, dos elementos a que se 

propõe discutir. 
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Se o projeto de ciência moderna propôs em sua fundação uma noção de 

conhecimento científico que deriva de processos empíricos de indução e dedução, 

interseccionando e expondo a relação entre elementos de forma neutra, ele inaugurou uma 

nova política de evidência que rearticulou proposições e enunciados previamente existentes. 

A novidade foi a exclusão da subjetividade dessa política que introduziu a noção de 

neutralidade em contraposição ao senso comum, à filosofia e à religião como eixo de 

fundamentação de sua proposição e novidade. 

Ao propor a ideia de objetos de natureza fixa, ou seja, ao dizer que a natureza de 

determinados objetos das ciências pré-modernas tinham uma interpretação sobre a qual 

não existiria diferença, a ciência moderna instituiu ao mesmo tempo uma formulação 

metodológica que retirava interpretações deflacionárias sobre seus objetos, formando, com 

isso, o Ponto de Arquimedes  para suas proposições. A ciência, no singular, passa a ser aquela 

que tem o modelo de produção de conhecimento científico que é isento, prototípico e 

produtor de leis generalizáveis para o entendimento e manipulação da natureza. 

Como já vimos, esse modelo interpretativo, ainda que parcialmente superado, sem 

que nos esqueçamos que ele ainda responde por parte do tipo de conhecimento que 

alimenta as tecnologias do atual modo de produção e portanto ainda é operante e 

hegemônico, está na base das formações imaginárias expressas nos discursos das 

participantes do estudo. 

A referência majoritária à ciência no singular, que emergiu nos discursos, pode ser 

compreendida nas intermitências tanto da tomada de uma posição de ciência a partir da 

compreensão de dois modelos de cientificidade: 

O de ciência moderna clássica, fundada pelo modelo galileico, com suas políticas de 

evidência baseadas na empiria, na concepção de objeto de natureza fixa e na objetividade 

como critério de produção de relações entre elementos ou 

Na ciência moderna contemporânea que, ainda que tenha superado o modelo 

moderno clássico por meio das várias disciplinas do conhecimento – inclusive das próprias 

ciências naturais - ainda não corrigiu o imaginário científico do modelo único. 

O aprendizado de um modo de produção de conhecimento, como o científico, 

pressupõe diferença e especificidade [ele não é (podendo ser) senso comum, filosofia, arte 

ou religião, entre outros]; pressupõe pontos de apoio interpretativos que estejam em 
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perspectivas interdisciplinares (história, economia, psicologia, antropologia, sociologia) e de 

tipos de conhecimento distintos, como a Filosofia e a Arte; pressupõe institucionalização e a 

distribuição de poderes hierárquicos e funcionais entre produtores e consumidores internos 

e externos; pressupõe o delineamento de currículo e consequentemente a demarcação de 

ligações (ou ausência delas) com o contexto social implicando, com isso, possibilidades de 

agência circunscritas na realidade. 

O mestre feiticeiro, nossa metáfora que encarna o modelo único de ciência e sua 

capacidade heurística totalizante, trabalha as condições de produção da formação em 

ciência. Metáfora que subsome nossa interpretação sobre o conjunto de discursos 

acessados   e elaborados por nossas participantes. 

  

   

Dispersão de sentidos, opacidade na ancoragem: mediações discursivas nas elaborações 

sobre ciência e formação 

No conjunto dos discursos implicados nas falas das participantes sobre a ciência, 

somente uma participante faz menção à possibilidade interpretativa de mais de um modelo 

de ciência. 

Sobre as questões que atravessam a relação de pesquisa entre cientistas e a 

população, nossa participante colocava questões ligadas à posicionalidade e à reflexividade 

da própria condição do cientista como fonte de implicação no conhecimento produzido 

(classe, raça, comunicação); e nesse sentido, com um modelo de ciência que ela chama de 

europeu e hegemônico (PPSI, p. X) as questões que esse modelo encerra trariam espaço de 

discussão sobre o lugar dessas questões nesse modelo e, portanto, os desdobramentos disso 

para a prática científica. 

É interessante notar que, ao especificar o continente, nos parece que o modelo de 

ciência que é trazido à discussão é o de ciência moderna. Aquele que foi fundado 

historicamente a partir da lógica formal e posteriormente se reposiciona funcionando tanto 

com a lógica formal quanto com a lógica dialética. Todavia, ao trazer a discussão da 

posicionalidade e da reflexividade à baila, há um deslizamento de sentidos que nos remete 

ao modelo clássico de ciência, aquele cujo pertencimento científico não exclui a 

subjetividade tampouco as subdisciplinas filosóficas do pensamento rigoroso: a lógica, a 
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epistemologia, a metodologia, a ética, a política, a estética, a ontologia, entre outras 

possibilidades. 

Um leitor especializado poderia afirmar nosso equívoco com essa afirmação ao 

apontar que as ciências sociais, apontada na literatura técnica como a mãe da pesquisa 

qualitativa (KNAUTH & LEAL, 2014), para dizer de um certo lugar organizador dessa 

discussão, já fizeram – dentro do modelo moderno de ciência – a incorporação da 

posicionalidade e reflexividade ao campo da ciência e da pesquisa qualitativa por meio de 

textos avulsos, mas sobretudo por meio de seus textos clássicos de síntese (LINCOLN & 

GUBA, 1985; DENZIN & LINCOLN, 1998;  GIVEN, 2008). 

Fonte de equívocos, a não compreensão da existência de modelos de ciências 

heterogêneos e suas políticas de evidência específicas, nos parece, induz à formação – em 

seu nível mais crítico, qual seja, aquele que aponta de qual ciência se parte para dizer aquilo 

que se diz – a um circuito fechado no qual se trabalha com a contraposição ciências naturais 

versus ciências humanas e sociais, como se houvesse homogeneidade nessas perspectivas 

do ponto de vista interno, ou  contraposição metodologias quantitativas versus 

metodologias qualitativas. 

As ciências sociais têm uma relevante contribuição à pesquisa qualitativa, entretanto, 

quando observamos qual (is) imagem (ns) de objeto e a qual lógica dialética as disciplinas 

específicas desse campo fazem referência, é possível compreender que os sentidos de 

posicionalidade e reflexividade para pensar as questões do processo de produção de 

conhecimento não são as mesmas porque nossa participante, ao declarar uma adesão à 

lógica marxiana de pesquisa, traz consigo a dialética marxiana e não outro tipo de dialética. 

Essa participante revelou um processo de formação no qual conseguiu se deslocar da 

lógica binária de compreensão de pesquisa, pois inicia seu trabalho com lógica formal e no 

meio do processo descobre, a partir dos desdobramentos do próprio trabalho, que a lógica 

formal era uma parte de sua observação e que somente a lógica dialética dava conta do 

processamento de suas descobertas. A formação da participante, envolvida em contextos de 

debate amplos, permitiu uma apropriação da pesquisa para além da reprodutibilidade 

técnica. Outra participante, vai chamar esse contexto amplo de debate de ambiência para 

falar sobre as condições de reflexão que, além de incorporarem os meandros do 

treinamento formal em ciência, incorporam os debates sociais mais amplos.  
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Ambas participantes nos trazem que suas formações, ocorridas nas décadas de 70 e 

80 se cruzavam com a efervescência do final da ditadura no país; tempo no qual, segundo 

uma delas, tudo era debate. Hoje, como professora universitária, sente falta desse tipo de 

movimento na academia. Ambas trazem esse ambiente de debate e apontam à intersecção 

entre academia e contexto social como incidentes em seus processos formativos; e ainda 

que ambas tenham tido formações diversas em saúde, sendo uma mais reflexiva e outra 

mais tecnicista, a partir de suas observações, ambas demonstram elementos discursivos que 

apontam para a superação da reprodutibilidade técnica em termos de pesquisa. 

Bosi (2012, p. 578), ao discutir o desafio de construir critérios de cientificidade e rigor 

à pesquisa qualitativa em saúde coletiva, reitera, com ênfase na discussão a partir da saúde 

coletiva mas que pode ser estendida à discussão em saúde de forma geral, vai dizer que “à 

parte o fato de ser a codificação e o uso rigoroso de terminologias e conceitos ser critério 

indiscutível de qualidade em pesquisa, qualquer que seja o enfoque ou tradição, no âmbito 

da PQSC tal negligência vem gerando consequências bastante nefastas”. 

Disciplinarmente, temos algumas questões ligadas ao vocabulário controlado e às 

técnicas das várias disciplinas do conhecimento e que, nos parece, estão no horizonte das 

questões colocadas pela autora. Anterior à descrição do vocabulário disciplinar específico 

existe a adesão (teórica) à natureza de objetos e processos a partir dos quais se destacam o 

(s) objeto (s) / processo (s) disciplinar (es). Essa adesão liga a compreensão de um objeto a 

uma ou mais lógicas interpretativas e é essa lógica que teoricamente a disciplina do 

conhecimento vai comportar em termos da especificidade de seu objeto e da 

heterogeneidade de lógicas para lidar com ele (OLIVA, 2011). 

Disso resultam questões importantes aos aprendizes de feiticeiro: vocabulários 

disciplinares controlados e técnicas não são necessariamente intercambiáveis entre distintas 

disciplinas do conhecimento. A depender da natureza específica de um objeto ao qual 

especificamente uma disciplina se filia à sustentação de sua teoria, há uma adesão a uma 

lógica de compreensão desse objeto. 

Como a lógica não é um modelo interpretativo anômalo, estando ligada a 

referenciais epistemológicos, cuja rede interpretativa está em relação com outras 

proposições e enunciados, sem essa compreensão os enunciados disciplinares perdem uma 

parte de seu poder heurístico. 
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Para tentar deixar terrestre a discussão, podemos tomar a relação de uma disciplina 

específica – a psicologia, por exemplo, devido ao meu maior contato pela formação inicial. A 

psicologia é uma disciplina do conhecimento que tem um objeto caracterizado de algumas 

formas (a subjetividade, o psicológico, o comportamento, a cognição) e que se debruça 

sobre processos de subjetivação. 

Como disciplina, a psicologia não fornece per se a natureza do objeto tomado pelas 

várias especializações interpretativas do fenômeno psi. Além de não fornecer essa natureza, 

não oferece igualmente uma regulação formal para pensar a lógica de refletir sobre esses 

objetos, as questões metodológicas, epistemológicas, ontológicas, éticas, estéticas etc. 

As teorias do conhecimento psicológico estão fundadas, explícita ou implicitamente, 

em teorias do conhecimento que precedem a psicologia. O imbróglio tem sido articular essas 

teorias que têm ancoragens em modelos epistemológicos, filosóficos, teóricos fora da 

disciplina psicológica. Para alguns “filósofos”2, como Popper, há uma demarcação muito 

clara entre o que é ciência e o que não é, ainda que – daquilo que não é – possam emergir 

questões e/ou problemas científicos. 

Com esse cenário, voltando à psicologia e adensando a discussão, a depender da 

adesão a filosofias específicas, epistemologias, teorias, etc, a adoção de teorias do 

conhecimento específicas, como a discussão sobre a lógica dialética, por exemplo, comum 

em alguns referenciais do campo  psi, essa adoção não garante uma mesma natureza lógica 

aos enunciados. 

Fenomenologia e Materialismo Histórico Dialético, por exemplo, ambos têm lógicas 

de conhecimento (a dialética) que não pressupõem objetos e processos com natureza fixa, 

ou seja, ambos partem inicialmente de uma forma interpretativa análoga. No entanto, essa 

analogia se desfaz quando, no interior dos modelos filosóficos, a lógica dialética ganha 

outras camadas interpretativas – se diferenciando da notação inicial sobre a interpretação 

do que seja a lógica. Se na aparência da discussão Fenomenologia e MHD têm uma lógica em 

comum, isso se desfaz quando no processo de definição de seu objeto / processo específico, 

a lógica trabalha o movimento compreensivo sobre esse objeto / processo. Em psicologia, 

por exemplo, a subjetividade da Fenomenologia não tem a mesma natureza que a 

 
2 Entre filósofos, não há consenso no uso dessa terminologia para cientistas que constroem modelos 

interpretativos sobre as ciências  
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subjetividade do MHD, ainda que ambas compreendam a subjetividade como um objeto / 

processo sem natureza fixa. 

Voltando à discussão emergente que nos fez descer a níveis de reflexão sobre as 

bordas e fronteiras do discurso, a questão dos vocabulários e técnicas controlados não é 

uma questão qualquer às ciências. Essa discussão está na base de sua distinção e 

estabilização como modo de produção de conhecimento específico. 

Mais à frente nos deteremos um pouco sobre essa condição como desdobramento 

derivado de processos formativos, mas observamos nos discursos acessados uma opacidade 

nas ancoragens. Isso não significa necessariamente um desconhecimento das participantes, 

ou o atravessamento do recorte interpretativo do analista, pois todas essas questões – entre 

outras – estão pressupostas na perspectiva da análise de discurso que estamos adotando. 

Queremos com isso nos colocar nesse circuito para pensar nossas opacidades e limites, ao 

lado das potências, de como se apropriar dessa forma específica de produção de 

conhecimento ampliando as referências para tanto. 

A Torre de Babel bosiana (2012) em pesquisa qualitativa no campo da saúde traz essa 

marca, traduzindo a dificuldade de pensar o fazer científico com rigor nessa seara ao nos 

defrontarmos com a multiplicidade de vocabulário controlado emergente das diversas 

disciplinas do conhecimento que compõem o campo; as mudanças de referência, muitas 

vezes não explicitadas, entre modelos teóricos que compartilham o mesmo conceito, 

categoria ou técnica, e as questões envolvidas na necessária dialogia para o 

desenvolvimento coletivo desse fazer, criam curtos-circuitos nos processos formativos que 

desembocam na legitimação da Torre de Babel ao invés de sinalizar outros percursos 

interpretativos dessas condições. 

Alguns modelos teóricos que pensam a circulação desses vocabulários e técnicas 

entre disciplinas do conhecimento e suas teorias, ou mesmo entre modelos teóricos supra-

disciplinares, ou modelos científicos, nos parece que investem em um formato vulnerável de 

pensar essa circulação e apropriação de vocabulário controlado e de técnicas, qual seja, o da 

bricolagem (CRESWELL, 2014; 2016). 

Palavra derivada do universo maker ou faça você mesmo (a), quer dizer a habilidade 

de se dedicar a construir coisas mesmo sem uma habilidade específica, em geral, fazendo 

junções entre peças e/ou materiais de naturezas diversas. 
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Fazer a circulação disciplinar ou interdisciplinar de vocabulário controlado e de 

técnicas é uma possibilidade concreta no processo de pesquisar. Entretanto, as medidas de 

rigor nesses casos precisam acompanhar esse deslocamento para trabalhar as possíveis 

diferenças e incoerências dessas apropriações. 

Não se trata aqui de um purismo academicista ou cientificista, mas do trabalho das 

bordas e fronteiras dos discursos científicos que têm como característica as demarcações e 

usos rigorosos. 

Uma de nossas participantes vai dizer que “a gente vai misturando, tirando de um 

lugar e colocando no outro… começo a fazer o mapa corporal eu vou estudar os totens dos 

indígenas canadenses, vou estudar determinadas narrativas… estudar o cordel, eu vou pegar 

a palavra contada, eu vou fazendo associações… agora tem que fazer com 

seriedade;  importante é a seriedade, não interessa nada se você é psicólogo ou engenheiro 

florestal,  se ele tiver a intenção de usar aquela ferramenta de maneira adequada ele vai 

desenvolver isso. Eu sou absolutamente contrária a uma certa profissionalidade brasileira 

que diz: a nutricionista pode estudar comida… o terapeuta ocupacional é o pior de 

todos    porque ele agora botou na cabeça que   a atividade de vida diária é só terapeuta 

ocupacional que faz… pobres dentistas porque não pode tirar dele escovar dentes, não toca 

nisso que é privativo dos dentistas… isso é burrice… isso é burro” (PTO, p. X). 

A participante traz no discurso o funcionamento de duas questões que estão 

colocadas como efeito de seu dizer e apontam questões sobre os critérios de cientificidade 

em pesquisa qualitativa no campo da saúde, os labirintos implícitos nas incursões 

interdisciplinares (ou disciplinares) da Torre de Babel e a vulnerabilidade da bricolagem. 

Nossa participante é alguém com notório conhecimento e uma trajetória de 

desenvolvimento em pesquisa qualitativa que não a esquiva dos sentidos provenientes do 

interdiscurso, aquilo que fala de outro lugar e vem pela história, pelos desconhecimentos, 

pelas limitações inerentes à impossibilidade de conhecer tudo. Ancorar a possibilidade de 

rigor em uma característica pessoal, a seriedade, implica na compreensão de um sujeito 

transcendental capaz de captar dimensões explícitas e implícitas, mas sobretudo conscientes. 

Todos nós podemos saber o que a participante diz quando fala “se ele tiver a intenção de 

usar aquela ferramenta de maneira adequada ele vai desenvolver isso (PTO)”, isso é 

inteligível e nos coloca numa aparente horizontalidade de concordância; entretanto, 
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diversos pressupostos estão colocados nesse funcionamento que não traduzem, de fato, a 

condição generalizante do discurso. 

No campo da saúde, as formações disciplinares têm objetos e processos de 

conhecimento de múltiplas naturezas e especificidades interpretativas e de ação. A 

depender de como se configura o treinamento disciplinar de um pesquisador, a 

compreensão dessas naturezas, de sua lógica interpretativa, entre outras questões, não é 

uma condição dada; tampouco o conhecimento disso resulta na capacidade do 

reconhecimento das diferenças, igualdades ou complementaridades entre pressupostos 

epistemológicos, teóricos ou técnicos. 

Nesse sentido, não se trata de seriedade em um sentido estrito, como dimensão 

particular do pesquisador. O sujeito genérico do enunciado pode então ser deslocado do 

eixo de sua individualidade, sem negarmos essa particularidade importante, para pensar em 

um sujeito que em seu processo formativo é/foi capaz de dominar a heterogeneidade das 

concepções científicas, podendo enunciar sua leitura a partir de uma perspectiva específica; 

dominar a sustentação de uma perspectiva de conhecimento disciplinar de origem e sua 

estruturação teórico-metodológica-operativa e dominar de forma conceitual ou técnica 

referências provenientes de outros campos disciplinares ou epistêmicos. 

Certamente nossa participante, ao falar sobre a bricolagem, não estava falando do 

uso prêt-à-porter de conceitos, procedimentos e técnicas provenientes de campos 

disciplinares e epistêmicos distintos à formação inicial do pesquisador, condição possível em 

um contexto de produtivismo acadêmico. Todavia, a generalização baseada na 

intencionalidade produz recortes interpretativos que podem levar o interlocutor ao labirinto 

de questões particulares que pouco iluminam as questões anteriormente sinalizadas por nós. 

  

Formação para a ciência: a pesquisa qualitativa na saúde 

A análise de discurso dos textos indicou um movimento de sentidos ligados à 

formação no campo da ciência de uma forma geral e no campo da pesquisa qualitativa de 

forma específica. 

Por termos pesquisadoras com diferentes momentos históricos de formação e 

provenientes de campos disciplinares distintos, foi possível compreender a heterogeneidade 

dos processos formativos em termos de como as participantes interpretavam a organização 
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curricular a que foram expostas e a relação da formação nos níveis de escolarização superior 

com a discussão científica. 

Esse agrupamento de referências ao redor de uma questão comum, os processos 

formativos nos níveis de escolarização superior (graduação e pós-graduação), quando 

pensado na discussão da pesquisa qualitativa no campo da saúde, trabalha os movimentos 

de sentidos ligados uma compreensão sobre a estabilização da dimensão institucional ou 

institucionalizada do fazer ciências. 

Historicamente, passamos da relação de produção de conhecimento científico 

plurilocalizado, com políticas de evidência funcionando com vários eixos de legitimação – 

todos eles funcionando simultaneamente (a academia, a filosofia, a religião, entre outros) – 

para, na modernidade, deslocarmos essa produção para a universidade e centros de 

pesquisa. 

Esse deslocamento não foi só de lugar. Ao estabelecer os espaços legitimados de 

produção de conhecimento científico, além de contribuir com a criação de um imaginário 

que reiterava a distinção do conhecimento científico dos demais tipos, esses espaços 

específicos seriam responsáveis pelo controle desse discurso, controle esse que para se 

sustentar tinha uma dupla tarefa: se distinguir das demais formas de conhecimento – por 

uma suposta unidade distintiva em relação aos demais – ao mesmo tempo que se desdobrar 

entre as promessas de sustentação do imaginário social quanto ao poder das luzes (a ciência) 

para o desenvolvimento humano (FOUCAULT, 2000) e responder às demandas emergentes 

das redefinições dos modos de reprodução da vida, baseados na exploração da natureza e 

nas formas de organização do trabalho para tanto. 

Assim, pensar a formação na sequência de escolarização da graduação à pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), que são etapas institucionalizadas de 

formação científica, é uma forma de compreender os inter e intradiscursos das participantes 

da pesquisa e sua relação com a estabilização de determinados discursos com o campo 

próprio das ciências e da vida social. 

Essa relação é importante, entre outras questões, porque tenta trabalhar o 

fetichismo parcializador do discurso científico como se ele fosse autônomo em relação à 

história, às relações sociais e às condições de reprodução social em sua relação de domínio 

técnico sobre a relação humanidade/natureza. 
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O trabalho ideológico produzido pela estabilização, legitimação e hegemonia 

discursiva do modelo de ciência arquetípica da modernidade, acionou o conjunto de forças 

sociais (internos e externos ao espaços de produção da ciência) que sustentou um modelo 

de ciência supostamente autônomo em relação à própria humanidade que o criou e às 

condições sociais que o sustentavam. 

O projeto Galileico que dava forma científica a um processo histórico-social e 

econômico em curso, era sustentado por uma série de rearticulações filosóficas e teóricas 

(que respondiam às necessidades nascentes de tecnologia à/na produção industrial) que 

implicavam no deslocamento do eixo de legitimação da produção de conhecimento 

científico tanto da humanidade de seus artífices (na forma do senso comum e da filosofia) 

quanto de Deus. Esse deslocamento permitiu à experiência adâmica de Galileu Galilei 

afirmar a neutralidade do conhecimento científico em relação à própria humanidade que o 

criou. 

O enunciado da possibilidade de criação de conhecimento científico, baseado na 

empiria e sustentado pela técnica, permitiu a produção de um modelo de produção de 

conhecimento científico no qual a subjetividade ficasse de fora dos critérios de afirmação de 

um conhecimento colocado como legítimo porque aparentemente isento de compromissos 

mundanos. 

Ao pensar a formação de cientistas, sobretudo em um contexto social no qual há 

formas aparentemente especializadas e distintas, baseadas em modelos tidos como 

quantitativos e/ou qualitativos, observamos que os discursos tanto da literatura técnica 

especializada quanto a apreensão de nossas participantes nesse estudo indicam, de variadas 

maneiras, o trabalho dispersivo que a noção de ciência moderna, a ciência no singular, cuja 

afirmação se institui por meio de uma suposta objetividade, em detrimento da subjetividade, 

incide no movimento de sentidos sobre essa dimensão da produção de conhecimento. 

O campo da ciência moderna, para se instituir e se diferenciar tanto das ciências pré-

modernas quanto dos demais tipos de conhecimento, vai se estabilizar pela normalização e 

normatização de um vocabulário controlado que delimita o objeto da ciência, pela noção de 

empiria como fonte distintiva entre os diversos modelos de processamento do 

conhecimento e pela especialização disciplinar do conhecimento científico. 
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Assim, os discursos das participantes vão trazendo elementos para pensarmos os 

deslocamentos de sentidos que estabilizam o fazer ciência no contexto brasileiro. Sem a 

pretensão de trabalhar os movimentos como se eles fossem generalizáveis ao conjunto de 

cientistas brasileiros que se dedicam à pesquisa qualitativa no campo da saúde, entendemos 

que a emergência das  formas particulares enunciadas pelas participantes colocam questões 

da vivência desse fazer, sobretudo pensando na característica particular do campo das 

ciências que tem no vocabulário controlado e na legitimação entre pares uma das formas de 

produção de formação e legitimidade de discursos e práticas. 

   

Uma vez trabalhada a metáfora do mestre feiticeiro, vamos nos debruçar sobre a 

metáfora do aprendiz de feiticeiro para pensar os processos formativos no campo da ciência. 

Essa metáfora foi mobilizada para pensar os deslocamentos de sentidos que a 

dimensão da formação no campo da ciência e da pesquisa qualitativa permitiu emergir a 

partir dos discursos das participantes. 

A primeira questão nos remete às diferenças históricas, disciplinares e de vivência de 

processos formativos no ensino superior. Nossas participantes trazem discursos desses 

processos entre a década de 70 e os anos 2000. 

Esses discursos nos remetem a contextos históricos acadêmicos e sociais que 

permeiam desde o contexto histórico no qual, no Brasil, havia, segundo as participantes, 

uma ambiência de debates na sociedade como um todo; sendo que essas referências estão 

ligadas às participantes com formação na década de 70/80. Ainda sob o regime militar o país 

tinha movimentos de organização social que tinha várias origens, entre elas o campo 

acadêmico; nesse sentido, os rebatimentos dos movimentos acadêmicos de contestação na 

Europa, o próprio clima de reorganização social frente à ditadura criava condição para essa 

ambiência de debate público. 

“era uma ambiência do debate, tinha filme, tinha debate; tinha teatro, tinha 

debate…” 

Essa foi uma das formas do discurso que PTO utilizou para marcar uma 

intradiscursividade que, em sua experiência de docência e pesquisa no Brasil e no exterior, 

vai delineando deslocamentos de sentidos nos critérios de cientificidade entre essas 

experiências. 
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O processo discursivo movimenta redes parafrásticas que marcam a diferença do 

contexto histórico (passado e presente) e científico. 

A relação com a produção desse tipo de conhecimento localiza no passado brasileiro 

uma possibilidade de construção de conhecimento que interseccionava tanto um 

movimento social mais amplo quanto a própria academia. Para a participante, na atualidade, 

diversos processos (produtivismo, falta de estrutura institucional, características geracionais 

dos estudantes de pós-graduação) se constituem como características para um 

desenvolvimento técnico-científico precário, que não faz avançar esse campo, se 

caracterizando por processos de repetição e não  por processos instituintes. 

Esse discurso crítico à condição brasileira funda-se tanto por sua experiência de 

formação na pós-graduação nos país quanto no exterior. PTO é a única participante que traz 

a dimensão técnica da pesquisa como critério de cientificidade. As referências do discurso 

estão lastreadas no domínio instrumental das técnicas – o know how que em alguns 

momentos se movimenta entre o conhecimento da técnica, sua relação de coerência com o 

contexto geral da pesquisa e principalmente seu uso adequado. No entanto, em alguns 

trechos de sua fala, quando diz da formação de estudantes da pós-graduação, esse discurso 

sobre a dimensão técnica se desloca para um uma condição de reprodutibilidade técnica: 

[sobre as diferenças nos usos metodológicos] “no Canadá o entendimento é outro, o 

entendimento é que você está em formação, tá fazendo doutorado… tá aprendendo 

método… tá aprendendo metodologia, você não está aprendendo… a pesquisa qualitativa, 

ou seja, o que for… você pode fazer o que você quiser… a receita do pão de queijo de Minas 

está  ali… pode ser qualquer coisa… só o que eles querem saber é se você está aprendendo… 

isso como um conhecimento científico … eu brinco com meus alunos … que você tem que 

aprender a deixar a costura de fora… porque os outros que vem depois… veem os pontos que 

usou ali… porque o outro que vem de fora vê que foi bem costurado  e seguir esse caminho… 

mas a gente aqui não tem esse costume…” 

Essa fala marca um processo discursivo que contrapõe a experiência de formação 

brasileira que, em sua época, tinha – para ela – uma condição política e não científica: 

[em um encontro com uma pesquisador, no Canadá, emerge a reflexão] “e eu cheguei lá fui 

almoçar e jantar, sei lá,  e ele começou a contar o que ele fazia e eu pensei: gente, o que eu 

faço… no Brasil não é pesquisa é política… eu fazia reunião com a CUT, eu, por exemplo, eu 
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fiz um trabalho com… em Franca, com os sapateiros de Franca, porque tinha um acordo na 

época, eu fazia assembleia com essa turma, sentava, e ajudei a escrever o acordo coletivo de 

trabalho, o que que eles precisavam… pedido pro patrão pra poder prevenir… então, horário 

de trabalho, poder beber água, poder fazer alongamento, poder mudar de função pra não 

cansar só um grupo muscular e tal… mas era um trabalho muito mais político do que 

técnico… eu nunca reivindiquei isso, eu nunca publiquei sobre isso… eu nunca fiz uma cartilha 

bem estruturada, eu até fiz uma cartilha… mas não era tão técnica… então o que eu estou te 

mostrando, e que eu vou por sorte, por… por acaso… eu vou começando a agregar uma 

pesquisa política que eu trago de Paulo Freire… eu venho de uma geração da briga de rua 

né… uma  dimensão norte americana mais técnica, mas de precisão, mas  você encontrar um 

jeito de descrever de sistematizar…” PTO 

O movimento discursivo trazido pela participante nos mostra a elaboração particular 

evidenciada pelo intradiscurso e desdobramentos parafrásticos do interdiscurso. No modelo 

de ciência evidenciado não há a incorporação da dimensão política como dimensão científica 

[gente, o que eu faço... no Brasil não é pesquisa, é política]. 

Demo (1998), na discussão sobre pesquisa qualitativa vai colocar em questão essa 

contraposição aparente entre aquilo que ele chama de forma (a dimensão técnica) e 

conteúdo (as dimensões de um objeto estudado). Para o autor, a própria condição da 

pesquisa qualitativa está ligada à política; política esta entendida, no texto, como terreno de 

acordos e desacordos frente à diversidade da condição da qualidade dos objetos. 

A possibilidade de se fazer pesquisa implicada por si só não fere o status de 

cientificidade de uma pesquisa. O que é preciso compreender é qual política de evidência é 

organizada na construção de um objeto e projeto de pesquisa. A depender dessa política de 

evidência é possível situar qual o modelo de ciência que está sendo mobilizado em 

determinada circunstância. 

Nas ciências da saúde, o empirismo lógico – em razão do estatuto fundacional ligado 

às ciências da natureza -  mobiliza discursivamente o modelo clássico da ciência moderna: 

aquele cuja técnica se transforma em critério lógico de afastamento da subjetividade do 

pesquisador, pois a técnica garantiria a reprodutibilidade mediada por critérios exteriores a 

seu utilizador. 
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Segundo nossa participante: “… a receita do pão de queijo de Minas está  ali… pode 

ser qualquer coisa… só o que eles querem saber é se você está aprendendo… isso como um 

conhecimento científico …” PTO 

Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, a discursividade imaginária desse tipo de 

questão nos traz a imagem de nosso aprendiz de feiticeiro que mobiliza forças sem saber 

controla-las em sua totalidade. No modelo clássico de ciência moderna, as políticas de 

evidência giravam em torno da interpretação de um objeto de natureza fixa cuja 

estabilização no imaginário científico e social permitiu criar a ideia de neutralidade, baseada 

no processamento técnico de levantamento e análise de informações sobre os objetos 

pressupondo a ausência de uma subjetividade. No modelo contemporâneo de ciência 

moderna temos políticas de evidência que giram em torno da interpretação de objetos tanto 

de natureza estável quanto de natureza instável, entretanto, o estatuto das técnicas na 

mediação discursiva entre objeto e produto do conhecimento científico, ainda se mantem 

como critério de cientificidade. 

Conforme Demo (1998) aponta, dentro do modelo clássico de ciência moderna, a 

técnica serviu historicamente como um dos pontos de apoio para o desenvolvimento 

disciplinar ao promover o aprimoramento tecnológico das formas de conhecer. No modelo 

clássico, o refinamento da técnica amplia a confiabilidade da captação das dimensões dos 

objetos e por conseguinte essa ampliação permite o estabelecimento de relações entre 

objetos das quais se deduz o conhecimento científico. Nesse movimento, a técnica contribui 

para o conhecimento científico pois separa contingência de contiguidade, desenvolve seus 

artefatos de captação de dimensões, culminando com a possibilidade de refutação de suas 

teorias de sustentação, em parte ou no todo. 

Essa caraterística do modelo clássico é que permitiu, dentro do próprio campo, a 

emergência do modelo contemporâneo, pois o aprimoramento das técnicas de captação das 

dimensões de determinados objetos disciplinares das ciências naturais forjou a possibilidade 

de contestação dos objetos como tendo natureza fixa. O deslocamento lógico-interpretativo 

da natureza fixa foi para natureza estável e instável, o que permitiu saltos epistemológicos 

importantes na interpretação de fenômenos dentro e fora das ciências naturais. 

Todavia, mesmo no modelo contemporâneo de ciência moderna, ainda restam os 

despojos do imaginário binário clássico que opõe objetividade à subjetividade, mesmo com a 
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incorporação da possibilidade interpretativa de objetos instáveis em sua condição, ou seja, 

objetos que pressupõem subjetividade, implicação, acordo nas definições dessa 

condição,  ainda assim a subjetividade continua sob suspeita nesse modelo. 

Conforme vimos na introdução teórica do trabalho, as ciências existem para além 

desses dois modelos. Nesse sentido, para não contrapor dimensões constituintes de um 

objeto, como a implicação política, à dimensão técnica desse tipo de produção, poderíamos 

pensar nas permeabilidades entre Filosofias e Ciências. Nesse caso, as políticas de evidência, 

que implicam na delimitação das dimensões dos objetos científicos, e suas particularidades 

disciplinares, na relação com as técnicas de levantamento e análise da informação, poderiam 

trabalhar as delimitações discursivas desse conjunto de relações para a produção de 

conhecimento. 

Para além da delimitação, que é parte do objeto disciplinar, essa parte funciona e faz 

funcionar em uma totalidade que é ética, política, estética, metodológica, epistêmica, entre 

outras dimensões filosóficas. Assim como já sinalizamos,  essas dimensões compõem muitas 

produções científicas, entretanto, essa composição, devido à falta de clareza e visibilidade 

quanto a sua condição como política de evidência, ou seja, acordo sobre um tipo de 

discussão  que não compõe o modelo moderno de ciência, mas sem o qual o delineamento 

de objetos, processos e técnicas perde especificidade, ainda está para ser feito. 

Nosso aprendiz de feiticeiro, em seu processo de formação, precisa domar as fontes 

de força que mobiliza. Dominar a técnica de produção de conhecimento é uma parte desse 

conhecimento, todavia, por si só, não garante o domínio do que está sendo mobilizado,  mas 

somente uma parte: o como. Se o conhecimento científico é produto e processo resultante 

do estabelecimento plausível da relação entre elementos do mundo, o vocabulário 

controlado (caro e constituinte desse tipo de conhecimento) deveria servir não só como 

descrição a priori dos objetos e processos que toma para análise. 

Sem desprezar a importância da técnica, e compreendendo o lugar do discurso 

tecnicista em determinados modelos de ciência, entendemos que é importante restituir a 

discussão das políticas de evidência como forma de trabalhar a parcialização e reificação das 

partes desse processo como se respondessem pelo todo. 

  

Pesquisa qualitativa no campo da saúde: o encantamento inconcluso das concepções 
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Sendo o fazer científico uma atividade complexa, multirreferenciada, plurilocalizada e 

altamente especializada, já discutimos anteriormente o quanto o vocabulário técnico que dá 

contorno às terminologias e técnicas próprias às atividades disciplinares é um pressuposto 

desse fazer. 

Nesse sentido, a forma como as participantes definem ou tentam dar contorno à 

pesquisa qualitativa no campo da saúde nos chama atenção pela diversidade de pontos de 

apoio na construção dessa referência. 

De forma breve, passaremos pelos discursos em sua condição de forma: 

 

Movimentos baseados na contraposição 

A pesquisa qualitativa, sobretudo a que rompe com a lógica formal dentro do 

desenvolvimento do modelo de ciência moderna, se configura como lógica dialética tanto na 

concepção dos objetos que toma à análise quanto à forma de pensar essas concepções. 

Como já vimos, a dialética é um método de reflexão, uma forma de pensar a 

constituição de um fenômeno. Como método, está ligada a modelos interpretativos diversos 

que vão configurar suas características específicas. Assim, enquanto conceito (ou categoria, 

a depender de como cada epistemologia a toma) não há uma unidade linear entre a 

concepção de dialética dos diversos referenciais teóricos que a assumem. 

Um dos Pontos de Arquimedes que podem nos ajudar a sair da Torre de Babel (BOSI, 

2012) no interior das discussões sobre pesquisa qualitativa é compreender qual é o 

significado de dialética que adotamos para a leitura de nossos objetos e processos. 

S e a característica desses é não ter uma natureza fixa, pelo contrário, sendo móvel e 

mutável, os pontos de apoio de nossas discussões não se equivalem por serem lidos 

dialeticamente. 

A dialética fenomenológica difere da dialética marxiana não só pelo ponto de partida 

sobre o qual se assenta a natureza de um fenômeno (a ideia ou a matéria), mas com relação 

à ideia de movimento de uma análise (saltos ou espiralização), entre outras questões. Para a 

dialética marxiana, se parte da compreensão da unidade concreta de um fenômeno para se 

pensar seu movimento na contínua apreensão de sua condição intermitente, caracterizada 

pela relação forma e conteúdo. Dessa maneira, há o abandono do método de pensamento 

polarizado (subjetividade e objetividade / concreto e abstrato etc) para pensar nas 
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condições nas quais múltiplas incidências criam a plasticidade desse movimento interno de 

uma unidade. 

No entanto, outras epistemes podem pensar essas dicotomias como relações nas 

quais a contradição não implica necessariamente a compreensão do movimento de uma 

unidade, mas a relação entre unidades estanques (subjetividade e cérebro / concreto e 

abstrato, por exemplo) que perfazem uma unidade. 

Fruto dessa metodologia de pensamento (FOLSHEID & WUNENBURGER, 2000), 

derivam-se outras parcializações do modo de produção científico como as dicotomias 

indução e dedução, sujeito transcendental e realidade objetiva (hipótese / dedução-indução), 

entre outras. 

A partir dessas breves considerações a leitura dos textos derivados das entrevistas 

vai indicar que a maneira como a pesquisa qualitativa no campo da saúde é caracterizada 

pelas participantes tem, em sua maioria, um modelo de ciência moderna contemporânea 

como pano de fundo. Isso significa que as participantes não trabalham a ideia dos objetos e 

processos de suas pesquisas (ou de como olham o campo) a partir de uma compreensão de 

natureza fixa, ou seja, a lógica interpretativa é dialética. 

Com isso, pensam – a partir da forma como esses objetos e processos se 

caracterizam – a importância de compreendermos a multiplicidade, heterogeneidade, 

historicidade, plurilocalização, a cultura, a sociabilidade e socialização, em suma, vários 

contornos na interpretação de fenômenos que se debruçam. 

Se esse modelo de ciência moderna contemporâneo coloca os pesquisadores de 

diversas disciplinas do conhecimento com um horizonte interpretativo muito próximo, ao 

adotarem a lógica dialética na interpretação dos fenômenos, essa referência comum se 

dissipa no processamento do restante das proposições e enunciados que, na prática 

científica disciplinar ou interdisciplinar, vão configurar o modelo interpretativo final. De 

forma explícita ou não, as diversas epistemes envolvidas nessa interpretação, bem como 

suas teorias e metodologias particulares, incidem na produção de recortes interpretativos 

específicos que produzem a demarcação entre os diversos tipos de lógica dialética. 

Essas expressões, que explicitam a diferença entre as lógicas, aparece nas mediações 

discursivas que vão contrapor pesquisa qualitativa à pesquisa quantitativa. 

Os discursos se apresentam tanto com a utilização da terminologia: 
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"a pesquisa qualitativa ela trabalha com a qualidade do fenômeno e não com a 

quantidade" (PTO) 

Quanto também de outras formas: 

- A forma de realização de pesquisas como indicador de uma lógica formal, aquela 

supostamente unívoca, com objeto de natureza fixa, portanto quantificável ou metrificável: 

“por isso outro nome da pesquisa qualitativa é pesquisa naturalística porque ela difere da 

pesquisa laboratorial porque aquela pesquisa que eu ponho a criança dentro de um 

laboratório, ponho uma bola, ponho uma câmera… e olho lá” (PTO) 

- A forma disciplinar  e os pressupostos quantitativos, sendo a Estatística colocada 

como o método quantitativo de análise de informação quantitativa e a generalização – 

pressuposto de identidade de objetos e processos de natureza fixa – como pressuposto de 

qualificação do método, sendo que um estabelece a constância e o outro a reitera por 

novos/outros processos de parametrização matemático-estatísticos: 

"Então, exatamente é uma pesquisa em que você vai querer explorar os significados 

das situações individuais que não vai envolver estatística… cálculos estatísticos, uma 

pesquisa que você vai conseguir qualificar uma determinada experiência que acontece numa 

determinada situação específica… cê não vai poder generalizar, mas você vai poder 

contribuir com situações similares" (PM1) 

- A ênfase que não exclui, mas não é; quando a pesquisa qualitativa é compreendida 

para os objetos, mas com uma contribuição menor frente à qualitativa: 

“  É... porque, assim, eu não vou aqui dizer pra você, por exemplo, a questão da 

quantitativa, entende, não é isso.” (PENF) 

  

Outras formas dessa expressão também aparecem por meio de recursos que não 

tencionam os vocabulários controlados do campo científico stricto sensu e também não 

assumem uma contraposição colocada no discurso. 

- A contraposição subjetividade / objetividade por meio da noção genérica de 

humanidade ou leitura implicada 

"Em uma palavra, o que eu já lhe disse: permite a humanização, a humanização do 

pesquisador, a humanização do pesquisado, da humanização do conteúdo de pesquisa ne. 

Ele permite uma expansão de olhar, né?, é isso!" (PM2) 
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“E com rigor metodológico é isso… acho que são… é uma possibilidade de contru… de 

construção, né,  de olhar pra uma realidade, de colocar uma lente e olhar pra uma 

realidade…” (PNU) 

................................................ 

A contraposição, quando se assume um lugar pelo discurso que vai marcar uma 

ênfase a uma  dimensão da forma de pensar ou uma dimensão de um objeto, está 

trabalhando diversos movimentos oriundos de diversas camadas da realidade que vão, junto 

à forma particular de produzir conhecimento científico, fazer funcionar diversas redes 

internas e externas a essa agência. 

Ao definirem a pesquisa qualitativa no campo da saúde, as participantes trouxeram 

inúmeras mediações discursivas que indicam o trabalho dos inter e intradiscursos, das 

formações imaginárias e ideológicas na elaboração sobre o que fazem quando aderem a essa 

modalidade específica de produzir conhecimento. 

No conjunto, compreendemos que os interdiscursos têm ancoragens nas 

formulações das ciências sociais dentro de um modelo contemporâneo de ciência moderna. 

Nele, a subjetividade, por meio dos conceitos de sentido e significado (MINAYO, 2010), é que 

singularizam a possibilidade de um conhecimento que não seja reiterador da lógica formal 

que, em tese, não admitiria a possibilidade de um objeto/processo de natureza fluída, 

inviabilizando um conhecimento coerente com os fenômenos estudados. 

É a partir desse raciocínio que, no campo da construção formal-disciplinar das 

ciências sociais, as técnicas vão assumir o lugar de demarcadoras dos tipos de estudo 

específicos (pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa). 

Essas parcializações vão ao encontro do modelo de dialética que trabalha a 

contradição na forma de saltos entre pontos complementares de uma unidade que podem 

ser compreendidos de forma estanque. A noção de movimento do raciocínio se dá por 

rupturas, assim técnicas qualitativas levantam e analisam fenômenos de natureza instável e 

técnicas quantitativas levantam e analisam fenômenos de natureza estável. 

Vejamos uma definição de pesquisa qualitativa de dois autores seminais das ciências 

sociais: 

Pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador no mundo. 

A pesquisa qualitativa consiste em um conjunto de práticas materiais 

interpretativas que tornam o mundo visível. Essas práticas transformam o mundo. 
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Elas transformam o mundo em uma série de representações, incluindo notas de 

campo, entrevistas, conversas, fotografias, registros e lembretes para a pessoa. 

Nesse nível, a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa e 

naturalística do mundo. Isso significa que os pesquisadores qualitativos estudam 

coisas dentro de seus contextos naturais, tentando entender ou interpretar, os 

fenômenos em termos dos significados que as pessoas lhes atribuem (DENZIN E 

LINCOLN, 2001, p. 3). 

 
Qualitative reports describe and interpret something—whatever was studied. The 

data are words, stories, observations, and documents. Qualitative findings are 

based on three kinds of data: (1) in-depth, open-ended interviews; (2) direct 

observations; and (3) written communications. Interviews yield direct quotations 

from people about their experiences, opinions, feelings, and knowledge. Data from 

observations consist of detailed descriptions of people’s activities, behaviors, 

actions, and the full range of interpersonal interactions and organizational 

processes that are part of observable human experience. Written communications 

are a rich source of data. Finding, studying, and analyzing documents of all kinds 

are a part of qualitative inquiry. For example, qualitative data can include excerpts, 

quotations, or entire passages from organizational, clinical, or program records; 

memoranda and correspondence; social media postings; official publications and 

reports; personal diaries; and open-ended written responses to questionnaires and 

surveys. (PATTON, 215, p. 55) 

  

É neste ponto da discussão que gostaríamos de explicitar nossa observação sobre os 

interdiscursos e as formações imaginárias e ideológicas mediando os discursos de nossas 

participantes ao tentar definir ou dar contorno à pesquisa qualitativa no campo da saúde. 

A enunciação dos discursos marca o trabalho de dois processos simultâneos no 

campo da saúde: 

1) a reiteração do modelo de lógica dialética hegemônica nos textos de divulgação e 

formação para o público das ciências sociais. 

As ciências sociais, de fato, foram e são, no conjunto dos campos e disciplinas que 

trabalham com objetos e processos sem natureza fixa, como as ciências humanas, o campo 

que mais desenvolveu e trouxe contribuições à discussão acerca da pesquisa qualitativa. Não 

é à toa que a quase totalidade das referências bibliográficas acessadas nesse estudo fazem 

referência a handbooks e textos de autores das ciências sociais para pensá-la. Entretanto, 

algumas questões dessa referência hegemônica nos campos da educação e da saúde são 

assumidas sem algumas discussões importantes, entre elas, os pressupostos epistêmicos 

que fundamentam a aparente congruência interpretativa acerca dos objetos e processos 

sem natureza fixa – alvo das ciências sociais, humanas e da saúde, dentro de uma concepção 

de ciência moderna contemporânea. 
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Conforme aponta Creswell (2015, p. 43), “embora os pressupostos filosóficos nem 

sempre sejam expressos, as estruturas interpretativas transmitem diferentes pressupostos 

filosóficos e os pesquisadores qualitativos precisam estar conscientes dessa conexão”. Essa 

observação, que é seguida por muitos autores seminais dos textos de formação em pesquisa 

qualitativa que acessamos, sobretudo das ciências sociais, nos permite trabalhar as 

opacidades, os silêncios, as formações imaginárias e ideológicas da não explicitação da 

natureza da lógica dialética (que é múltipla) nesses textos. Derivada dessa condição, seus 

impactos na transposição ipsis litteris às demais disciplinas e campos do conhecimento. 

As ciências sociais têm seus objetos e processos a partir dos quais demarca sua 

produção de conhecimento. Longe de entender com isso uma suposta homogeneidade 

interna a elas, pelo contrário, seus elementos distintivos em relação às demais disciplinas 

trazem uma marca de desenvolvimento interno, particular ao próprio campo. 

Conforme já discutimos no referencial teórico do trabalho, a experiência da Escola de 

Chicago tem uma relevante contribuição àquilo que na década de 60 passa a ser dominada 

como pesquisa qualitativa. Essa contribuição tem muitos desdobramentos, entre eles, o 

desenvolvimento teórico e prático de técnicas de levantamento e análise de informação que 

não necessariamente trabalhavam com objetos e processos de natureza fixa, configurando 

uma formação imaginária de que as ciências sociais estavam criando – no interior do campo 

científico – tanto referências teórico-procedimentais (como pensar e como fazer pesquisa 

com objetos e processos moventes) quanto inaugurando uma lógica dialética generalizante, 

capaz de – por meio de técnicas específicas, contrapostas às análises matemático-

estatísticas típicas da lógica formal – compreender os sentidos e significados a partir de suas 

variações culturais questionando seu movimento diversificado de constituição por meio das 

análises das relações de identidade e alteridade, das políticas de constituição, das bordas e 

fronteiras, entre outras possibilidades. 

Ocorre que nem a experiência das ciências sociais, seja por meio de suas experiências 

anteriores à Escola de Chicago, seja por meio das experiências posteriores a ela, inauguram a 

sistematização da produção de conhecimento a partir de objetos e processos de natureza 

móvel (ou pesquisa qualitativa), nem a lógica dialética que trazem à baila para essa 

compreensão corresponde às diversas possibilidades dessa lógica. 
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Essa primeira questão visa indicar que processos de sistematização de objetos e 

processos de natureza móvel são anteriores à empreitada da Escola de Chicago, e, 

historicamente falando, na mesma época histórica dela, outras experiências de outras 

disciplinas do conhecimento estavam em elaboração e sistematização. 

No campo da saúde, por exemplo, temos referências desses esforços tanto utilizando 

lógica formal quanto lógica dialética. Os esforços da medicina na compreensão da doença, 

conforme nota Foucault (1980) em O Nascimento da Clínica, remontam a um progressivo 

desenvolvimento de técnicas,  desde a Idade Média, que poderiam ser chamadas de 

qualitativas (observação sistemática, comparação de relatos e imagens, investigação de 

sinais e sintomas via escuta de pacientes, entre outras técnicas); tudo isso antes do 

predomínio da ancoragem biomédica – desenvolvida por meio da biologia, da química e da 

física – e das tecnologias de informação. 

Na psicologia, a partir do MHD, temos os trabalhos de Luria, Leontiev e Vigotski que 

produziram e sistematizaram diversos modelos interpretativos e operacionais acerca da 

subjetividade como um objeto de natureza móvel, dentro de uma concepção de dialética 

marxiana, cuja constituição difere das concepções de dialética das ciências sociais da Escola 

de Chicago. 

Entre outras experiências disciplinares do campo da saúde, não se pode dizer que – 

como consta em alguns textos – as ciências sociais  são a mãe da pesquisa qualitativa 

(KNAUTH & LEAL, 2014), tanto em termos de sua importância na ruptura com a forma de 

produção de conhecimento que se contrapunha à lógica formal, com seus objetos e 

processos de natureza fixa, quanto em termos do desenvolvimento de técnicas de 

levantamento e análise dos objetos e processos de natureza móvel. 

O que pode ser observado por meio da literatura técnica, da historiografia da ciência, 

da filosofia da ciência e outras disciplinas do conhecimento, é o desenvolvimento ímpar da 

discussão sobre pesquisa qualitativa no campo das ciências sociais. A partir da década de 50-

60, já com uma nomenclatura razoavelmente estável ao redor de uma produção qualitativa 

– em contraposição à quantitativa – as ciências sociais, por meio de suas disciplinas 

particulares, já tinham criado uma política de evidência singular marcada pela ideia de 

trabalho de campo, cuja imersão do pesquisador nos espaços de produção de conhecimento 

configuraria uma condição precípua; daí uma das terminologias das ciências sociais que 
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vemos ressoar nas mediações discursivas de nossas participantes, tendo uma delas, inclusive, 

utilizado a palavra naturalístico (PTO) para descrever o significado de pesquisa qualitativa no 

campo da saúde. 

Ao lado da ideia de espaço, onde esse tipo de pesquisa deveria ocorrer para se firmar 

e se contrapor aos espaços onde se pressupunha que se trabalhava com lógica formal (os 

laboratórios), passa-se a compreender que a diversidade das formações humanas têm uma 

ancoragem nas formas como os sentidos e significados permitem acessar, elaborar e 

sintetizar essa diversidade. Assim, as técnicas passam a ter um novo status; no jogo das 

contraposições entre natureza dos objetos e processos (fixos ou móveis), a lógica 

interpretativa (formal ou dialética), entre outras questões, elas passam a ser a forma de 

tratamento das informações (tanto de levantamento quanto de análise) que fazem funcionar 

uma diferença. 

O discurso que é fundamental internamente às ciências sociais, e permitiu um 

importante desenvolvimento técnico-científicos às disciplinas que as compõem, quanto à 

pesquisa qualitativa – reconhecida pelos próprios autores como uma terminologia genérica 

para uma modalidade de produção de conhecimento (HAMMERSLEY, 2013) -  se 

transformou em fonte de referência para as demais ciências (humanas e da saúde). 

Nos textos de formação do campo, os handbooks, os autores oscilam entre uma 

formação discursiva estrita, destinada ao público interno das ciências sociais, e expandida, 

deixando implícito que as políticas de evidência provenientes de critérios de cientificidade 

das ciências sociais são generalizáveis aos objetos e processos da pesquisa qualitativa. 

Essa intermitência produz efeitos nas mediações discursivas dos demais campos que 

assumem esse tipo de pesquisa. Por um lado, desconsiderando a diferença dos objetos e 

processos das disciplinas que compõem o campo das ciências sociais; e por outro lado, 

tornando – para as disciplinas de saber que dessas políticas de evidência se apropriam – um 

cenário de produção de conhecimento com características de um circuito fechado. 

 

2) O impacto da generalização prêt-à-porter, que faz sentido a uma disciplina 

específica do conhecimento, às outras disciplinas do campo da saúde 

Se ocupam do campo da saúde diversas disciplinas do conhecimento, sendo que 

existem aquelas cujo núcleo profissional está ligado à assistência aos processos de 
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saúde/doença e aquelas cujo núcleo profissional tomam o campo da saúde como 

objeto/processo de estudo. 

No Brasil, a resolução do Conselho Nacional de Saúde, órgão consultivo e deliberativo 

ligado ao Ministério da Saúde, de nº 218 de 06 de março de 1997, reconheceu como 

profissionais de saúde de ensino superior: 

01. Assistentes Sociais; 

02. Biólogos; 

03. Profissionais de Educação Física; 

04. Enfermeiros; 

05. Farmacêuticos; 

06. Fisioterapeutas; 

07. Fonoaudiólogos; 

08. Médicos; 

09. Médicos Veterinários; 

10. Nutricionistas; 

11. Odontólogos; 

12. Psicólogos; 

13. Terapeutas Ocupacionais e 

14. Biomédicos (adicionados pela resolução do Conselho Nacional de Saúde de nº 287 de 08 

de outubro de 1998) 

 

De forma geral, a exceção do serviço social e de algumas formações em psicologia e 

educação física, as profissões de núcleo profissional na saúde se caracterizam por modelos 

de formação com objetos e processos tomados como tendo natureza fixa e modos de 

produção de conhecimento baseados na lógica formal. 

Nesse sentido, a lógica dialética não é a lógica interpretativa sobre os objetos e 

processos sobre os quais se debruçam tais disciplinas e profissões, ainda que o campo saúde 

seja um campo cuja ecologia de saberes (SANTOS, 2020) possa deslocar  para essa lógica 

tanto as discussões quanto às práticas no atendimento às demandas. 

Assim, quando pesquisadores do campo da saúde optam por estudar seus objetos e 

processos por meio da pesquisa qualitativa, a ancoragem se fundamenta nos referenciais 
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disponíveis tanto internamente à disciplina da qual parte quanto nas referências gerais que 

subsomem a discussão sobre pesquisa qualitativa. 

A questão que se coloca é quanto à reprodução prêt-a-porter de políticas de 

evidência derivadas de modelos situados em origens disciplinares distintas sem uma 

discussão crítica de seus fundamentos. 

Nos discursos de nossas participantes, muitos elementos nos chamavam atenção 

quanto às características de mediações que trabalhavam a formulação do dito com base nos 

manuais e pressupostos das ciências sociais. 

Como no discurso de PTO acerca da característica da pesquisa qualitativa “trabalhar 

com os fenômenos no lugar natural desses fenômenos”. O discurso parte de algumas 

questões, entre elas uma diferenciação baseada entre locais de produção de informação 

qualitativa, sendo o campo presencial, no local onde os fenômenos acontecem 

supostamente de forma espontânea, uma fonte privilegiada; em contraposição, os locais 

com característica controlada, como laboratórios, não encerrariam a expressão original de 

sentidos e significados. 

A primeira questão é a de que sentidos e significados não são realidades com 

ancoragens ligadas e espaços específicos. Tanto contextos controlados artificialmente 

quanto contextos naturais ou espontâneos trazem incidentes que não necessariamente 

estão sob controle consciente quanto à emissão. Dessa forma, as emissões de participantes 

de uma pesquisa são ponto de partida e não ponto de chegada de uma análise. Com isso, 

independentemente do contexto, é possível construir relações de análise sem 

necessariamente atribuir ao contexto natural o ponto de sustentação de uma compreensão 

sobre sentidos e significados. 
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3. Considerações Finais 

Na discussão histórica a respeito de como as ciências se diferenciam de outros tipos 

de conhecimento, frequentemente observamos a referência à organização sistemática do 

conhecimento como fronteira distintiva em relação aos demais tipos.  

  Essa referência não nos parece ser a melhor condição de contorno às ciências, uma 

vez que outros tipos de conhecimento também se organizam de forma sistemática, ainda 

que não da maneira como as ciências definem em seus termos, que são múltiplos. 

  No processo de desenvolvimento do projeto de pesquisa, talvez essa seja uma das 

questões herdeiras da ciência moderna com a qual tenhamos que estar sempre atentos (as) 

em relação ao discurso das ciências: sua capacidade de mobilizar perspectivas 

interpretativas horizontais que não revelam perspectivas verticais tampouco seu 

enraizamento na realidade. 

  No projeto, ainda que nossa política de evidência não tenha a pretensão de ser 

generalizada à discussão sobre pesquisa qualitativa e à pesquisa qualitativa no campo da 

saúde para além das evidências tomadas à análise, foi possível notar que existem questões 

que envolvem essas referências e que sua condição aparentemente estável não resiste a 

interpretações que desloquem o eixo tradicional ligado às interpretações disciplinares do 

fazer científico. 

  Em termos de referência, a pesquisa qualitativa não se reduz à natureza dos objetos 

com os quais trabalha tampouco às metodologias com as quais esses objetos são tratados, 

pois as pesquisas que se centram na forma (ou na qualidade) têm origens científicas e 

políticas de evidência tão heterogêneas que acabam por extrapolar essa redução histórica 

específica. 

  Para nós, a pesquisa qualitativa é uma categoria de análise histórica cuja sustentação 

se realiza por meio de modelos de ciência heterogêneos, sendo que tais modelos articulam 

políticas de evidência específicas que organizam metodologias filosóficas e técnicas para  a 

compreensão a respeito de como concebem e manejam o significado de qualidade das 

informações com as quais trabalham.  
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  Com essa definição, evitamos o vazio terminológico que caracteriza a pesquisa 

qualitativa nos textos com os quais trabalhos no projeto. Para nós, esse vazio terminológico 

característico tem relação com a armadilha que se criou com a resposta histórica àquilo que, 

de forma genérica e pouco ilustrativa de uma condição específica de fazer ciência, se 

chamou de positivismo. 

A resposta por contraposição operou como desdobramento uma cisão anômala entre 

referências do trabalho científico que se traduz em um circuito oposicional que coloca 

cientistas em um labirinto de desenvolvimento controverso. Para superar as mazelas das 

ontologias e lógicas formais das ciências naturais, quando aplicadas aos fenômenos 

humanos, se jogam fora elementos da reflexão científica que são fruto de desenvolvimento 

histórico da humanidade, portanto, parte do que a consciência histórico-social foi capaz de 

sistematizar como método de compreensão da realidade. 

  Os pontos de fuga desse labirinto estão em vários percursos ligados ao processo de 

formação em ciência, por um lado, e ao reconhecimento de modelos interpretativos fora da 

oposição histórica empreendida no século XX, por outro. Isso se quisermos pensar numa 

opção conservadora, mesmo que melhor situada em termos históricos e teórico-

metodológicos.  

  Nossas evidências ligadas às trajetórias junto às pesquisadoras que trabalham com 

pesquisa qualitativa no campo da saúde, nos trazem mediações discursivas que apontam 

para circuitos formativos em ciência que escapam aos discursos de horizonte nos quais 

outras incidências operam para sua constituição.  

  Nossas participantes trazem questões de gênero, classe social, perspectivas ético-

políticas, de formação prévia à graduação, na graduação e na pós-graduação, entre outras, 

que não têm visibilidade nesses discursos horizontais das ciências.  

  Nos parece que, entre outras questões, que isso faz parte do mito da ciência 

moderna em seu processo de autonomização em relação aos cientistas que a sustentam. 

Quanto menos se revelarem como produções encarnadas, menos se desestabilizam as 

imagens de seus objetos, suas técnicas e os acordos tácitos que operam sua legitimação de 

autonomia. 

  A ciência no singular nos sinaliza que, para além de todo o aparato de legitimação 

interna, seu funcionamento responde às intermitências entre o discurso do 
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desenvolvimento humano e o desenvolvimento da base material que o demanda. Nesse 

sentido, várias outras mediações concorrem para sua estabilização na sociedade 

contemporânea, revelando a artificialidade dos modelos estéticos com os quais se apresenta 

entre pares e à sociedade. 

  As ciências não estão descoladas do mundo e então as mediações discursivas 

apresentadas pelas participantes indicam que contextos materiais, sociais, históricos, 

relacionais internos e externos a estas ciências têm implicação nos processos e produtos que 

oferecem à sociedade.  

  Nos parece que é nesse contexto que sua legitimidade social, aquela que a sustentou 

historicamente, enquanto o modo de produção capitalista se desenvolvia em razão da 

mútua constituição, está sob ataque. Com a virtualização do capital, a base material de 

produção foi deslocada de sua condição axial na sustentação do modo de produção; ainda 

que a força produtiva seja necessária, ela não ocupa mais o lastro a partir do qual o valor é 

estabelecido e circula. Assim, a ciência, uma das bases de agregação de valor ao capital de 

base material, também teve seu lugar de legitimidade alterado e hoje é possível contestá-la 

publicamente.  

  Uma parte dessa contestação liga-se à própria ciência e a forma como se comunica 

fora dos muros. Alguns discursos oferecem uma imagem de ciência triunfalista, como vimos 

na entrevista de António Coutinho ao Instituto Serrapilheira, pintando o quadro de um tipo 

de conhecimento que trabalha com certezas e não com perguntas. O limiar entre o discurso 

científico e o discurso do senso comum nesses casos é tênue e reverbera de muitas formas 

no público consumidor de informação científica. 

  Quando observamos internamente o campo científico e as disputas entre métodos 

quantitativos e qualitativos podemos ter parâmetros de como os modelos da certeza, ou da 

maior confiabilidade, ocupam lugares hierárquicos distintos de prestígio e reconhecimento. 

Mesmo que saibamos que cientistas sérios superam a demanda por certeza, trabalhando 

com a possibilidade da pergunta. 

  Nesse contexto, a pesquisa qualitativa pode se deslocar desse lugar histórico, 

sinônimo de modelo indeterminado, que trabalha seus objetos por oposição – seja filosófica 

ou metodologicamente. Nesse contexto, o que temos é a reiteração de um modelo reflexivo 

por exclusão que retira partes da capacidade humana historicamente desenvolvida de 
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pensar. O reconhecimento dessa condição pode ampliar o poder heurístico da pesquisa 

qualitativa para além do que se coloca como limite interpretativo do modelo de ciência 

moderna contemporânea. 

  As possibilidades fora desse binarismo são plurais, no entanto, não fogem às 

exigências de uma reflexão crítica. Assim, o reconhecimento historiográfico de múltiplos 

modelos de ciência é uma condição importante à agência científica. Modelos de ciência 

heterogêneos se caracterizam pelas várias formas com que dão contorno e organizam as 

linhas de força que sustentarão as características do tipo de conhecimento científico que 

oferecem à sociedade. Cada modelo permite a construção de políticas de evidência internas 

que traduzem terminologias, as naturezas dos objetos e processos, a interdição ou 

permeabilidade à reflexão filosófica (e quais condições), além de definir as funções das 

metodologias de levantamento e análise da informação com as quais as etapas de um 

projeto trabalhará. 

  Com modelos de ciência claros saímos das armadilhas da adoção de referenciais 

interpretativos prêt-a-porter, pois a mera indicação de contornos epistemológicos e/ou 

metodológicos não subsomem a compreensão da forma de funcionamento interno de um 

projeto de pesquisa. A insistência dos debates ao redor da ideia de design desses projetos, 

nos parece, dão ênfase ao refinamento das escolhas de elementos previamente colocados e 

não a uma discussão anterior que contemple a própria proposição particular da proposta no 

circuito histórico das ciências, o colocando em perspectiva com outras propostas. 

  No Brasil contemporâneo isso é um desafio. Com os atuais modelos formativos da 

pós-graduação e o deslocamento da função social da universidade (MEZAN, 1995; CHAUÍ, 

1999), o modelo de universidade operacional se contrapõe à artesania que, por exemplo, o 

modelo crítico de pesquisa qualitativa demanda.  

  Mais especificamente, em relação à pesquisa qualitativa no campo da saúde, o 

desafio é maior. Por tradição, boa parte da sustentação dos modelos de pesquisa disciplinar 

parte das ciências da natureza e o deslocamento para as ciências humanas e sociais não é 

algo simples de ser realizado.  

  Duas questões, em relação à pesquisa qualitativa no campo da saúde, precisam ser 

colocadas: a primeira diz que é possível trabalhar com metodologias qualitativas na saúde 

dentro da perspectiva da ciências naturais; a segunda diz que é possível trabalhar com 
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metodologias qualitativas, quando pesquisadores da saúde se deslocam dos objetos 

biomédicos para objetos e processos das humanidades e coletividades, sem 

necessariamente optar pelo modelo histórico da pesquisa qualitativa emergente no século 

XX dentro das ciências sociais e humanas.  

  Como já ressaltamos, a depender de como o treinamento dos modelos de ciência é 

feito, pesquisadores têm diante de si a possibilidade de estabelecer seus modelos de 

entrada na prática científica e diante disso a possibilidade de criação da política de evidência 

de seus projetos. Na saúde, isso quer dizer que – para além da adoção de referências 

epistemológicas hegemônicas nesse campo – é preciso reconhecer que essas adoções não 

são blocos homogêneos cujos significados estão dados, sem a necessidade da explicitação de 

suas terminologias, lógicas, ontologias, entre outras referências. 

  Nos trabalhos tomados à análise e nas entrevistas realizadas, de forma implícita ou 

explícita, o modelo histórico da pesquisa qualitativa de matriz fenomenológica estrutura 

grande parte das formas de reflexão e agência em pesquisa que assumem as metodologias 

qualitativas como parte de seus projetos. Enquanto possibilidade, isso não é uma questão; 

entretanto, não nos parece ser o caso, uma vez que os discursos trazem os fatos como 

horizonte único sem a reflexão sobre possíveis derivas. 

  Com essas observações, finalizamos as considerações acerca das referências 

colocadas em discussão. Em termos de futuros desdobramentos que possam contribuir com 

o debate, acreditamos que seria importante o desenvolvimento de duas discussões:  

1. a permeabilidade nas relações entre filosofia e ciência, uma vez que 

nos modelos de ciência moderna esse reconhecimento tem várias 

características, indo da negação ao reconhecimento superficial dessa 

relação, o que condiciona importantes incidências nos projetos de 

pesquisa em saúde. Nos textos, observamos que a ausência dessas 

discussões implica na dificuldade dos autores de compreenderem 

importantes diferenças e ligações entre metodologias de reflexão e 

técnicas. O campo das metodologias de reflexão podem estar tanto na 

filosofia quanto na filosofia da ciência ou na epistemologia, não 

importa de onde venha; o que é importante compreender é que as 

definições acerca dos objetos e/ou processos das disciplinas do 
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conhecimento não fecham a natureza desses elementos, elas, no 

máximo, definem a perspectiva. Nesse sentido, a metodologia 

filosófica tem um papel importante na criação dos contornos à 

reflexão disciplinar. Faz diferença nas discussões de processamento e 

resultados de um projeto compreendermos os pontos que estão 

ligados à metodologia de reflexão e os que estão ligados ao 

tratamento das evidências empíricas. Nos parece que essa é uma das 

tentações da tecnolatria, tratar como fruto do processamento técnico 

aquilo que é realizado pela capacidade humana de ligar pontos.  

2. A segunda questão diz respeito à discussão sobre pesquisa qualitativa 

e pesquisa qualitativa no campo da saúde. Em relação à primeira, nos 

parece que existe um amplo trabalho a ser realizado quanto às 

inúmeras perspectivas de trabalho científico ligados à forma ou à 

qualidade. Nossas evidências nos indicam que essas possibilidades 

estão invisibilizadas frente à perspectiva hegemônica da pesquisa 

qualitativa emergente no século XX. A depender do modelo de ciência 

e das políticas de evidência tomadas, os desenvolvimentos teórico-

metodológicos subsequentes podem avançar em muito os atuais 

labirintos e limitações ligados à forma como o conhecimento tem sido 

desenvolvido. Em particular, no campo da saúde, temos, além dessas 

questões, uma história da pesquisa qualitativa a ser criada. As diversas 

disciplinas do conhecimento deste campo possuem emergências 

histórico-sociais heterogêneas. Tal fato é um indicativo de que uma 

compreensão melhor situada de sua contribuição à pesquisa 

qualitativa, como categoria de análise, pode contribuir com 

importantes descobertas. Temos pontos importantes na discussão 

técnica que merecem esse reconhecimento. Na perspectiva das 

ciências naturais, como as metodologias qualitativas se 

desenvolveram na história até a contemporaneidade, onde existem 

até hoje; nas perspectivas das ciências humanas e sociais, 

compreender como metodologias ligadas à forma e à qualidade 
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percorreram a ciência desde a antiguidade clássica até o presente 

como forma de resposionar as atuais discussões que colocam a saúde 

na condição de usuárias de técnicas e não de criadoras. Na 

historiografia da ciência muitas pistas dessa discussão estão colocadas 

de forma dispersa sem o aprofundamento de conjunto que o tema 

demanda.  

  

Por fim, ainda que inconclusa, a discussão da pesquisa qualitativa no campo da saúde 

mostra-se como horizonte de desenvolvimento em face das diversas camadas 

interpretativas que se fazem necessárias ao estabelecimento da concretude de sua condição 

na contemporaneidade da realidade brasileira.  

  

 

Referências 

 

ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. Edição Revista e Ampliada. Tradução 1ª edição 

brasileira coordenada e revista por Alfredo Bosi. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

ABBOTT, A. D. Methods of discovery: Heuristics for the social sciences. New York: Norton, 

2004. 

ALEXÉEV, V. Analyse qualitative. Moscou: Éditions de La Paix, s/d. 

ALONSO, L. E. La mirada cualitativa en sociología: una aproximación interpretativa. Caracas: 

Editorial Fundamentos, 1998. 

ÁLVAREZ, C. A. M. Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía didática. 

Neiva: Universidad Surcolombiana, 2011. 

AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE. PROJECT 2061. Science for all 

americans. Oxford: Oxford University Press, 1990, revised 1994.      

ANDERSON, P. A crise da crise do marxismo. Introdução a um debate contemporâneo. São 

Paulo: Editora Brasiliense, 1985, 2 ed. 

AUERBACH, C. F.; SILVERSTEIN, L. B. Qualitative data: an introduction to coding and analysis. 

New York: New York University Press, 2003. 

AZEVEDO, A. B.; LIBERMAN, F.; MENDES, R. Pesquisa qualitativa em saúde e a perspectiva da 

cartografia em Deligny e Deleuze/Guattari. PESQUISAS E PRÁTICAS PSICOSSOCIAIS , v. 14, p. 

1-13, 2019. 

AYÇAGUER, L. C. S. Cultura estadística e investigación científica en el campo de la salud: una 

mirada crítica. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 1997. 



142 

 

BALIBAR, E. Cinco estudos do materialismo histórico. Tradução de Elisa Amaro Bacelar. 

Lisboa: Editorial Presença, s/d. 

BARROS, J. A. Os conceitos: seus usos nas ciências humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016. 

BARROS, N. F.; CECATTI, J. G.; TURATO, E. R. (orgs.) Pesquisa qualitativa em saúde: múltiplos 

olhares. Campinas, SP: Editora Komedi, 2005. 

BATISTELLA, C. E. C. A noção de discurso na pesquisa em saúde coletiva – do recurso 

metodológico à abordagem teórica Trab. educ. saúde, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2,  e0026697, 

2020. 

BAUTISTA, C. N. P. Proceso de la investigación cualitativa: epistemologia, metodologia y 

aplicaciones. Bogotá: Manual Moderno, 2011. 

BAZELEY, P. Qualitative data analysis. Practical strategies. London: Sage Publications, 2013. 

BEAL, X. V. ?Cómo hacer investigación cualitativa? Una guía práctica qué es la invesigación 

en general y cómo hacerla, con énfasis en las etapas de la investigación cualitativa. México: 

Etxta, 2011. 

BEAUVING, J.; VRIES, G. (orgs.) Doing qualitative research. The craft naturalistic inquiry. 

Amsterdam:  Amsterdam University Press, 2020. 

BENJAMIN, W. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Volume 1. Coleção 

L&PM Pocket Paperback. Porto Alegre, RS: Editora L&PM, 2000. 

BENJAMIN, W. A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Tradução de Gabriel 

Valladão Silva. Porto Alegre/RS: Editora L&PM, 2018. 

BEUVING, J.; VRIES, G. Doing qualitative research. The craft of naturalistic 

inquiry. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015. 

BLEIKER, J; MORGAN-TRIMMER, S; KNAPP, K. et al. Navigating the maze: Qualitative research 

methodologies and their philosophical foundations. Journal Radiography, Vol. 25, pp. S4 - S8, 

2019. Doi: https://doi.org/10.1016/j.radi.2019.06.008. 

BOAVENTURA, S. S. O fim do império cognitivo. Coimbra: Editora Almedina, 2020. 

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Qualitative research for education. An introduction to theory 

and methods. Boston, MA: Pearson Education, 2007, 5 ed. 

BORGES, R. F; LUZIO, C. A. Pesquisa qualitativa em saúde mental: alguns apontamentos. 

Perfil, v. 9, n. 1, p. 14-23, 2010. 

BOSI, M. L. M.; MERCADO, F. J. (orgs). Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. Petrópolis: 

Editora Vozes, 2004. 

BOSI, M. L. M.; GASTALDO, D. Tópicos avançados em pesquisa qualitativa em saúde. 

Fundamentos teórico-metodológicos. São Paulo: Editora Vozes, 2021. 

BOSI, M. L. Pesquisa qualitativa em saúde coletiva: panoramas e desafios. Ciência Saúde 

coletiva, 17, v.3, mar 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1413-

81232012000300002. Acesso em: 10.12.20. 

https://doi.org/10.1016/j.radi.2019.06.008
https://doi.org/10.1590/S1413-81232012000300002
https://doi.org/10.1590/S1413-81232012000300002


143 

 

BOSI, M. L. M. Pesquisa qualitativa em saúde coletiva: panorama e desafios. Ciênc. saúde 

coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, p. 575-586, Mar.  2012. 

BOSI, M. L. M. et al. O enfoque qualitativo na avaliação do consumo alimentar: fundamentos, 

aplicações e considerações operacionais. Physis, Rio de Janeiro, v. 21, n. 4, p. 1287-1296, 

Dec. 2011. 

BOSI, M. L. M.; MACEDO, M. A. Anotações sobre a análise crítica de discurso em pesquisas 

qualitativas no campo da saúde. Rev. Bras. Saúde Mater. Infant.,  Recife,  v. 14, n. 4, p. 423-

432,  dez.  2014. 

BOWLING, A.; EBRAHIM, S. Handbook of health research methods. Investigation, 

measurement and analysis. England: Open University Press, 2005. 

BRANDÃO, C; CARVALHO, J. L.; RIBEIRO, J.; COSTA, A. P.(orgs.) A prática na investigação 

qualitativa: exemplos de estudos. Volume 2. Aveiro, PT: Ludomedia, 2018. 

BRAUN, V.; CLARKE, V. Successful qualitative research. A practical guide for beginners. 

London: Sage Publications, 2013. 

BRINKMANN, S.; JACOBSEN, M. H.; KRISTIANSEN, S. Historical Overview of Qualitative 

Research in the Social Sciences. In: LEAVY, PATRICIA. (eds.) The Oxford handbook of 

qualitative research / edited by Patricia Leavy. New York: Oxford University Press, 2014. 

BRYMAN, A.; BURGESS, R. G. (eds.) Analyzing qualitative data. New York: Routledge, 1994. 

BRYMAN, A. Quantity and quality in social research. New York: Routledge, 1998. 

BUNGE, M. Ciencia y desarrollo. La investigación científica y los problemas nacionales. 

Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte, s/d. 

BUNGE, M. Seudociencia e ideologia. Madrid: Alianza Editorial, 1985. 

BUNGE, M. Teoría y realidad. Traducción castellana de J.L. García Molina y J. Sempere. 

Barcelona: Ediciones Ariel. 

BURKE, P. What is the history of knowledge? Cambridge: Polity Press, 2016. 

BURNS, W. The scientific revolution: an encyclopedia. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2001. 

BUTTERFIELD, H. The origins of modern science 1300-1800. New York: The Free Press, 1965. 

BUTTERFIELD, H. The whig interpretation of history. New York: The Norton Library, 1965. 

BYNUM, W. F; BROWNE, E. J.; PORTER, R. (eds.) Dictionary of hitstory of science. London: 

The Macmillan Press Ltd, 1981. 

CAMPILONGO, M. A. Questões epistemológicas nas disciplinas da saúde. In: Saúde Coletiva. 

Cadernos de Sociologia, Porto Alegre, v. 7, p. 5-16, 1995. 

CAMPOS, L. R. G.; RIBEIRO, M. R. R. O método da bricolage em pesquisas em saúde e 

enfermagem - construindo o caminho ao caminhar. Texto contexto - enferm., Florianópolis, 

v. 26, n. 4, e 2290017, 2017. 



144 

 

CAMPOS, R. O. Fale com eles! O trabalho interpretativo e a produção de consenso na 

pesquisa qualitativa em saúde: inovações a partir de desenhos participativos. Physis,  Rio de 

Janeiro, v. 21, n. 4, p. 1269-1286,  Dec. 2011. 

CANESQUI, A. M. Produção científica das ciências sociais e humanas em saúde e alguns 

significados. Saúde soc., São Paulo, v. 21, n. 1, p. 15-23, Mar. 2012. 

CANZONIERI, A. M. Metodologia de pesquisa qualitativa na saúde. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2011. 

CARNUT, L. Pesquisa social ou pesquisa qualitativa? Uma dis(des)cu(constru)ss(ç)ão em 

pauta na saúde coletiva. Saúde debate,  Rio de Janeiro ,  v. 43, n. 120, p. 170-

180,  Mar.  2019. 

 

CASTELLANOS, M. E. P. A narrativa nas pesquisas qualitativas em saúde. Ciênc. saúde 

coletiva, Rio de Janeiro,  v. 19, n. 4, p. 1065-1076, Apr. 2014. 

 

CAVALCANTE, F. G. et al. Instrumentos, estratégias e método de abordagem qualitativa 

sobre tentativas e ideações suicidas de pessoas idosas. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, 

v. 20, n. 6, p. 1667-1680, June 2015. 

CHALAVI, S., SIMMONS, A., DIJKASTRA, H. et al. Quantitative and qualitative assessment of 

structural magnetic resonance imaging data in a two-center study. BMC Med Imaging 12, 27 

(2012). https://doi.org/10.1186/1471-2342-12-27. 

CHALMERS, A. F. O que é ciência, afinal? Tradução Raul Filker. Rio de Janeiro: Editora 

Brasiliense, 1993. 

CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. São Paulo, Editora Ática, 2000. 

CHEPTULIN, A. A dialética materialista. As categorias e leis da dialética. Tradução de Leda 

Rita Cintra Ferraz. São Paulo: Editora Alfa-ômega, 1982. 

CÓLON, J. Z. et al. Investigación cualitativa en salud. Cuadernos metodológicos 58. Madrid: 

Centro de Investigaciones Sociológicas, 2019. 

CORDEIRO, L; SOARES, C. B. Revisão de escopo: potencialidades para a síntese de 

metodologias utilizadas em pesquisa primária qualitativa. Boletim do Instituto de Saúde - BIS, 

São Paulo, v. 20, n. 2, p. 37-43, 2019. 

CORBIN, J.; STRAUSS, A. Basics of qualitative research: techiques and procedures for 

developing grounded theory. Thousand Oaks, Califórnia: Sage Publications, 2008, 4 ed. 

CORBIN, J; STRAUSS, A. Basics of qualitative research.Technics and pocedures for developing 

grounded theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2015. 

CORREIA, T. Interpretação e validação científica em pesquisa qualitativa. Interface (Botucatu), 

Botucatu, v. 17, n. 45, p. 263-274, June 2013. 

CRESWELL, J. W. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco 

abordagens: tradução: Sandra Mallmann da Rosa; revisão técnica: Dirceu da Silva - 3 ed. 

Porto Alegre: Penso, 2014. 341p. 

https://doi.org/10.1186/1471-2342-12-27


145 

 

CRESWELL, J. W. 30 Essential Skills for the Qualitative Researcher. Thousand Oaks, Califórnia: 

Sage Publications, 2006. 

CRESWELL, J. W. 30 Essential Skills for the Qualitative Researcher. Thousand Oaks, Califórnia: 

Sage Publications, 2016. 

CRESWELL, J. W.; CRESWELL, J. D. Research design. Qualitative, quantitative, and mixed 

methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018, 5 ed. 

CUNHA, J.  A. Filosofia - iniciação à investigação filosófica. São Paulo: Atual Editora, 1992. 

CYRIACO A. F. F. et al. pesquisa qualitativa: conceitos importantes e breve revisão de sua 

aplicação à geriatria / gerontologia. Geriatr Gerontol Aging. 2017; 11(1):4-9. 

D'AMOUR, D. Structuration de la collaboration interprofessionnelle dans les services de 

santé de première ligne au Québec. 1997. Tese (Doutorado) Université de Montréal, 

Montreal, Canadá.   

DANTAS, C. R.; ODA, A. M. G. R. Cartografia das pesquisas avaliativas de serviços de saúde 

mental no Brasil (2004-2013). Physis, Rio de Janeiro,  v. 24, n. 4, p. 1127-1179, dez. 2014. 

DEBORD, G. A sociedade do espetáculo. Comentários sobre a sociedade do espetáculo. 

Tradução  de Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 1997. 

  

DEMO, P. Pesquisa qualitativa. Busca de equilíbrio entre forma e conteúdo. Rev. latino-

americana enfermagem, Ribeirão Preto, v. 6, n. 2, p. 89-104, abril 1998. 

DENZIN, N. K. Qualitative Inquiry under fire. Toward a new paradigm dialogue. Walnut Creek, 

CA: Left Coast Press Inc, 2009. 

DENZIN, N. K; GIARDINA, M. D. (eds.) Global dimensions of qualitative inquiry. New York: 

Routledge, 2016. 

DENZIN, N. K.; GIARDINA, M. D. (eds.) Qualitative inquiry in neoliberal times. New York: 

Routledge, 2017. 

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (eds.) The landscape of qualitative research. Theories and 

issues. Thousand Oaks, Califórnia: Sage Publications, 1998. 

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (eds.) O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e 

abordagens. tradução Sandra Regina Nietz. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (eds.) Collecting and interpreting qualitative materials. 

Thousand Oaks, Califórnia: Sage Publications, 2013. 

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (eds.) The SAGE handbook of qualitative research. Thousand 

Oaks, Califórnia: Sage Publications, 2005. 3 ed. 

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (eds.) The SAGE  handbook of qualitative reserach. Thousand 

Oaks, Califórnia: Sage Publications, 2005, 4 ed.  

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (eds.) The SAGE handbook of qualitative research. Thousand 

Oaks, CA: Sage Publications, 2018. 5 ed. 



146 

 

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (eds.) Turning points in qualitative research: tying knots in a 

handkerchief. Walnut Creek, CA: Altamira Press, 2003. 

DENZIN, N. K.; SALVO, J. (eds.) Theory as resistance. Gorham, ME: Myers education Press, 

2020. 

DESCARTES, R. Discurso do método. Coimbra: Edições 70, 2021. 

DESLANDES, S. F.; IRIART, J. A. B. Usos teórico-metodológicos das pesquisas na área de 

Ciências Sociais e Humanas em Saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 28, n. 12, p. 

2380-2386, Dec. 2012. 

DESLAURIERS, J. P. Investigacion cualitativa. Guía Practica. Traducción Miguel Ángel Gómez 

Mendoza. Pereira: Papiro, 2004. 

DEY, I. Qualitative data analysis. A user-friendly guide for social scientists. New Fetter Lane, 

London: Routledge, 1993. 

DIAS, S.; GAMA, A. Introdução à investigação qualitativa em saúde pública. Coimbra: Livraria 

Almedina, 2021. 

ENGELS, F. A dialética da natureza. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1980, 6 ed. 

FÁVERO,  M. L. A. A universidade no Brasil: das origens às reformas universitárias de 1968. 

Educar, Curitiba, n. 28, p. 17-36, 2006. Editora UFPR. Disponível 

em: https://www.scielo.br/j/er/a/yCrwPPNGGSBxWJCmLSPfp8r/?format=pdf&lang=pt. 

Acesso em 28.08.21. 

FATHALLA, M. F.; FATHALLA, M. F. Guía práctica de investigación en salud. Publicación 

científica y técnica n. 620. Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud, 2008. 

FERIGATO, S. H; CARVALHO, S. R. Pesquisa qualitativa, cartografia e saúde: 

conexões. Interface (Botucatu), Botucatu, v. 15, n. 38, p. 663-676, Sept. 2011. 

FERREIRA, J. Ciênc. Restituição dos dados na pesquisa etnográfica em saúde: questões para o 

debate a partir de experiências de pesquisas no Brasil e França saúde coletiva, Rio de Janeiro, 

v. 20, n. 9, p. 2641-2648,  Sept.  2015. 

FEUERBACH, L. Espiritualismo y materialismo. Especialmente en relación con la libertad de la 

voluntad. Traducción Leandro Sánches Marín. Medellín: Ennegativo ediciones, 2021. 

FLICK, U.; KARDORFF, E.; STEINKE, I. (eds.) A companion to qualitative research. Translated 

by Bryan Jenner. London: Sage Publications, 2004. 

FLORES, N.L. et al. Investigación de necesidades y utilización de servicios de salud: una 

reflexión sobre el uso de métodos cualitativos. In: MARTINEZ, F. J. M.; LÓPEZ, T. M. T. (comp.) 

Análisis cualitativo en salud. Teoría, método y práctica. México: Plaza y Valdés, 2000. 

FOLSCHEID, D.; WUNENBURGUER, J. J. Metodologia Filosófica. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. 

FOUCAULT, M. O nascimento da clínica. Rio de Janeiro, Editora Forense Universitária, 1980. 

https://www.scielo.br/j/er/a/yCrwPPNGGSBxWJCmLSPfp8r/?format=pdf&lang=pt


147 

 

FOUCAULT, M. O nascimento da clínica. Tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: 

Editora Forense Universitária, 2001. 

FREDERICK, J. W. et al. Five ways of doing qualitative analysis: phenomenological psychology, 

grounded theory, discourse analysis, narrative research, and intuitive inquiry. New York: The 

Guilford Press, 2011. 

FREITAS, I. C. F. et al. pesquisa qualitativa em saúde: um olhar inovador sobre a produção do 

conhecimento científico. Revista Baiana de Saúde Pública. v. 35, n.4, p.1001-1012 out./dez. 

2011. 

FRITZE, R. Invented Knowledge. False history, fake science and pseudo-religions. London: 

Reaktion Books Ltd, 2009. 

GARBIN, C. A; MOIMAZ, S.; ARCIERI, S. A. S.; MOREIRA, R.; LIMA, T. J. V. Metodologia 

qualitativa: evidenciando um novo caminho para a pesquisa em Odontologia. RGO - Revista 

Gaúcha de Odontologia, Brasília, DF, 61.3, 01 11 2013. 

GAVROGLU, K.; CHRISTIANIDIS, J.; NICOLADIS, E. (eds.) Trends in the historiography of 

science. Boston: SPRINGER-SCIENCE+BUSINESS MEDIA, 1994. 

GERHARDT, U. Qualitative research on chronic illness: the issue and the story. Soc. Sci. Med. 

v.30, n.11, 1149 -1159, 1990. 

GIALDINO, I. V. (coord.) Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona, ES: Editorial 

Gedisa, 2006. 

GIBBS, G. El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa. Traducito pro Tomás 

del Amo y Carmen Blanco. Madrid: Ediciones Morata, 2007. 

GIVEN, L. M. (ed.) The SAGE encyclopedia of qualitative research methods. Vols. 1 & 2. 

Thousand Oaks, Califórnia: Sage Publications, 2008. 

GOETHE, J. W. V. O aprendiz de feiticeiro. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. 

GOMES, M. A. F; DIMENSTEIN, M. Pesquisa Qualitativa em Psicologia e Saúde Coletiva: 

Experimentações com o Recurso Fotográfico. Psicol. cienc. prof., Brasília, v. 34, n. 4, p. 804-

820, Dec. 2014. 

GOMES, M. H.  A; MARTIN, D.; SILVEIRA, C. Comentários pertinentes sobre usos de 

metodologias qualitativas em saúde coletiva. Interface (Botucatu),  Botucatu ,  v. 18, n. 50, p. 

469-477,  Sept.  2014 . 

GOMES, M. H.  A.; SILVEIRA, C. Sobre o uso de métodos qualitativos em Saúde Coletiva, ou a 

falta que faz uma teoria. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 46, n. 1, p. 160-165, Feb. 2012. 

GONÇALO; C.  S; BARROS; N. F. Entrevistas realizadas à distância no campo da pesquisa 

qualitativa em saúde. Cad. Ter. Ocup. UFSCar, São Carlos, v. 21, n. 3, p. 635-644, 2013. 

GONCALVES, H.; MENASCHE, R. Pesquisando na interface: problemas e desafios a partir da 

pesquisa qualitativa em saúde. Interface (Botucatu), Botucatu, v. 18, n. 50, p. 449-

456, Sept. 2014. 



148 

 

GONZALEZ-REY, F. L. Investigación cualitativa y subjetividad. Guatemala: Oficina de derechos 

humanos del arzobispado de Guatemala, 2006. 

GONZÁLEZ-REY, F. L. Pesquisa qualitativa em psicologia: caminhos e desafios. Tradução de 

Marcel Aristides Ferrada Silva; revisão técnica de Fernando Luiz González-Rey. São Paulo: 

Pioneira Thomson Learning, 2005. 

GRAMSCI, A. Concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 

1978, 3 ed. 

GREEN, J.; THOROGOOD, N. Qualitative methods for health research. London: Sage 

Publications, 2004. 

GROSS, P. R.; LEVITT, N. Higher superstition: the academic left and its quarrels with 

science. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1994. 

GUERRIERO, I. C. Z; MINAYO, M. C. S. O desafio de revisar aspectos éticos das pesquisas em 

ciências sociais e humanas: a necessidade de diretrizes específicas. Physis, Rio de Janeiro, v. 

23, n. 3, p. 763-782, Sept.  2013. 

HAMMERSLEY, M. What is qualitative research. London: Bloomsbury Academic, 2013. 

HANNAM, J. The genesis of science. How the christian middle ages launched the scientific 

revolution. Washington, DC: Regnery Publishing, 2011. 

HARRIS, D. Literature review and research design. A guide to effective research practice. 

New York: Routledge, 2019.  

HARVEY, D. Para entender o capital. Livro I. Tradução Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 

2012. 

HEGEL, G. W. F. The science of logic. Translated and edited by George di 

Giovanni. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 

HEGENBERG, L. Dicionário de lógica. São Paulo: EPU, 1995. 

HEIDEMANN, I. T. S. B. et al. Reflexões sobre o itinerário de pesquisa de Paulo Freire: 

contribuições para a saúde. Texto contexto - enferm., Florianópolis, v. 26, n. 4, e0680017, 

2017. 

HENRY, J. The scientific revolution and the origins of modern science. New York: St. Martin´s 

Press Inc, 1997. 

HOBSBAWM, E. História do marxismo III: o marxismo na época da segunda internacional. 

Tradução de Carlos Nélson Coutinho. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 

HOLLWAY, W.; JEFFERSON, T. Doing qualitative research differently. Free association, 

narrative and the interview method. London: Sage Publications, 2000. 

HORTALE, V. A. et al. (orgs.) Pesquisa em saúde coletiva: fronteiras, objetos e métodos. Rio 

de Janeiro, RJ: Editora Fiocruz, 2010.  

HOWITT, D. Introduction to qualitative methods in psychology. England, UK: Pearson 

Education Limited, 2010. 



149 

 

HUBERMAN, A. M.; MILES, M. B. Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. 

Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994. 

HUMBLE, A. M.; RADINA, M. E. (eds.) How qualitative data analysis happens. Moving beyond 

"themes emerged". New York: Routledge, 2019. 

IOSURDO, D. O marxismo ocidental. Como nasceu, como morreu, como pode renascer. 

Tradução de Ana Maria Chiarini e Diego Silveira Coelho Ferreira. São Paulo: Boitempo, 2018. 

JACOB, M. C.; STEWART, L.  Practical matter: Newton´s science in the service of industry and 

empire, 1687-1851. Massachusetts: Harvard University Press, 2004. 

JANESICK, V. J. (2000). The choreography of qualitative research design: minuets, 

improvisations and crystallization. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of 

qualitative research (2nd ed., pp. 379–399). Thousand Oaks, CA: Sage. 

  

JARDIM, H. G. Considerações introdutórias. In: OLIVEIRA, E. S. F.; BARROS, N. F.; SILVA, R. M. 

(orgs.) Investigação qualitativa em saúde: conhecimento e aplicabilidade. Aveiro, PT: 

Ludomedia, 2016, p. 11-14. 

KAMI, M. T. M. et al. Trabalho no consultório na rua: uso do software IRAMUTEQ no apoio à 

pesquisa qualitativa. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro,  v. 20, n. 3,  e20160069, 2016. 

KENNY, A. História Concisa da Filosofia Ocidental. Lisboa: Temas e Debates, 1999. 

KHUN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. Coleção Debates. São Paulo: Editora 

Perspectiva, 2009, 9ª ed. 

KNAUTH, D. R.; LEAL, A. F. A expansão das ciências sociais na saúde coletiva - usos e abusos 

da pesquisa qualitativa. Interface, Comunicação, Saúde, Educação, v.18, n.50, p.457-467, 

2014.  

KOIRÉ, A. Estudos de história do pensamento científico. Tradução e revisão técnica de 

Márcio Ramalho. Brasília, DF: Forense Universitária / Editora Universidade de Brasília, 1982. 

KOIRÉ, A. From the closed world to the infinite universe. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 

1957. 

KOIRÉ, A. Galileu e Platão. Do mundo do "mais ou menos" ao universo da precisão. Tradução 

de José Trindade Santos. Lisboa: Gradiva, 1986. 

KOPNIN, P. V. A dialética como lógica e teoria do conhecimento. Tradução de Paulo Bezerra. 

Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1978.  

KOSÍK, K. Dialética do concreto. Tradução de Célia Neves e Alderico Toríbio. São Paulo: 

Editora Paz e Terra, 1976, 2 ed. 

KRAGH, H.  An introduction to the historiography of science. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1987. 

LAÊRTIOS, D. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. Tradução, introdução e notas: Mário da 

Gama Kury. 2 ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2008. 



150 

 

LANGEVIN, P. O valor educativo da história das ciências. In: GAMA, R. (org.) Ciência e Técnica. 

Antologia de textos históricos. São Paulo: T. A. Queiroz, 1992. 

LATIMER, J. (ed.) Advanced qualitative research for nursing. Oxford: Blackwell Science, 2003. 

LATOUR, B. Correio do Povo. Entrevista concedida a Ana Cláudio Rodrigues em 11.03.17. 

Disponível em: https://www.correiodopovo.com.br/blogs/di%C3%A1logos/bruno-latour-o-

objetivo-da-ci%C3%AAncia-n%C3%A3o-%C3%A9-produzir-verdade-indiscut%C3%ADveis-

mas-discut%C3%ADveis-1.306155. Acesso em 04.08.21. 

LATOUR, B. Jamais fomos modernos. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 

p. 34, 2019. 

LEAVY, P. Introduction. In LEAVY, PATRICIA (ed.) The Oxford handbook of qualitative 

research New York: Oxford University Press, 2014.  

LEAVY, P. (ed.) The Oxford handbook of qualitative research. New York: Oxford University 

Press, 2014. 

LEFEBVRE, H. Lógica Formal. Lógica Dialética. Tradução Carlos Nelson Coutinho. Rio de 

Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1991, 5ª ed. 

LINCOLN, Y. S.; GUBA, E. G. Naturalistic Inquiry. Newbury Park, California: Sage Publications, 

1985. 

LüDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. Rio de 

Janeiro: E.P.U., 2018, 2 ed. 

MACHADO, A. L. G.; VIEIRA, N. F. C. Use of webQDA software on qualitative nursing research: 

an experience report. Rev. Bras. Enferm., Brasília, v. 73, n. 3, e20180411, 2020. 

MADONDO, S. M. Data analysis and methods of qualitative research: emerging research and 

opportunities. Hershey, PA : Information Science Reference, 2021. 

MAEDER, B. J.; HOLANDA, A. F.; COSTA, I. I. Qualitative and phenomenological research in 

mental health: mapping as a proposed descriptive method. Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, v. 35, 

e35439, 2019. 

MAGALHÃES, G. Ciência e Ideologia. Uma excursão à história em torno da ideia de progresso. 

São Paulo: Editora Intermeios, 2017. 

MAGNABOSCO-MARTINS, C. R.; CECILIO, L. C. O. O "manejo de narrativas" em pesquisas 

qualitativas: estudo em um órgão regional de saúde. Rev. Bras. Saúde Mater. Infant., Recife, 

v. 14, n. 4, p. 363-369, dez.  2014. 

MAINGUENEAU, D. Análise de discurso: a questão dos fundamentos. Cad. Est. Ling., 

Campinas, (19): 65-74, jul./dez. 1990.  

MAISON, D. Markething  research. Understanding consumer behavior. New York: Routledge, 

2019. 

MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia e história das ciências. A revolução científica. São 

Paulo: Zahar Editor, 2016. 

https://www.correiodopovo.com.br/blogs/di%C3%A1logos/bruno-latour-o-objetivo-da-ci%C3%AAncia-n%C3%A3o-%C3%A9-produzir-verdade-indiscut%C3%ADveis-mas-discut%C3%ADveis-1.306155
https://www.correiodopovo.com.br/blogs/di%C3%A1logos/bruno-latour-o-objetivo-da-ci%C3%AAncia-n%C3%A3o-%C3%A9-produzir-verdade-indiscut%C3%ADveis-mas-discut%C3%ADveis-1.306155
https://www.correiodopovo.com.br/blogs/di%C3%A1logos/bruno-latour-o-objetivo-da-ci%C3%AAncia-n%C3%A3o-%C3%A9-produzir-verdade-indiscut%C3%ADveis-mas-discut%C3%ADveis-1.306155


151 

 

MARICONDA, P. R. Galileu e a ciência moderna. Cadernos de Ciências Humanas - Especiaria. 

v. 9, n.16, jul./dez., 2006, p. 267-292. 

MARTINEZ, F. J. M. et al. Investigación cualitativa en salud. Una revisión de la producción 

bibliográfica en México. Salud Pública de México / vol. 53, no. 6, noviembre-diciembre de 

2011. 

MARTINEZ, F. J. M.; LÓPEZ, T. M. T. (comp.) Análisis cualitativo en salud. Teoría, método y 

práctica. México: Plaza y Valdés, 2000. 

MARTÍNEZ, F. J. M. El proceso de análisis de los datos en una investigación sociocultural en 

salud. In: MARTINEZ, F. J. M.; LÓPEZ, T. M. T. (comp.) Análisis cualitativo en salud. Teoría, 

método y práctica. México: Plaza y Valdés, 2000. 

MARTÍNEZ, F. J. M.; BOSI, M. L. M. Notas para um debate. In: MARTÍNEZ, F. J. M.; BOSI, M. L. 

M. (orgs.) Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004, p. 23-71. 

MARTÍNEZ, F. J. M.; BOSI, M. L. M. (orgs.) Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 

MARTINS, L. M.; LAVOURA, T. N. Materialismo histórico-dialético: contributos para a 

investigação em educação. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, v. 34, n. 71, p. 223-239, 

set./out. 2018, https://doi.org/10.1590/0104-4060.59428. 

MARTINS, L. M. As aparências enganam: divergências entre o materialismo histórico-

dialético e as abordagens qualitativas de pesquisa. In: TULESKI, S. C et al. (orgs.) 

Materialismo histórico-dialético como fundamento da psicologia histórico-cultural: método 

e metodologia de pesquisa. Maringá: Eduem, 2019, 2 ed. 

MARX, K. Grundisse.  Manuscritos econômicos de 1857-1858. Esboços da crítica da 

economia política. Tradução de  Mario Duayer e Nélio Schneider. São Paulo: Editora 

Boitempo, 2011. 

MARX, K.  As lutas de classes na França. Tradução de Nélio Schneider. São Paulo : Boitempo, 

2012, 1 ed. a 

MARX, K. Crítica do programa de Gotha. Seleção, tradução e notas Rubens Enderle. São 

Paulo: Boitempo, 2012 b 

MARX, K. O capital. Crítica da economia política. Livro I. O processo de produção do capital. 

Tradução de Rubens Enderle.  São Paulo: Boitempo, 2012 c 

MARX, K. O capital. Crítica da economia política. Livro II. O processo de circulação do capital. 

Tradução de Rubens Enderle.  São Paulo: Boitempo, 2012 d 

MATHEWS, M. R. História, filosofia e ensino de ciências: a tendência atual de reaproximação. 

Cad. Cat. Ens. Fís., v. 12, n. 3: p. 164-214, dez. 1995.  

MAYS, N.; POPE, C. Pesquisa qualitativa na atenção à saúde. Porto Alegre: Artmed Editora, 

2016. 

MAXWELL, J. A. Qualitative research design: an interative approach applied social research 

methods series; v. 41. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1996. 

https://doi.org/10.1590/0104-4060.59428


152 

 

MERRIAM, S. B.; TISDELL, E. J. Qualitative research. A guide to design and implementation. 

San Francisco, CA: Jossey-Bass Books, 2016, 4 ed. 

MILLS, C. W. A imaginação sociológica. Tradução Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores, 1982. 

MINAYO, M. C. S. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. Ciênc. saúde coletiva, 

Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, p. 621-626, Mar. 2012. 

MINAYO, M. C. S; GUERRIERO, I. C. Z. Reflexividade como éthos da pesquisa 

qualitativa. Ciênc. saúde coleti va, Rio de Janeiro, v. 19, n. 4, p. 1103-1112, Apr. 2014. 

MORAES, J. Q. (org.) História do marxismo no Brasil. Volume II. Os influxos teóricos. 

Campinas, SP: Editora Unicamp, 1995. 

MORAES, J. Q. (org.) História do marxismo no Brasil. Volume III. Teorias, interpretações. 

Campinas, SP: Editora Unicamp, 1998. 

MORAES, J. Q.; DEL RIOJO, M. (orgs). História do marxismo no Brasil. Volume IV. Visões do 

Brasil. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2000. 

MORAES, J. Q.; REIS, D. A. F. (orgs.) História do marxismo no Brasil. Volume V. Partidos e 

organizações dos anos 20 aos 60. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2002. 

MORAES, J. Q.; REIS, D. A. F. (orgs.). História do marxismo no Brasil. Volume I. O impacto das 

revoluções. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2003, 2 ed. Revista. 

MORSE, J. Qualitative health research. Creating a new discipline. Walnut Creek, CA: Left 

Coast Press, 2012. 

MURCHO, D. Compreender a ciência. Estado da Arte. Jornal O Estado de São Paulo. 

Disponível em: https://estadodaarte.estadao.com.br/compreender-ciencia-desiderio-

murcho/. Acesso em 05.11.21. 

NAKAMURA, E. O Método Etnográfico em Pesquisas na Área da Saúde: uma reflexão 

antropológica. Saúde Soc. São Paulo, v. 20, n.1, p. 95-103, 2011. 

NEEGAARD, H.; ULHOI, J. P. (eds.) Handbook of qualitative research methods in 

entrepreneurship. Great Britain: MPG Books Ltd, 2007. 

NETTO, J. P. O que é marxismo. Coleção Primeiros Passos. São Paulo: Editora Brasiliense, 

2017. 

NUNES, E. D; BARROS, N. F. Boys in white: um clássico da pesquisa qualitativa completa 

cinquenta anos. Hist. cienc. saúde-Manguinhos,  Rio de Janeiro ,  v. 21, n. 4, p. 1179-

1196,  dez.  2014 . 

NUNES, E. D. Henry Mayhew: jornalista, investigador social e precursor da pesquisa 

qualitativa. Hist. cienc. saúde-Manguinhos,  Rio de Janeiro,  v. 19, n. 3, p. 933-950,  Sept. 

2012. 

OLABUÉNAGA, J. I. R. Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de 

Deusto, 2012. 

https://estadodaarte.estadao.com.br/compreender-ciencia-desiderio-murcho/
https://estadodaarte.estadao.com.br/compreender-ciencia-desiderio-murcho/


153 

 

OLIVA, A. Filosofia da ciência. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2018, 3 ed. 

OLIVA, A. Teoria do conhecimento. Filosofia. Coleção Passo a Passo, n. 91. Rio de Janeiro: 

Editora Zahar, 2011. 

  

OLIVEIRA, E. S. F.; BARROS, N. F.; SILVA, R. M. (orgs.) Investigação qualitativa em saúde: 

conhecimento e aplicabilidade. Aveiro, PT: Ludomedia, 2016. 

OMURA, R. J. K. Introcción a la investigación cualitativa: fundamentos, métodos, estrategias 

y técnicas. Peru: Univesidad Inca Garcilso e La Vega, 2014. 

ONOCKO-CAMPOS, R. T. et al. Narrativas no estudo das práticas em saúde mental: 

contribuições das perspectivas de Paul Ricoeur, Walter Benjamim e da antropologia 

médica. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 18, n. 10, p. 2847-2857, Oct. 2013. 

ORLANDI, E. P. Análise de Discurso. Princípios e Procedimentos. Campinas, SP: Pontes 

Editora, 2012. 

PAIS-RIBEIRO, J. Revisão de investigação e evidência científica. PSICOLOGIA,SAÚDE & 

DOENÇAS, 2014, 15(3), 671- 682. DOI: http://dx.doi.org/10.15309/14psd150309. 

PALACIOS, S. P. I. Manual de investigación cualitativa. México: Editorial Fontamara, 2014. 

PATIAS, N. D.; HOHENDORFF, J. V. Psicol. estud., v. 24, e43536, 2019. Doi: 

10.4025/psicolestud.v24i0.43536. 

PATTON,  M. Q. Qualitative research & evaluation methods : integrating theory and practice. 

New York: Sage Publications, 2015, 4ª ed. 

PATTON, M. Q. Qualitative evaluation methods. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1988, 9 

ed. 

PAULA, M. L.; JORGE, M. S. B.; MORAIS, J. B. O processo de produção científica e as 

dificuldades para utilização de resultados de pesquisas pelos profissionais de 

saúde. Interface (Botucatu), Botucatu, v. 23, e190083, 2019. 

PAULO NETO, J. Introdução ao estudo do método de Marx. São Paulo: Expressão Popular, 

2011. 

PEAT, J.; MELLIS, C.; WILLIANS, K.; XUAN, W. Health science research: a handbook of 

quantitative methods. Australia: Allen & Unwin, 2001. 

PÊCHEUX, M. O discurso: estrutura ou acontecimento. Tradução Eni Puccinelli Orlandi. 

Campinas, SP: Pontes Editores, 2006, 4ª ed. 

PÉREZ-ABRIL, M. A propósito de la legitimidad em la investigación cualitativa. Magis: Revista 

Internacional de Investigação em Educação, Bogotá, v. 1, n. 2, p. 235-248, 2009. 

PINTO, A. V. Ciência e existência: problemas filosóficos da pesquisa científica. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2020. 

http://dx.doi.org/10.15309/14psd150309


154 

 

PIOVANI, J. I. De objeto a método: notas históricas sobre estatística e pesquisa social. 

Tradução de Helena Vieira Leitão de Souza. Sociologia & antropologia. Rio de Janeiro, v. 

03.05: 245 –270, junho, 2013. 

PLATÃO. Diálogos I: Teeteto (ou do conhecimento), Sofista (ou do ser), Protágoras (ou 

sofistas). Tradução e textos complementares: Edson Bini. Bauru: Editora: EDIPRO, 2007. 

POPE, C; MAY, N. (orgs.) Pesquisa qualitativa na atenção à saúde. Porto Alegre: Artmed, 

2005, 2 ed. 

POPPER, K. A lógica da pesquisa científica. Tradução de Leônidas Hegenberg e Octanny 

Silveira da Mota. São Paulo: Editora Cultrix, 1972. 

PORTER, R.; ROUSSEAU, G. S. (ed.) The ferment of knowledge. Studies in the historiography 

of eighteenth-century science. Cambridge: Cambridge University Press, 1980. 

PRADO, C. Jr. Notas introdutórias à lógica dialética. São Paulo: Editora Brasiliense, 1961, 2 ed. 

RAMOS, D. K. R.; PAIVA, I. K. S.; GUIMARAES, J. Pesquisa qualitativa no contexto da Reforma 

Psiquiátrica brasileira: vozes, lugares, saberes/fazeres. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, 

v. 24, n. 3, p. 839-852,  Mar.  2019. 

RAMOS, F. R. S. et al. A eticidade na pesquisa qualitativa em saúde: o dito e o não dito nas 

produções científicas. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, supl. 1, p. 1673-1684, 

June 2010. 

RIBEIRO, C. D. M. et al. Pesquisa qualitativa na produção científica do campo da 

bioética. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 19, n. 7, p. 2189-2206, July 2014. 

RIBEIRO, D. V. A.; AZEVEDO, R. C. S; TURATO, E. R. Por que é relevante a ambientação e a 

aculturação visando pesquisas qualitativas em serviços para dependência química? Ciênc. 

saúde coletiva, Rio de Janeiro,  v. 18, n. 6, p. 1827-1834, June 2013. 

RICHARDS, L.; MORSE, J. M. Readme first for a user´s guide to qualitative methods. Thousand 

Oaks, California: Sage Publications, 2013. 3 ed. 

ROLLER, M. R.; LAVRAKAS, P. J.  Applied qualitative research design. A total framework 

approach. New York: The Guilord Press, 2015. 

ROMANÍ, O. (ed.) Etnografía, metodologías cualitativas e investigación en salud: un debate 

abierto. Tarragona: URV, 2013. 

ROSE, G. Situating knowledges: positionality, reflexivities and other tactics. Progress in 

Human Geography 21, 3 (1997) pp. 305-320. 

SALDANHA, J. Fundamentals of qualitative research. New York: Oxford University Press, 2011. 

SALES, J. H.; SUZUKI, A. T. ; SORIANO, L.  A. Partículas e antipartículas no cone de luz. Revista 

Brasileira de Ensino de Física, v. 37, n. 3, 3309 (2015). Disponível 

em: https://www.scielo.br/j/rbef/a/HK6N4F4KMKKWQJzmQypQXBR/?lang=pt&format=pdf. 

Acesso em: 27.10.21. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1806-11173731845.  

https://www.scielo.br/j/rbef/a/HK6N4F4KMKKWQJzmQypQXBR/?lang=pt&format=pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S1806-11173731845


155 

 

SALVADOR, P. T. C. O et al. Quality data analysis software used in nursing research. Texto 

contexto - enferm., Florianópolis, v. 28, e20180304, 2019. 

SANTOS, B. S. O fim do império cognitivo. A afirmação das epistemologias do sul. Belo 

Horizonte, MG: Autêntica Editora, 2019. 

SANTOS, B. S. O fim do império cognitivo. A afirmação das epistemologias do sul. Belo 

Horizonte, MG: Editora Autêntica, 2020. 

SANTOS, B. S. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2008. 

SANTOS, J. L. G et al. Perspectivas metodológicas para o uso da teoria fundamentada nos 

dados na pesquisa em enfermagem e saúde. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 20, n. 

3,  e20160056, 2016. 

SANTOS, K. S. et al. O uso de triangulação múltipla como estratégia de validação em um 

estudo qualitativo. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, p. 655-664, Feb. 2020. 

SANTOS, M. F. Análise dialética do marxismo. São Paulo: Editora Logos, 1953. 

SANTOS, R. P.; NEVES, E. T.; CARNEVALE, F. Metodologias qualitativas em pesquisa na saúde: 

referencial interpretativo de Patrícia Benner. Rev. Bras. Enferm., Brasília, v. 69, n. 1, p. 192-

196, fev. 2016. 

SARKAR, S.; PFEIFER, J. (eds.) The philosophy of science: an encyclopedia. New York: 

Routledge, 2006. 

SAVIANI, D. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: Editora Autores 

Associados, 1996, 11ª ed. 

SCHRIEFFER, J. R. What is a Quasi-Particle? Journal of Research of the National Bureau af 

Standards - A. Physics and Chemistry Vol. 74A, No. 4, July-August 1970. Disponível 

em: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/74A/jresv74An4p537_A1b.pdf. Acesso em: 

27.10.21. 

SCHWANDT, T. A. The dictionary of qualitative inquiry. Thousand Oaks, CA: Sage, 2001, 2 ed. 

SERAPIONI, M. From micro-macro conflict to methodological plurality. The long way of 

qualitative research. 

SERAPIONI, M. Métodos qualitativos e quantitativos na pesquisa social em saúde: algumas 

estratégias para a integração. Ciência & Saúde Coletiva 5 (1): 187-192, 2000. 

SERAPIONI, M. From micro-macro conflict to methodological plarality. The long way of 

qualitative research. (In) Costa, Pedro António; Reis, Luís Paulo; Moreira, António; Longo, 

Luca; Bryda, Grzegorz (org.) Computer Supported Qualitative Research. Advances in 

Intelligent Systems and Computing. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 

2021, p.11-30. 

SHKEDI, A. Introduction to data analysis in qualitative research. Practical and theoretical 

methodologies with optional use of a software tool. 2019. 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/74A/jresv74An4p537_A1b.pdf


156 

 

SILVA, A.; SILVA, C. R. C.; MOURA, L. Pesquisa qualitativa em saúde: percursos e percalços da 

formação para pesquisadores iniciantes. Saúde Soc. São Paulo, v.27, n.2, p.632-645, 2018. 

SILVA, C. R. C; MENDES, R.; NAKAMURA, E. A dimensão da ética na pesquisa em saúde com 

ênfase na abordagem qualitativa. Saúde soc., São Paulo,  v. 21, n. 1, p. 32-41,  Mar. 2012. 

SILVA, R. V.; OLIVEIRA, W. F. O método fenomenológico nas pesquisas em saúde no Brasil: 

uma análise de produção científica. Trab. educ. saúde, Rio de Janeiro, v. 16, n. 3, p. 1421-

1441, dez.  2018. 

SILVERMAN, D. Doing qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2013. 

SORATTO, J. et al. A maneira criativa e sensível de pesquisar. Rev. bras. enferm., Brasília, v. 

67, n. 6, p. 994-999, dez. 2014. 

SOUSA ALVES, V. O Universo: finito ou infinito? Revista Portuguesa de Filosofia, 48(1), 3–35, 

1992. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/40336026. Acesso em: 23.01. 21. 

SPADACIO, C. Pesquisa qualitativa em saúde: desafios e perspectivas no contexto da COVID-

19. Enferm Bras 2021; 22(5):597-99. doi: 10.33233/eb.v20i5.4983. 

STAKE, R. Pesquisa qualitativa: estudando como as coisas funcionam. Tradução de Karla Reis 

e revisão técnica de Nilda Jacks. Porto Alegre: Penso, 2011. 

STRATHERN, P. Galileu e o sistema solar em 90 minutos. Tradução de Maria Helena 

Geordane. Rio de Janeiro: Editora Schwarcz - Companhia das Letras, 1999. 

SU, N. Positivist qualitative methods. In: CASSELL, C.; CUNLIFFE, A. L.; GRANDY, G. (eds.) The 

SAGE handbook of qualitative business and management research methods. London: Sage 

Publications, 2018. 

TAQUETTE, S. R.; MINAYO, M. C. Análise de estudos qualitativos conduzidos por médicos 

publicados em periódicos científicos brasileiros entre 2004 e 2013. Physis,  Rio de Janeiro ,  v. 

26, n. 2, p. 417-434,  June  2016. 

TAQUETTE, S. R; MINAYO, M. C. S. Ensino-Aprendizagem da Metodologia de Pesquisa 

Qualitativa em Medicina. Rev. bras. educ. med.,  Rio de Janeiro,  v. 39, n. 1, p. 60-

67,  mar.  2015. 

TAQUETTE, S. R; MINAYO, M. C. S. Características de estudos qualitativos conduzidos por 

médicos: revisão da literatura. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 20, n. 8, p. 2423-

2430,  Aug.  2015. 

TEIXEIRA, E. (org.) Abordagens qualitativas: trilhas para pesquisadores em saúde e 

enfermagem. São Paulo: Martinari, 2008. 

TOASSA, G. Nem tudo que reluz é Marx: críticas stalinistas a Vigotski no âmbito da ciência 

soviética. Psicologia USP, 2016, volume 27, número 3, p. 553-563. 

TOLLEY, E. E. et al. Qualitative methods in public health. A field guide for applied research. 

San Francisco, CA: Jossey-Bass Books, 2016, 2 ed. 

http://www.jstor.org/stable/40336026


157 

 

TOLLEY, E. E.; ULIN, P. R.; MACK, N.; ROBINSON, E. T.; SUCCOP, S. M. Qualitative methods in 

public health. A field guide for applied research. San Francisco, CA: Jossey-Bass Books, 2016, 

2 ed. 

TRACY, S. J. Qualitative research methods. Colletcting evidence, crafting analysis, 

communicating impact. Hoboken, NJ: Jhon Wiley & Sons, 2020, 2 ed. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais. A pesquisa qualitativa em 

educação. São Paulo: Editora Atlas, 1987. 

TURATO, E. R. Tratado de metodologia da pesquisa clínico-qualitativa: construção teórico-

epistemológica, discussão comparada e aplicação nas áreas da saúde e humanas. Petrópolis, 

RJ: Editora Vozes, 2013. 

TURATO, E. R. Conceitos de pesquisa qualitativa em saúde mental. In: BARROS, N. F.; 

CECATTI, J. G.; TURATO, E. R. (orgs.) Pesquisa qualitativa em saúde. Múltiplos olhares. 

Campinas, SP: Editora Komedi, 2005, p. 27-35. 

TURATO, E. R. A questão da complementaridade e das diferenças entre métodos 

quantitativos e qualitativos de pesquisa: uma discussão epistemológica necessária. In: 

GRUBITS, S.; NORIEGA, J. A. V. (orgs.) Método qualitativo: epistemologia, 

complementaridades e campos de aplicação. São Paulo: Vetor, 2004, p.17-51. 

ULIN, P. R.; ROBINSON, E. T.; TOLLEY, E. E. Qualitative methods in public health: a field guide 

for applied research. San Francisco, CA: Jossey-Bass Books, 2005. 

ULIN, P. R. Investigación aplicada en salud pública: métodos cualitativos. Washington, DC: 

Organización Panamericana de la salud, 2006. 

VELÁZQUEZ, B. B. (coord.) Taller de investigación cualitativa. Madrid: Universidad Nacional 

de Educación a Distância, 2014. 

VELLOSO, M. P.; GUIMARAES, M. B. L. A imagem na pesquisa qualitativa em saúde. Ciênc. 

saúde coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 18, n. 1, p. 245-252,  Jan.  2013. 

VÍCTORA, C. G.; KNAUTH, D. R.; HASSEN, M. N. A. (orgs.) Pesquisa Qualitativa em saúde: uma 

introdução ao tema. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2000. 

VÍCTORA, C. G.; KNAUTH, D. R.; HASSEN, M. N. A. Metodologia qualitativa e quantitativa. In: 

VÍCTORA, C. G.; KNAUTH, D. R.; HASSEN, M. N. A. (orgs.) Pesquisa Qualitativa em saúde: uma 

introdução ao tema. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2000, p. 33-44. 

VICTORA, C. G. Uma ciência replicante: a ausência de uma discussão sobre o método, a ética 

e o discurso. Saúde soc., São Paulo, v. 20, n. 1, p. 104-112, Mar.  2011. 

VISBAL, L. A.; OTERO, JACINTA I.; OSUNA, I. B. (orgs.) Metodología de la investigación para 

las ciencias de la salud. La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 2008. 

WESTFALL, R. S. The construction of modern science. Mechanisms and mechanics. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1977. 

WHITAKER, M. A. B. History and quasi-history in physics education - part 1. Physics Education, 

V 14, N 2, p. 108-112. 



158 

 

WILLIG, C. Introducing qualitative research in psychology. New York: Open University Press, 

2013. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. A guide for training in research methods. Second Edition. 

Manila, 2001. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Health research methodology. A guide for training 

in research methods. Manila: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001. 

WUNENBURGER, J-J.; FOLSCHEID, D. Metodologia Filosófica. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

YIN, R. K. Qualitative research from start to finish. New York: The Guiford Press, 2016, 2 ed. 

ZHMUD, L. The origin of the history of science in classical antiquity. Translated from the 

russian by Alexander Chernoglazov. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co., 2006. 

ZINS, C. Conceptual approaches for defining data, information and knowledge. Journal of the 

american society for information science and technology, 58 (4): 479-493, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 

 



159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Protocolo de revisão narrativa 
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1. Questões: 

● Uma pré-revisão teórica aponta para um ponto na discussão sobre pesquisa 

qualitativa no campo da saúde que revela contradições acerca de sua constituição: seu 

reconhecimento como campo de produção científica, e o decorrente status de ciência, na 

relação com a Filosofia, gerando questões sobre a permeabilidade e os limites dessa relação 

na constituição do campo em questão. 

● Não existindo uma referência metodológica como ponto articulador de 

desenvolvimento teórico e/ou metodológico, quais referências emergem nas diversas fontes 

materiais bibliográficas que articulam a discussão entre pesquisa qualitativa e o campo da 

saúde 

2. Objetivos: 

 Conforme aponta González-Rey (2002), a aproximação de um fenômeno pode se dar de 

variadas formas, pois a informação levantada vai nos ajudando a organizar uma 

interpretação a cada etapa organizada por nós. Como cabe ao pesquisador articular os 

diversos níveis de técnicas e informações, construindo uma referência para a leitura de seu 

processo, a partir das questões levantadas, organizamos os seguintes objetivos como parte 

do processo inicial da pesquisa. Essa aproximação visa organizar referências que nos ajudem 

a discutir o momento inicial do trabalho, compondo sua introdução. 

 

2.1. Geral 

 Compreender  as mediações discursivas que sustentam as concepções sobre pesquisa 

qualitativa no campo da saúde na produção teórico-científica desse campo. 

 

2.2. Específicos 

● Compreender as relações entre filosofia e ciência a partir das referências teórico-

filosóficas e das noções de ciência encontradas nos textos. 

● Compreender as mediações discursivas que emergem a partir  das discussões 

metodológicas acerca da pesquisa qualitativa no campo da saúde 

● Compreender os elementos que constituem direta ou indiretamente os sentidos e 

significados da pesquisa qualitativa no campo da saúde 
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3. Seleção de fontes 

3.1 Fontes bibliográficas 

- artigos científicos localizados em bases de informação  

  

4. Bases de informação consultadas 

O critério para iniciar a busca será em uma base de dados mais ampla, cuja organização 

interna seja composta por publicações provenientes de muitos campos do conhecimento, 

entre eles as disciplinas e discussões do campo da saúde. Com essa estratégia pretende-se 

alcançar um maior número de referências para posteriormente realizar as mesmas buscas 

em bases específicas do campo da saúde, sendo: 

● Scielo.org 

● BVS 

  

5. Idioma das fontes 

● Português 

  

6. Palavras chave 

● pesquisa qualitativa 

● abordagem qualitativa 

● metodologia qualitativa 

● método qualitativo 

● saúde 

6.1 Strings de Busca 

● pesquisa qualitativa (and) saúde 

● abordagem qualitativa (and) saúde 

● metodologia qualitativa (and) saúde 

● método qualitativo (and) saúde 

  

7. Critérios de Inclusão e Exclusão de Fontes 
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7.1 Inclusão 

Artigos que façam a discussão pretendida nos objetivos do projeto, ainda que de forma 

tangencial. Dessa forma, artigos que tratem de teoria-filosófica, teoria, método, 

metodologia, relatos de experiência, relatos de pesquisa, estudos de caso, revisões 

narrativas, revisões sistemáticas que tenham a pesquisa qualitativa no campo da saúde 

serão incorporadas ao banco de referências. 

Se emergirem textos sem as palavras chave e/ou strings completas no título, sem as palavras 

chave ligadas à discussão, ou provenientes de revistas fora do campo da saúde, o 

procedimento será a leitura do resumo. Caso o resumo indique a adequação o artigo será 

incorporado. Na hipótese de dúvidas quanto à adequação, procederemos à leitura da 

introdução do artigo em busca de referências para sua inclusão ou exclusão. 

  

7.2 Exclusão 

Fontes que, ainda que digam que façam a discussão acerca da pesquisa qualitativa no campo 

da saúde, não tematizam a discussão, utilizando a expressão para indicar outras análises. 

Artigos sem as palavras-chaves no título e provenientes de revistas de outros campos do 

conhecimento 

  

8. Período de pesquisa 

● Últimos 10 anos 

  

9. Estratégias de organização da informação levantada 

9.1 Fontes escritas 

● no levantamento nas bases de dados ocorrerá (1) uma leitura do título para análise 

de incorporação; na hipótese de dúvida, (2) faremos a leitura do resumo e/ou (3) leitura da 

introdução para análise da incorporação. 

● com as referências já levantadas, ocorrerá a leitura flutuante / identificação de 

elementos do núcleo da discussão e/ou tangenciais / sistematização desses elementos 

utilizando a análise de discurso 
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10. Bibliometria qualitativa 

10.1 - Busca nos artigos selecionados dos seguintes elementos: 

● formação dos autores 

● gênero dos autores 

● ano de publicação 

● revista 

● localização da publicação 

● tipo de estudo (teórico / relato de pesquisa) 

● repetição curricular da discussão (sim, não, quantas) 

 

Síntese do Processamento Textos: 

O processo de revisão de literatura a partir do protocolo de revisão permitiu o levantamento 

de artigos nas bases de dados a partir das strings de busca. Inicialmente, pensávamos em 

utilizar somente os descritores formalizados no Descritores em Ciência da Saúde (DECS), 

todavia os descritores disponíveis não abarcavam a polissemia de palavras, conceitos e 

combinações encontradas anteriormente em nossa revisão narrativa e na busca preliminar 

de textos.  

Nesse processo, encontramos palavras tais como: pesquisa qualitativa, enfoque qualitativo, 

estudo qualitativo, abordagem qualitativa, método qualitativo, metodologia qualitativa; 

assim, para a construção de nossas strings nas plataformas de busca, selecionamos os 

qualificadores mais encontrados para o tipo de estudo buscado (pesquisa qualitativa, 

abordagem qualitativa, método qualitativo e metodologia qualitativa), sendo que enfoque 

qualitativo e estudo qualitativo se mostraram menos comuns na literatura em língua 

portuguesa em nossa seleção preliminar. 

A busca foi realizada somente nas plataformas da Scielo.org e da BVS saúde em razão de 

ambas serem as plataformas que agregam as principais referências da discussão em saúde 

no contexto brasileiro. Ambas comportam revistas do campo da saúde com grande 

amplitude de gêneros, ampliando as possibilidades de captação de referências para além das 

revistas abertas à publicação de estudos qualitativos. 

Em cada plataforma eram aplicadas as mesmas strings com os mesmos critérios de busca, se 

disponíveis na paginação: publicações até 10 anos, em língua portuguesa, com as palavras 
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chaves ou strings no título, artigos completos, excetuando-se resenhas de livros, entrevistas, 

cartas ao editor, livros. 

Para cada plataforma e string foi criada uma pasta na qual os artigos encontrados foram 

salvos. No processo de levantamento, muitos artigos fora dos critérios iniciais de busca 

surgiram. Nesse sentido, os critérios iniciais eram acrescidos dos critérios de inclusão e 

exclusão de artigos.  

Foi a quase totalidade dos artigos que tiveram em seu título elementos das palavras chave 

e/ou das strings como forma de associar o tipo de pesquisa realizado com o campo da 

pesquisa qualitativa em saúde; todavia, se a discussão se voltava para tópicos que não 

tematizavam a própria produção desse campo. Um exemplo fictício: “Pesquisa qualitativa na 

saúde: inquérito sobre qualidade de vida em idosos”. Nesse caso, como quase na totalidade 

dos artigos, “pesquisa qualitativa” ou seus termos conexos apenas indicavam a natureza de 

metodologias que se contrapunham à perspectiva quantitativa. 

Encontramos estudos com uma questão limiar ligada à inclusão / exclusão de artigos: alguns 

artigos, ainda que não tivessem uma centralidade na discussão por nós buscada, realizavam 

tanto uma leitura / justificativa acerca da adoção da pesquisa qualitativa para o escopo do 

trabalho e ainda realizavam  momentos de reflexão sobre limites e possibilidades da PQS 

para o tipo de estudo desenvolvido. Nesse tipo de artigo, já no próprio resumo, era possível 

identificar a discussão limiar. Esses artigos foram incorporados ao conjunto de trabalhos que 

poderiam compor a revisão. 

Iniciamos o processo de filtragem a partir da plataforma Scielo.org por termos feito um 

exercício anterior de busca na qual já havíamos identificado que seria a plataforma com o 

maior número de textos com hipótese de uso, seguido da plataforma BVS saúde. 

Para cada linha de string na tabela, da Scielo.org à BVS saúde, os artigos nas colunas 5 e 6 

eram filtrados, sendo a coluna 5 aquela que indica quantos artigos de cada plataforma e 

string correspondiam aos critérios de busca e seleção e a coluna 6 indica o processo de 

seleção excetuando-se os textos já encontrados na linha (plataforma e string) anterior, 

resultando somente artigos não repetidos. Foram 25 dias realizando o processo de análises e 

exclusões preliminares que resultam nos textos abaixo. 
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Tabela 1: Síntese quantitativa de artigos a partir de critérios de inclusão e exclusão por string 

de busca 

DATA BASE STRING DE BUSCA NÚMERO 

ENCONTRADO 

NÚMERO 

PARCIAL DE 

ARTIGOS A 

PARTIR DA 

APLICAÇÃO DE 

CRITÉRIOS DE 

INCLUSÃO E 

EXCLUSÃO 

NÚMERO DE 

ARTIGOS 

FINAL 

EXCETUANDO 

AS 

REPETIÇÕES 

EM STRINGS 

ANTERIORES 

04.01.20 scielo pesquisa 

qualitativa (and) 

saúde 

2921 38 TEXTOS 38 TEXTOS 

04.01.20 scielo abordagem 

qualitativa (and) 

saúde 

1879 8 TEXTOS 1 texto 

7 repetições 

04.01.20 scielo metodologia 

qualitativa (and) 

saúde 

475 23 TEXTOS 6 textos 

17 repetições 

04.01.20 scielo método qualitativo 

(and) saúde 

539 5 TEXTOS 1 textos 

4 repetições 

05.01.20 bvs 

saúde 

pesquisa 

qualitativa (and) 

saúde 

50 20 TEXTOS 11 textos 

09 repetições 

05.01.20 bvs 

saúde 

abordagem 

qualitativa (and) 

saúde 

 1 texto não 

encontrado 

on line 

1 TEXTO 0 textos 

 1 repetição 

05.01.20 bvs 

saúde 

metodologia 

qualitativa (and) 

saúde 

0 0 TEXTOS 0 textos 

0 repetição 
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05.01.20 bvs 

saúde 

método qualitativo 

(and) saúde 

0 0 TEXTO 0 textos 

0 repetição 

      5878 95 TEXTOS 57 textos 

38 repetições 

Fonte: o autor 
 

Tabela 2: síntese quantitativa de textos por string de busca 

STRING SCIELO BVS TOTAL 

PESQUISA QUALITATIVA + SAÚDE 38 11 49 

ABORDAGEM QUALITATIVA + SAÚDE 1 0 1 

METODOLOGIA QUALITATIVA + SAÚDE 6 0 6 

MÉTODO QUALITATIVO + SAÚDE 1 0 1 

TOTAL  46 11 57 

Fonte: o autor 

 

 

 

 

Tabela 3: textos que compõem a revisão narrativa 

Sequência TÍTULO DO ARTIGO REFERÊNCIAS 

1 A Dimensão da Ética na Pesquisa 

em Saúde com Ênfase na 

Abordagem Qualitativa 

SILVA, C. R. C; MENDES, R.; NAKAMURA, E. 

A dimensão da ética na pesquisa em saúde 

com ênfase na abordagem qualitativa. 

Saude soc.,  São Paulo ,  v. 21, n. 1, p. 32-

41,  Mar.  2012. 

2 A expansão das ciências sociais na 

saúde coletiva - usos e abusos da 

pesquisa qualitativa 

KNAUTH, D. R.; LEAL, A. F. A expansão das 

ciências sociais na saúde coletiva - usos e 

abusos da pesquisa qualitativa. Interface, 

Comunicação, Saúde, Educação, v.18, n.50, 

p.457-467, 2014  
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3 A imagem na pesquisa qualitativa 

em saúde 

VELLOSO, M. P.; GUIMARAES, M. B. L. A 

imagem na pesquisa qualitativa em saúde. 

Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 

18, n. 1, p. 245-252,  Jan.  2013 

4 A narrativa nas pesquisas 

qualitativas em saúde 

CASTELLANOS, M. E. P. A narrativa nas 

pesquisas qualitativas em saúde. Ciênc. 

saúde coletiva, Rio de Janeiro,  v. 19, n. 4, 

p. 1065-1076,  Apr.  2014 

5 Análise de estudos qualitativos 

conduzidos por médicos publicados 

em periódicos científicos 

brasileiros entre 2004 e 2013 

TAQUETTE, S. R.; MINAYO, M. C. Análise de 

estudos qualitativos conduzidos por 

médicos publicados em periódicos 

científicos brasileiros entre 2004 e 2013. 

Physis,  Rio de Janeiro ,  v. 26, n. 2, p. 417-
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67,  mar.  2015 

12 Fale com eles! O trabalho 

interpretativo e a produção de 

consenso na pesquisa qualitativa 

em saúde: inovações a partir de 

desenhos participativos 
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Fonte: o autor 

 

 

 

 

Imagem 1: Nuvem de palavras dos títulos dos artigos 

 

Fonte: o autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Imagem 2: Nuvem de palavras com as palavras-chave dos artigos 
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Fonte: o autor 

 

Gráfico 1: revistas onde os artigos foram publicados 

 

Fonte: o autor 
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Gráfico 2:  ano de publicação dos artigos 

 

Fonte: o autor 

 

 

   Gráfico 3: gênero dos autores dos textos da revisão 

 

Fonte: o autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

Gráfico 4: formação dos autores dos textos da revisão 

 

Fonte: o autor 

 

Tabela 4: Lei de Bradford – dispersão dos artigos entre periódicos 

Rotulo de Linha  Soma dos Artigos  nº Revistas Revista (%) 

1 19 2 33% 

2 20 8 34% 

3 19 16 33% 

Fonte: o autor 

 

Tabela 5: Informações fonte para composição de Lei de Bradford 

Revista  N° publicações Rotulo 

Ciência & Saúde Coletiva 14 1 

Interface - Comunicação, 

Saúde, Educação 
5 1 

Saúde e Sociedade  5 2 

Physis: Revista de Saúde 

Coletiva 
5 2 

Texto & Contexto - 

Enfermagem 
3 2 

Revista Brasileira de 

Enfermagem 
3 2 

Revista Brasileira de Saúde 

Materno Infantil 
2 2 

Revista de Saúde Pública 2 2 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-0707&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-0707&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=en&nrm=iso
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Escola Anna Nery 2 3 

História, Ciências, Saúde-

Manguinhos 
2 3 

Trabalho,Educaçao e Saude  2 3 

Geriatr Gerontol Aging.  1 3 

Interface (Botucatu) 1 3 

Pesquisas e Práticas 

Psicossociais 
1 3 

Boletim do Instituto de Saúde - 

BIS 
1 3 

Cad. Ter. Ocup. UFSCar 1 3 

Cadernos de Saúde Pública 1 3 

Psicologia: Ciência e Profissão 1 3 

Psicologia: Teoria e Pesquisa 1 3 

Revista Baiana 

de Saúde Pública 
1 3 

Revista Brasileira de Educação 

Médica 
1 3 

Revista de Psicologia da UNESP 1 3 

RGO.Revista Gaúcha de 

Odontologia (Online) 
1 3 

Saúde em Debate 1 3 

Fonte: o autor 

 

 

 

 

 

 

 

Análises VOSviewer 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-5970&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-5970&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-3772&lng=en&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1981-8637&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1981-8637&lng=pt&nrm=iso
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Análise de Coautoria 

Nesse programa é possível fazer análises de coautoria levando em consideração os autores, 

as organizações em que os mesmos fazem parte e de quais países eles são. 

 

Para essas análises podemos atribuir parâmetros, como número mínimo de trabalhos e 

mínimo de citações. 

Abaixo mostra quais são os autores que tem mais participações em trabalhos, ou seja, tem 

mais coautorias.   

Imagem 3: cluster de citações a partir das referências bibliográficas dos artigos 

 

Finalizando os ajustes, aparece essa mensagem que descreve que dos 151 itens analisados, 

somente 17 tem conexões consistentes. 

 

 

Síntese dos movimentos de análise encontrados no conjunto dos textos 

 

Breve contextualização introdutória 
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Mediações Discursivas 

No MHD, mediações são as formas socialmente construídas para conectar relações, por 

exemplo, o arado media a relação da humanidade com a terra, a palavra mediações as 

relações da humanidade com o mundo ao redor, sendo que as mediações em si e nas 

relações que media também são elementos histórico sociais que se transformam no 

processo de mediar relações  (MARTINS, 2018). 

Já o discurso é um conceito polissêmico, indicando tanto uma teoria quanto um conceito 

particular. Entre as várias referências teóricas disponíveis acerca do discurso, elegemos as 

teorias de matriz francesa por permitirem uma aproximação com o MHD na medida em que 

essa referência teórico-filosófica compõe o arcabouço constitutivo  da análise de discurso 

francesa e oferece referências metodológicas para tanto (ORLANDI, 2012). 

Assim, mediações discursivas são elementos que englobam terminologias, conceitos, 

categorias, relações de sentido, entre a discussão da pesquisa qualitativa no campo da saúde 

com as noções de ciência, disciplina, método e metodologia. 

Por se tratar de um estudo que engloba elementos de várias origens disciplinares, teórico-

filosóficas, conceituais, se constitui como uma referência para pensar as relações desses 

conjuntos. 

 

Uma leitura de horizonte 

Em busca de uma compreensão que pudesse, a partir dos artigos selecionados, nos ajudar a 

entender o movimento entre as ligações do que fora sintetizado nos artigos - aquilo que 

ancora as discussões particulares neles contida, ainda que não necessariamente ligadas a 

uma discussão específica acerca da pesquisa qualitativa no campo da saúde - procedemos às 

sínteses que pudessem reunir elementos comuns ao campo das ciências. 

Esses elementos comuns de ligação, ou mediações discursivas, partem da ideia de que, ainda 

que tenhamos como corpus de análise um conjunto de textos provenientes de disciplinas do 

conhecimento distintas, ou ainda, de pesquisadores que se colocam em perspectiva de 

campo teórico, não necessariamente disciplinar, como no caso dos textos que enunciam a 

saúde coletiva como matriz de discussão, as terminologias, discussões e etc utilizadas nesses 

textos seriam fonte privilegiada de demarcação para nossa análise. 
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Conceitos e categorias fazem parte do rol de elementos que dão contorno e organizam a 

construção das redes teóricas com as quais as ciências se fundamentam (KOBASHI & 

FRANCELIN, 2011). 

Nesse sentido, uma exploração que parta dessas terminologias pode nos ajudar a 

compreender, a dar contorno às múltiplas referências e processos encontrados nos textos 

que estão subsumidos sob  os discursos de pertencimento ao campo científico e às 

disciplinas e campos que o compõem. 

Demo (1988), nos chama atenção para o fato de que o sentido de qualidade em pesquisas 

qualitativas é diverso, estando ligado a muitas referências que vão desde o campo da 

filosofia (epistemologia, ontologia, axiologia, metodologia, ética, lógica, estética) ao campo 

da ciência e suas formulações específicas (explícitas ou não) a partir da filosofia.  

Uma terminologia exemplo é a noção de dado, tão comum em textos de divulgação 

científica, encontrada tanto em textos de natureza quantitativa quanto qualitativa.  

Fundamental na consolidação de uma terminologia particular às noções científicas, da 

antiguidade à modernidade, esta noção guardava uma relação particular com 

epistemologias e ontologias realistas, fazendo referência ao que, amparada em mensuração, 

existe independentemente da interpretação. 

Segundo Zin (2007, p. 481), no conjunto das interpretações clássicas de dado, “data are (or 

datum is) an abstraction. I mean, the concept of ‘data’ or ‘datum’ suggests that there is 

something there that is purely given and that can be known as such.” 

Todavia, com a maior difusão de pesquisas amparadas em fontes derivadas de naturezas 

diversas à mensuração, a noção de dado sofreu um deslocamento de significado em termos 

gerais e de sentido em termos específicos.  

Em termos gerais, passou a significar tanto a possibilidade de uma descrição fixa de um 

referente, mantendo o significado original proveniente da lógica formal das pesquisas 

quantitativas; quanto passou a significar também uma referência variável dentro das 

pesquisas qualitativas.  

Importante notar nessas relações que, em termos de lógica, a variação do significado de 

dado em pesquisas qualitativas pode assumir tanto uma lógica formal quanto uma lógica 

dialética. 
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Em termos específicos, a depender de como disciplinas (e suas divisões internas) ou campos 

do conhecimento significam a noção de dado, ela, ainda que compreenda a possibilidade da 

variação interna de sentidos, pode significar uma relação direta entre termos. 

Para nós, essa compreensão é fundamental na medida em que justifica nossa opção por uma 

discussão que toma as mediações discursivas como termo/procedimento analítico. 

A discussão anterior a respeito da noção de dado indica que tanto o campo da pesquisa 

qualitativa quanto seus subcampos específicos, como o da saúde, mantém uma tensão com 

os discursos das ciências, fazendo com que não necessariamente sejam reconhecidas como 

tal (CRESWELL, 2014, p.54) ou  sejam reconhecidos por características tão genéricas - e ao 

mesmo tempo tão especí ficas a disciplinas pontuais (DENZIN & LINCOLN, 2001, p. 3) - 

que não seja possível um diálogo teórico-metodológico. 

No conjunto, as análises das mediações discursivas nos permitiram tomá-las como expressão 

particular na experiência brasileira do modo de pensar e realizar pesquisas qualitativas, em 

especial no campo da saúde, tomando as singularidades de cada texto (origem disciplinar ou 

de campo da discussão, justificativas para adoção específica da pesquisa qualitativa no 

campo da saúde, significados e sentidos terminológicos, filiações epistêmicas e ontológicas, 

metodologias) para pensar as particularidades dessas expressões nesse contexto e dialogar 

essas referências com outros contextos de produção de pesquisa e conhecimento. 

 

Fronteiras do conhecimento: permeabilidades e impermeabilidades entre ciência e filosofia 

 

Neste agrupamento de mediações discursivas buscamos desenvolver uma discussão ligada 

aos movimentos encontrados nos textos tomados à análise. 

Como formas de conhecimento com especificidades de várias naturezas, a análise das 

mediações discursivas encontradas nos textos nos ajudou a identificar algumas questões 

acerca da relação filosofia-ciência. 

Sendo formas de conhecimento distintas, e os textos da revisão reivindicam um 

pertencimento  ao campo da ciência, justificando esse pertencimento à adoção do método 

como fronteira distintiva entre si e as demais formas de  produção do conhecimento, a 

primeira movimentação interna deste agrupamento se debruça sobre essa discussão. 
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Nos parece que uma das primeiras opacidades do campo das ciências que trabalham com 

metodologias qualitativas, como as que encontramos, é a não ancoragem terminológica, ou 

seja, a não explicitação da referência eleita que fundamenta a adoção de uma terminologia 

em relação às demais possibilidades de expressão (enunciação) existentes. 

Ao enunciar o método como um distintivo da filosofia, por exemplo, deixa-se de enunciar 

uma localização importante da enunciação, qual seja: de qual filosofia e de qual ciência 

estamos falando? 

As Filosofias possuem métodos tão rigorosos e sistemáticos quanto algumas ciências, da 

antiguidade à modernidade (WUNENBURGER & FOLSCHEID, 2006; CUNHA, 1992; BUNGE, 

s/d).  

É preciso lembrar que a Filosofia Natural foi a base daquilo que permitiu a emergência da 

lógica disciplinar das ciências naturais, com suas metodologias experimentais e 

posteriormente, já na fase da ciência moderna, estabelecer a fronteira atual entre Filosofia e 

Ciência. 

A racionalidade filosófica característica da antiguidade clássica, preparou o terreno da 

reflexão científica em termos das noções  de verdade como reflexo da realidade, clareza e 

processamento do conhecimento, sobretudo em Filosofia, a partir da qual internamente foi 

ganhando camadas instrumentais para lidar com seu objeto (o pensar) (ZHMUD, 2006; 

HANNAM, 2011). Inicialmente,  por meio de procedimentos internos ao próprio pensar (a 

lógica filosófica) e posteriormente viabilizando-se por uma exterioridade ancorada em 

passos, procedimentos e técnicas (de levantamento e análise) do conhecimento que foram 

reivindicados em face à limitação e à possibilidade de falseamento dos sentidos (DESCARTES, 

2021). 

Em nossa discussão, esses apontamentos são importantes na medida em que nos ajudam a 

compreender o conjunto de incidências internas e externas ao próprio campo das ciências, 

ambos com impacto igualmente importante em sua constituição e na compreensão das 

pesquisas qualitativas no campo da saúde. 

Observamos que manuais de Pesquisa Qualitativa (AUERBACH & SILVERSTEIN, 2003; 

CRESWELL, 2014; TURATO, 2013) apontam o nascimento da ciência, no singular, a partir dos 

desdobramentos lógicos e técnicos da Ciência Moderna, sem precisar esta periodização e 
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remetendo-a à experiência de produção de conhecimento formulada por Galileu como 

marco fundante de uma nova e irredutível lógica de produzir conhecimento científico. 

Este movimento aponta para o apagamento das ciências anteriores em termos de lógica e 

procedimentos, o que historicamente podemos chamar de quase-ciência (LAKATOS, 1987), 

pois corrobora com a exclusão da compreensão de que, entre outras ciências,  a matemática 

é uma ciência da antiguidade, por exemplo, que perdura na contemporaneidade e é base, 

por meio de seu desenvolvimento e sua especialidade, a Estatística, da Ciência Moderna.   

Há também a pressuposição de que existe uma única lógica (formal) e seus desdobramentos 

teóricos e técnicos. 

Também aponta para a questão do interesse (BUNGE, 1985, s/d; LATOUR, 2017), logo,  das 

relações de poder envolvidas na relação da sociedade com a ciência,  no campo das relações 

entre as ciências e entre as demais formas de conhecimento. Nesse sentido, os sentidos 

envolvidos e mobilizados nas mediações discursivas que fixam o significado e o sentido  de 

ciência como sinônimo de ciência moderna - que por sua vez é sinônimo de lógica e 

procedimentos ligados às ciências da natureza ou dos objetos formais e naturais - nos 

remete às formas históricas de manipulação do conhecimento, portanto, à historiografia 

whig (BUTTERFIELD, 1965) e sua forma de estabelecer verdades históricas a partir de 

interesses específicos. 

Ora, para além da discussão que podemos intencionalmente (ou não) deixar implícito em 

nossos itinerários de pesquisa, essas observações precedentes servem para nos atentarmos 

de que, 1) ainda que tenhamos estabelecido um marco (uma fronteira) entre ciência e 

filosofia, marco esse ligado a uma demarcação (lógico procedimental) específica, há toda 

uma produção de conhecimento científico que concorre por legitimidade [e com 

legitimidade] com esse modelo e 2) os critérios de legitimidade  do modelo da ciência 

moderna também não se sustentam por si só, ainda que aparentemente sim. 

Vários textos de orientação (manuais) sobre o significado (s) e o (s) sentido (s) da pesquisa 

qualitativa, em especial os que são referência de grande parte dos textos de pesquisa 

qualitativa no campo da saúde de nossa revisão, são provenientes das epistemologias do 

norte (SANTOS, 2021). 

Tanto nesses manuais quantos nos textos nos quais nos debruçamos existe uma constante 

enunciação a respeito de campos de discussão que se desdobram da Filosofia.  
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As referências mais comuns estão ligadas à ontologia, à epistemologia e à ética. Menos 

comum, mas ainda assim presente, encontramos também referências à metodologia (campo 

menos explícito de discussão da filosofia, pois, na realização, disputa com os arsenais 

metodológicos das ciências um lugar de legitimidade), à lógica, a axiologia e à estética. 

A forma como essa discussão é posta nesse conjunto se faz trabalhando as mediações 

discursivas de modo que a permeabilidade entre Filosofia e Ciência não se explicite, ou seja, 

as naturezas (sentidos e significados) não são enunciados de maneira reticular. 

Enunciar a necessidade da inclusão dessas dimensões em estudos científicos, sem a 

contextualização de qual ciência se parte, portanto sem revelar qual a epistemologia, a 

ontologia, a lógica, a metodologia, a axiologia, a ética e a estética, é trabalhar a 

impermeabilidade entre Filosofia e Ciência tratando essa relação como se nela não houvesse 

continuidade entre as eleições de objetos e / ou processos e seu tratamento específico. 

Faço aqui um parêntese explicativo em relação ao apontamento anterior: afirmar as 

questões anteriores não pressupõe que a cada trabalho de pesquisa se faça um tratado 

filosófico a respeito das pré-condições de estabilização de um objeto ou um processo que se 

pretende estudar. Antes de tudo, trata-se do reconhecimento fundamental de processos 

formativos que habilitem pesquisadores a formar objetos e processos de estudo que não 

abdiquem do reconhecimento da reflexão filosófica como condição sine qua non para um 

exercício científico situado, reflexivo e posicionado. 

A partir das  Epistemologias do Norte (SANTOS, 2020) é possível compreender as resistências 

à reflexão filosófica no campo da ciência realizada por publicações de importantes centros 

de produção do conhecimento (GROSS & LEVITT, 1994). Como um campo que se imagina 

irredutível a outras reflexões, tais como a filosofia, a sociologia e a antropologia, a ciência e 

suas lógicas discursivas tornam impermeável (no discurso) aquilo que na prática demanda 

pressupostos fora de sua seara. 

Retornando o fio condutor da discussão, mesmo os modelos teóricos que emergem dentro 

dos pressupostos consolidados de forma científica, ou seja, que já partem de delimitações 

rigorosas de seus significados e sentidos - como parte legítima e fundamental do 

desenvolvimento de uma disciplina ou um campo de conhecimento - não escapam à deriva 

filosófica. 
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O artificialismo fundacional do argumento científico moderno, quando lida com seus objetos, 

é lógico e não fenomênico. Em um exemplo do campo da neurociência, podemos tomar a 

noção de neurônio como referência à discussão. Ao estabilizar o significado de neurônio 

como célula nervosa, de natureza fixa em sua composição e forma, a ciência moderna o 

trata  como constância e constância como existência independente. 

Se a própria noção de átomo é inconstante no nível subatômico, e se o tempo e o espaço 

são moduladores incidentes sobre as propriedades do que existe, sabemos que é possível 

trabalhar com a noção de estabilidade sem deixarmos de ter em conta o fato de que isso é 

uma referência teórica, um modelo, e não uma verdade ou essência.  

A forma e a fisiologia do neurônio revelam uma plasticidade que não impede o 

desenvolvimento de testes, experimentos e discussões fundamentados em uma lógica 

formal. Ou, em outras palavras, é possível pensar um neurônio como uma forma estável, 

sempre igual a si mesmo no tempo e no espaço, a-histórica. Todavia, é igualmente possível 

pensá-lo enquanto uma forma aparentemente estável e aqui estaríamos operando com uma 

lógica dialética. 

A diferença é que a primeira forma de pensar é linear, toma por igual toda e qualquer forma 

ligada ao referente neurônio (independente de tempo, espaço e incidências); enquanto a 

segunda forma é incerta, podendo variar no tempo, no espaço, a partir de incidências de 

várias naturezas. 

Poderíamos contrapor a essa ideia, da necessidade de uma lógica filosófica também 

pensando a natureza dos fenômenos colocados pelas ciências, uma lógica interna da própria 

ciência, tal como propõe Popper (1972).  

Às variações da forma neurônio (no tempo e no espaço), um conjunto de procedimentos 

com a lógica formal poderia ser acionado para revelar o passado e o presente dessa forma e 

seu funcionamento em suas unidades constitutivas, todavia, ainda assim, encontraríamos o 

limite referencial da mediação discursiva neurônio a partir de uma compreensão de que esta 

não é o reflexo puro daquilo que descreve.  

Em outras palavras, somente reconhecendo que estaríamos diante de um problema 

filosófico, no qual cabe a discussão das naturezas de uma mediação discursiva, é que torna-

se possível tomá-lo (a forma neurônio) como existente aparentemente estável, mas não fixa. 
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Alguns deslocamentos dessa compreensão, expressos sobretudo com as mediações 

discursivas que remetem à noção de “coerência interna”, ou seja, a necessidade de existir 

uma relação de sentido entre  aquilo que um pesquisador faz (descobre o existente ou 

constrói relações), de que se tratam seus objetos e/ou processos (realidades independentes, 

realidades contingentes, idealizações) ou como se processam as relações de produção de 

conhecimento (técnicas de levantamento e análise / lógica de condução), não conduzem ao 

desenvolvimento de uma consciência filosófica (SAVIANI, 1996) tão importante  às ciências 

de forma geral e à pesquisa qualitativa em específico. 

 

Pesquisa qualitativa no campo da saúde 

Importante mediação discursiva, as definições e os significados dessa terminologia indicadas 

no conjunto dos textos demonstram um espectro de questões que revelam, para além da 

reconhecida diversidade de formas de pensá-la e praticá-la constantes em manuais de 

referência (BOSI & MERCADO, 2004; BARROS, CECATTI & TURATO, 2005; VISBAL et al, 2008; 

CANZONIERI, 2010; TURATO, 2013; MINAYO, 2014; MAYS & POPE, 2016; COLÓN et al, 2019; 

DIAS & GAMA, 2021; BOSI & GASTALDO, 2021), ausências quanto a justamente sua definição. 

Como discutido anteriormente, a necessidade de definições terminológicas claras ajudam o 

leitor-pesquisador, especializado ou não, na delimitação de significados e sentidos que por 

sua vez vão ancorar as mediações discursivas entre essas referências e seu trabalho. 

Essa ancoragem é fundamental para nos situar em relação aos deslocamentos de 

significados entre disciplinas e campos de conhecimento, situando os sentidos específicos 

adotados pelo texto em questão. Além de situar significados e sentidos, permite ao leitor 

analisar a coerência interna dessas mediações em relação à proposta do texto, seu 

processamento e as conclusões expostas aos leitores. 

Como já sabemos, as mediações discursivas não têm natureza fixada por disciplinas ou 

campos de conhecimento que lidam com a discussão em saúde. Assim, explicitar a natureza 

de pesquisa qualitativa que está sendo adotada pode permitir a compreensão das camadas 

teóricas que estão sustentando aquela forma específica de se relacionar com certos objetos 

e/ou processos. 

Podemos pensar essas camadas em relação com algumas definições: 
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Disciplinares: pesquisa qualitativa em ciências sociais não coincide com pesquisa qualitativa 

em psicologia ou enfermagem, ainda que essas e outras disciplinas atuem no campo da 

saúde. Seus objetos e processos específicos possuem demandas específicas que vão se 

desdobrar em condições também específicas de pensar e praticar pesquisa. A possibilidade 

intersecção é possível de elementos como a lógica, técnicas, no entanto não há relação 

imediata entre o tipo de pesquisa e os objetos disciplinares. 

Fundamentações Filosóficas: a natureza do conhecimentos (epistemologia),  da forma de 

pensamento (lógica), dos objetos e processos (ontologia), dos valores (axiologia), das 

escolhas de como proceder (metodologia), da decorrência das escolhas nas relações (ética) e 

da escolha da forma (estética) posicionam objetos e processos no interior das formações 

teóricas realizadas disciplinarmente. No interior das disciplinas do conhecimento, são essas 

relações que movimentam processos de produção de igualdade e diferença teóricas internas 

a elas, muito mais do que diferenças metodológicas. 

Terminológicas: conceitos e categorias provenientes de modos de produção do 

conhecimento, disciplinas e campos específicos, têm seus modos significar alinhados às 

especificidades dessas condições. Ao deslocar um conceito ou categoria de lugar é 

importante sinalizar a ocorrência da manutenção ou do deslocamento de sentido dos 

mesmos. Sem esse cuidado, corre-se o risco de uma utilização que compromete o estudo 

como um todo. É importante lembrar que além das definições formais, no interior das 

disciplinas e campos do conhecimento, as demais camadas de sentido (tais como as 

decorrentes da reflexão filosófica) situam as terminologias. 

Colocadas essas questões iniciais que abrem a discussão, vamos nos deter nos movimentos 

das ausências e das presenças quanto à definição, ou aproximação a ela, presentes no textos 

analisados 

 

Das ausências 

A ausência de definições formais ou aproximações inconsistentes a uma definição acerca da 

pesquisa qualitativa no campo da saúde que sustenta a discussão nos textos aponta algumas 

questões. 

Assim, encontramos nos textos uma ancoragem nas formas prêt-à-porter oferecidas pelos 

manuais clássicos da discussão da pesquisa qualitativa (DENZIN & LINCOLN, 1998, 2003, 
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2006, 2013; CRESWELL, 2006, 2014; LINCOLN, & GUBA, 1985; WHO, 2001; PEAT, MELLIS, 

CRAIG, WILLIANS & XUAN, 2001; AUERBACH & SILVERSTEIN, 2003; BOWLING & EBRAHIM, 

2005; GIVEN, 2008; CORBIN & STRAUSS, 2008;   LEAVY, 2014; PATTON, 2015 BEAUVING & 

VRIES, 2020; DENZIN & SALVO, 2020), manuais esses provenientes das epistemologias do 

norte, que conforme nos esclarece Santos (2020), 

[...] As correntes dominantes das epistemologias do Norte concentram-se na validade privilegiada da ciência 

moderna, que se desenvolveu predominantemente no norte global desde o século XVII. Tais correntes 

baseiam-se em duas premissas fundamentais. A primeira é a de que a ciência apoiada na observação 

sistemática e na experimentação controlada é uma criação específica da modernidade ocidentalocêntrica, 

radicalmente distinta de outras “ciências” com origens noutras regiões e noutras culturas do mundo. A 

segunda premissa é a de que o conhecimento científico, dado o seu rigor e potencial instrumental, é 

radicalmente diferente de outros saberes, sejam eles laicos, populares, práticos, do sendo comum, intuitivos 

ou religiosos.” (SANTOS, 2020, p. 22-23) 

 

Dessa compreensão decorrem alguns níveis de questões identificadas nas referências. 

 

O primeiro nível remonta a uma importante identificação do autor em relação às diferentes 

lógicas de ciências, ou seja, restitui à compreensão o fato de que os modelos hegemônico 

das ciências naturais e exatas (sempre colocado no singular,  como “a” ciência) não subsume 

a totalidade do fazer científico. Assim, a adoção aos modelos científicos disponíveis exige um 

comportamento posicionado, situado e reflexivo (ROSE, 1997) da prática científica que não 

coaduna com adoções a pressupostos prontos sem uma justificativa.  

Ao não definir de onde partem, ou ao fazer referência às definições estabelecidas em 

manuais, os pesquisadores abrem caminho à manutenção das linhas abissais que separam 

formas acadêmicas, culturais e espaciais “para converter o conhecimento científico 

desenvolvido no norte global no modo hegemônico de o norte global representar o mundo 

como seu e, por essa via, transformá-lo de acordo com as suas próprias necessidades e 

ambições” (SANTOS, 2020, p.24). 

Da noção de ciência singular, se desdobram formatos e políticas de comunicação  e 

estruturação científica  altamente modelados pela tradição das epistemologias do norte. Em 

diversos artigos temos discussões sobre as políticas editoriais de revistas quanto à adoção de 

critérios de publicação de pesquisas qualitativas.  

Essas discussões apontam à falta de critérios apoiados nas especificidades desse tipo de 

estudo (lógica de distribuição de fases de apresentação,  terminologia, número de páginas) e 
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a adoção de protocolos internacionais de composição e caracterização  de pesquisas 

qualitativas que pressupõem homogeneidade teórica, lógica, epistemológica e metodológica 

entre diferentes disciplinas do conhecimento. 

Diante de inúmeras relações necessárias à construção do conhecimento científico, e sua 

diversidade, a noção de artesania discutida por Mills (1982, p. 211) e explorada por Santos 

(2020) nos remete a essa necessidade: uma apropriação e reprodução que seja 

qualitativamente superior à etapa inicial do processo. Nesse sentido, a apropriação de 

modelos teórico-metodológicos e/ou técnico-operativos, tais como os manuais de pesquisa 

qualitativa no norte global, não são um problema em si. Eles fazem parte de importantes 

tradições de pesquisa que têm valor heurístico, entretanto, ter valor heurístico não significa 

um passe livre à aplicação a toda e qualquer pesquisa e contexto. 

Considerando também que a difusão científica passa pela adoção de modelos e perspectivas 

dessa natureza, as políticas editoriais para esse tipo de produção precisariam acompanhar 

essa diversidade, pois as publicações exercem funções formativas, modelares e de 

visibilidade, além da socialização e desenvolvimento científico. 

 

O segundo nível, decorrente do primeiro, toca uma questão que aprofunda a discussão do 

modelo generalista proveniente dos manuais com uma especificidade: a caracterização das 

pesquisas qualitativas como sinônimo de metodologias específicas pertencentes às ciências 

sociais. 

Orlandi (2007), nos chama a atenção para o movimento dos sentidos em ação nos discursos 

tanto em suas formações discursivas quanto em seus silêncios e silenciamentos.  

Sendo os manuais de pesquisa qualitativa prove as referências de grande parte dos textos, e 

sendo esses manuais em sua maioria escritos por cientistas sociais do norte global, um 

fenômeno observado nos textos é a pressuposição de que 1) as técnicas que conformariam 

aquilo que se chama pesquisa qualitativa pertenceriam às ciências sociais e 2) sendo assim 

as ciências sociais seriam o marco referenciador das pesquisas qualitativas.  

Em alguns textos específicos essa compreensão, que marca um entendimento de pesquisa 

qualitativa sem passar por uma definição formal, mas colocando as ciências sociais, a partir 

de técnicas atribuídas como pertencentes ao campo, como sendo critério definidor, é 

objetiva; em outros, o movimento dos sentidos passa do entendimento de qualitativo como 
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técnica específica (entrevista, observação) que, sendo entrevistas e observação, técnicas 

pertencentes às ciências sociais fecham o circuito da compreensão que remete à intersecção 

dos conjuntos. 

Conseguimos depreender três movimentos ligados a essa compreensão:  

O primeiro movimento liga-se ao estabelecimento, no interior de textos das ciências sociais, 

daquilo que caracterizaria o início e o desenvolvimento histórico da pesquisa qualitativa nas 

ciências sociais. Evidentemente, enquanto campo disciplinar, pesquisadores de seu campo 

irão trabalhar com seus marcos disciplinares para definir a historicidade de seu nascimento, 

objetos, teorias e técnicas. 

Todavia, nesse processo, observamos uma generalização discursiva pautada pelo 

silenciamento da especificidade. Ao adotar títulos e discussões sobre a história da pesquisa 

qualitativa sem indicar que se tratava de uma discussão específica das ciências sociais, criou-

se uma condição para a generalização dessa história específica como sinônimo de história da 

pesquisa qualitativa. 

Em termos históricos chamamos esse procedimento de interpretação whig da história 

(BUTTERFIELD, 1965) que é a criação de uma historicização limitada, podendo se basear em 

interesses específicos - conscientes ou não - realizando traduções históricas de 

determinados fatos e acontecimentos de forma a condicionar interpretações limitadas. 

Em um texto de cientistas sociais que discutem a historiografia da pesquisa qualitativa com 

uma perspectiva ampla, sem deixar de refletir a contribuição específica das ciências sociais 

(BRINKMANN; JACOBSEN & KRISTIANSEN, 2014) é que encontramos referências para pensar 

esses movimentos de caracterização do campo como sinônimo de pesquisa qualitativa. 

Segundo os autores: 

 

 

Qualitative research does not represent a monolithic, agreed-upon approach to research but is a vibrant and 

contested field with many contradictions and different perspectives. In order to respect the multivoicedness of 

qualitative research, we will approach its history in the plural—as a variety of histories. We will work 

polyvocally and focus on six histories of qualitative research, which are sometimes overlapping, sometimes in 

conflict, and sometimes even incommensurable. They can be considered as articulations of different discourses 

about the history of the field, which compete for researchers’ attention. The six histories are: (1) the 

conceptual history of qualitative research, (2) the internal history of qualitative research, (3) the marginalizing 

history of qualitative research, (4) the repressed history of qualitative research, (5) the social history of 

qualitative research, and (6) the technological history of qualitative research. (BRINKMANN; JACOBSEN & 

KRISTIANSEN, 2014, p. 18) 
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O primeiro indicador constante nos textos que nos levou a essa análise foi a observação de 

que mesmo autores nativos das ciências da saúde (enfermeiros, médicos, psicólogos, etc) 

reportavam o significado de pesquisa qualitativa à terminologia “naturalística”, terminologia 

muito usual e derivada da noção de campo das ciências sociais. O “naturalístico” diz do 

contexto de campo para a realização da relação entre pesquisadores e participantes da 

pesquisa.  

Quando essa terminologia passou a fazer parte da caracterização da pesquisa qualitativa no 

campo da saúde por parte desses autores nativos da saúde, começamos a refazer os 

percursos de leitura entre os manuais tradicionais e os textos em busca das ligações e o 

processo foi revelando essa característica. Em um dos textos, criticando a falta de referência 

às ciências sociais como “teoria-mãe” da pesquisa qualitativa, os autores nos aproximaram 

desse sentido problemático. 

Como discutem (BRINKMANN; JACOBSEN & KRISTIANSEN, 2014), faz sentido o que os 

manuais descrevem como história da pesquisa qualitativa, entretanto, falta uma referência 

qualificadora da especificidade de campo a essas obras. Sem essa referência, a história 

particular passa a ser lida, de forma interdisciplinar, como história genérica da pesquisa 

qualitativa. Nesse sentido, há como os autores indicam, em específico ao campo das ciências 

da saúde, uma história da pesquisa qualitativa disciplinar ou interdisciplinar, hoje reprimida, 

a ser contada. 

O segundo movimento, ligado  e decorrente do primeiro, faz referência à compreensão de 

que pesquisa qualitativa é sinônimo de uso de técnicas específicas (entrevistas, observação, 

grupos focais, participação e interação em campos de pesquisa, entre outras) e 

relacionando-as ao corpo técnico das ciências sociais. Da mesma forma que a história, da 

maneira como é contada nos manuais, permite uma ilação de contingência necessária entre 

as ciências sociais e a pesquisa qualitativa (revelada pelos textos em análise), a discussão 

sobre a natureza de técnicas entendidas como pertencentes ao quadro operacional das 

ciências sociais conduz igualmente a uma ilação de mesma natureza.  

Ainda que a discussão sobre as técnicas seja objeto de reflexão mais adiante, não nos 

precipitaremos no aprofundamento nesse momento. Entretanto, é importante pontuar que 

o campo da saúde também se caracteriza por ser um campo composto por disciplinas 
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que  são aplicadas, ou seja, historicamente  compartilham repertórios técnicos com as 

ciências sociais, podendo em alguns casos ter precedência no uso e reflexão de algumas 

técnicas. 

De fato, a origem do repertório técnico disciplinar é sempre controverso. Do ponto de vista 

histórico, pode sempre existir a tentativa de configurar o estabelecimento de técnicas a 

partir de disciplinas. Segundo D´Amour (1997), a dinâmica de diferenciação e aproximação 

entre disciplinas pode comportar o estabelecimento de fronteiras ligadas, também, pelo 

recurso metodológico, ainda que as técnicas como parte disso já nascem no espaço-tempo 

da reprodutibilidade técnica. Todavia, essa demarcação obedece a uma periodização 

artificial, uma vez que grande parte das técnicas hoje chamadas qualitativas antecedem à 

divisão disciplinar das ciências, muitas delas retrocedendo a tempos históricos da 

antiguidade clássica. 

Em nossa análise, a partir dos textos específicos dessa discussão voltada ao campo da saúde, 

voltamos ao diálogo quanto à necessidade de um trabalho mais artesanal (SANTOS, 2020) 

em relação ao campo das definições em particular, mas sem perder de vista a necessidade 

do rigor como um todo. Como um campo que é composto por muitas disciplinas nativas no 

panorama nacional, os pesquisadores dessas disciplinas evidenciam dificuldades com a 

aproximação à pesquisa qualitativa. 

Evidentemente que essa aproximação tem raízes diversas. Brevemente podemos apontar os 

aspectos biomédicos da formação específica, a pouca ou inexistente aproximação à pesquisa 

qualitativa durante a graduação, o deslocamento desses pesquisadores a programas de 

origem disciplinar distinta de sua formação inicial (ciências sociais, humanas, 

interdisciplinares, saúde coletiva), o produtivismo acadêmico da formação, entre outras 

possibilidades.  

O que gostaríamos de salientar é que essa condição evidenciada nos textos produz vieses de 

formação e de comunicação (divulgação) científica que, mais do que estamos trabalhando 

nesse texto específico, reitera a necessidade da formação para o campo.  

 

Da presença 

Nos tópicos anteriores nos debruçamos sobre as mediações discursivas que marcavam a 

dinâmica da ausência literal de definições de pesquisa qualitativa no campo da saúde e /ou 
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aproximações a definições realizadas pela aproximações a outras mediações que a 

explicassem. Nesse tópico trataremos das mediações discursivas presentes nos textos 

analisados e que apresentavam definições de nosso interesse no estudo. 

Em número restrito, apenas 5 textos se preocuparam em definir qual a perspectiva de 

pesquisa qualitativa estava em uso.  

Essa é uma questão que nos chamou atenção, pois se nos manuais tradicionais (DENZIN & 

LINCOLN, 1998, 2003, 2006, 2013; CRESWELL, 2006, 2014; LINCOLN, & GUBA, 1985; WHO, 

2001; PEAT, MELLIS, CRAIG, WILLIANS & XUAN, 2001; AUERBACH & SILVERSTEIN, 2003; 

BOWLING & EBRAHIM, 2005; GIVEN, 2008; CORBIN & STRAUSS, 2008;   LEAVY, 2014; 

PATTON, 2015 BEAUVING & VRIES, 2020; DENZIN & SALVO, 2020) faz sentido uma forma 

mais genérica de pensar e descrever a polissemia do termo, como faz Leavy (2014), 

retomando manuais clássicos: 

 

Qualitative research itself is an umbrella term for a rich array of research practices and products. Qualitative 

research is an expansive and continually evolving methodological field that encompasses a wide range of 

approaches to research, as well as mul-tiple perspectives on the nature of research itself. It has been argued 

that qualitative research developed in an interdisciplinary, transdisciplinary, or coun-terdisciplinary field (LEAVY, 

2014, p. 2). 

 

Em textos específicos, que se propõem a discussões específicas, envolvendo conceitos, 

definições filosóficas, potencialidades e limites de método e metodologia, reflexões teóricas, 

em tese, demandariam a demarcação de onde partem para situar as fontes de leitura desses 

objetos e processos.  

Pode-se objetar que existem formas de produzir definições acerca dessa discussão sem 

necessariamente partir de uma definição formal, como foram muitos os casos da discussão 

do tópico anterior, das ausências. No entanto, como veremos a seguir, tanto as ausências 

quanto as presenças de definições estão marcadas por uma característica comum: a falta de 

uma compreensão ampliada de modelos teóricos (filosóficos e científicos) dando contorno 

às discussões específicas encontradas nos textos. 

Assim, temos os seguintes movimentos: 

 

A constituição genérica 
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Reiterando um modelo de reflexão apropriado ao convencimento, à explicitação de formas 

homogêneas e heterogêneas de conceber a pesquisa qualitativa, como se fazem em muitos 

manuais, a reprodução desse tipo de mediação discursiva nos textos evidencia uma conduta 

de reprodutibilidade técnica que podemos aproximar à discussão feita por Benjamin (2000) 

em relação à dessacralização da obra de arte realizada pela lógica da reprodutibilidade  dos 

objetos culturais na sociedade capitalista. 

Enquanto exercício, a escrita dos textos em tela parte de uma discussão específica para uma 

forma de produção também específica: a ciência. As ciências têm seus ritos e entre os 

elementos desse repertório de como ser ciência as definições gerais e singulares se 

complementam na particularização dos estudos, revelando as ligações entre as formulações 

genéricas que presidem o contorno dos objetos e processos estudados e o processo 

específico que redunda em uma leitura igualmente específica. 

Quando, ao tomar objetos ou processos específicos em discussão os pesquisadores, ao 

delimitar de forma genérica de onde partem, não indicando as filiações teóricas (teórico-

filosóficas, teórico-disciplinares, metodológicas etc), procedem à automatização do fazer 

científico. É como se bastassem declarações genéricas, pois a garantia à cientificidade estaria 

ancorada na declaração do processo organizado (recorrendo a passos, procedimentos e 

técnicas). 

A imitação às metodologias que trabalham com lógica formal, aquelas para as quais essa 

rotinização faz sentido quando pensamos que seus objetos, têm uma relação direta entre 

enunciado e objeto, sendo os processamentos técnicos e metodológicos a fonte de validação 

de suas proposições, não cabe em pesquisa qualitativa. Ainda que o manejo técnico de 

pesquisa seja uma dimensão fundamental, em pesquisa qualitativa outras dimensões se 

colocam em nível de importância em relação à legitimidade do que se deriva das pesquisas 

(PÉREZ-ABRIL, 2009).  

Adotar uma metodologia (teórica ou técnica) como se dela fosse vertida a legitimidade de 

um estudo  é uma aposta possível e realizável em muitos dos textos. Demo (1998) fala em 

jeito jeitoso a respeito dos malabarismos e contorcionismos da escrita qualitativa. Em outro 

trabalho (SILVA, SILVA & MOURA, 2018), falamos em estilo para reportar à capacidade de, 

diante de um domínio da arte da escrita e da argumentação, produzir convencimento sem 

sustentação lastreada na coerência interna entre as dimensões de um estudo, conforme 
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Nakamura (2011) aponta, como condição para o desenvolvimento da produção e 

comunicação do conhecimento científico. 

Mediações discursivas genéricas (terminologias, justificações, organizações teórico-

filosóficas ou teóricas), quando em estudos de natureza específica, precisam dialogar com os 

objetos e /ou processos que estão em discussão. Esvaziar esse diálogo interno pode 

evidenciar a aposta na possibilidade da reprodutibilidade técnica da ciência como se 

existisse um funcionamento autônomo em relação aos termos que fundamentam seus ritos: 

é produção de conhecimento, obedece a uma arquitetura lógica, todavia, por várias 

condições, produz acúmulo sem avanço. 

 

As constituições específicas 

Entre os textos que traziam uma definição delineada de pesquisa qualitativa, dois 

movimentos nos ajudam a caracterizar e discutir o que encontramos: a diversidade ligada 

aos campos disciplinares e as ênfases a elementos específicos. 

Em relação aos campos disciplinares, observamos uma dinâmica muito próxima à 

tensão  que D´Amour (1997) aponta entre a necessidade de colaboração entre disciplinas do 

conhecimento e a necessidade dessas disciplinas em constituírem-se enquanto distintas de 

outras, marcando diferenças. A essa dinâmica somam-se os agrupamentos que ultrapassam 

as fronteiras disciplinares, se reconhecendo como alternativa a compreensões tradicionais, 

fundando campos específicos, como a Saúde Coletiva. 

Em termos de produção de conhecimento, as definições disciplinares buscam constituir a 

pesquisa qualitativa a partir das especificidades de seus objetos. Dentro da lógica disciplinar 

faz sentido; tendo o campo da saúde como mediação que confere uma (ou várias) 

especificidade (s) à discussão, cria um problema / questão interdisciplinar. 

Como fonte de formação, comunicação e divulgação científica, os textos que partem de 

orientações disciplinares definindo a pesquisa qualitativa no campo da saúde a partir de seus 

objetos / processos afirmam, coerentemente, um lugar de interpretação específico para um 

público genérico. 

Por si só não é um problema, se pressupormos um público genérico com as mesmas 

habilidades reflexivas de distinção teórico-filosófica, teórica e metodológica. Os próprios 

textos em discussão vão mostrar uma condição distinta desta. Assim, o efeito do silêncio no 
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movimento dos sentidos (ORLANDI, 2012), quando observamos  definições que não se 

expressam em termos de especificidade disciplinar, mas como possibilidade interpretativa 

genérica, atua como convite / possibilidade à repetição.  

Sem um contorno disciplinar específico, os artigos provenientes de perspectivas teóricas ou 

da saúde coletiva apresentavam definições ligadas a ancoragens teórico-filosóficas 

(epistemologia, ontologia, axiologia, ética, estética, metodologia) para se contrapor às 

definições generalizantes e para marcar uma possibilidade de leitura da pesquisa qualitativa 

que pode transpor a passagem da discussão necessariamente pelas disciplinas (e seus 

objetos) partindo às teorias do conhecimento. Ainda que os textos apontem para uma 

sofisticada definição, a discussão das formas de como conduzir essa análise não fica muito 

clara. 

Quanto às ênfases a elementos específicos, observamos movimentos ligados às tradicionais 

dinâmicas dicotômicas presentes nas distinções entre o qualitativo e o quantitativo.  

Ao definirem a pesquisa qualitativa apelando às imagens da contraposição entre termos, 

duas formas ficaram evidenciadas: a contraposição objetividade / subjetividade e a 

contraposição numérica / humana. 

Como forma de afirmar o qualitativo como dimensão subjetiva, os textos que partiam dessa 

definição colocam ênfase na tradução da experiência dos sujeitos (a partir dos próprios) 

como critério demarcador deste em relação ao grupo e/ou do conjunto de experiências em 

grupos ou culturas como critério de  formulação de conhecimento. A objetividade dos 

estudos passa pela compreensão da subjetividade como elemento com valor heurístico 

devido a sua condição de construção social, portanto, modelada por estruturas e 

organizações a partir das quais é possível extrair padrões e desvios em termos individuais e 

coletivos. 

Já os textos que afirmavam o qualitativo como dimensão objetiva operam com a ênfase na 

tradução da experiência dos sujeitos a partir de interposição de referências (teóricas e/ou 

técnicas) como forma de diminuir a subjetividade do pesquisador (a) no processo 

interpretativo. 

Em relação à contraposição número / humano, os textos que baseavam sua definição na 

dimensão humana dos sujeitos marcavam essa condição de gênero como referência à 
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incomensurabilidade, uma condição que escapa  a qualquer tentativa de mensuração, de 

qualquer natureza, portanto irredutível a uma função numérica. 

No conjunto, a essas referências falta uma teoria que resolva o problema da dicotomia em 

sua relação de definição com a pesquisa qualitativa. A reflexão dicotômica é característica da 

lógica formal que reifica posições (LEFEBVRE, 1991), contraposição àquilo que as discussões 

em pesquisa qualitativa no campo da saúde dizem querer superar.  

 

Método e Metodologia 

Método e metodologia são terminologias polissêmicas nos campos das ciências. As variações 

de sentido interseccionam os elementos implícitos e explícitos às diversas arquiteturas de 

tipos de produção de conhecimento. 

O procedimento que se tornou padrão como marco identificatório de ciência hegemônica 

sofre de interpretação histórica whig (BUTTERFIELD, 1965). Referência periódica específica, a 

ciência moderna é discutida em textos sob diversas perspectivas (CHALMERS, 1993; OLIVA, 

2018).  

A forma ciência moderna, e sua lógica hegemônica particular, a lógica formal, trata-se na 

verdade de uma síntese específica que rearranjou condições e formas anteriores de 

produção de conhecimento também consideradas científicas. 

A observação, a comparação,  a racionalidade, o experimento, a mensuração, a matemática, 

a química, a física, são formas de conhecer já encontradas na antiguidade e em 

desenvolvimento até o presente, não sendo uma criação moderna. Na modernidade, a 

concatenação específica que permite a produção de uma ciência particular,  que supera uma 

ideia partilhada de universo constante, se dá entre as formas tradicionais de ciência 

compreendidas em uma perspectiva de universo provável, fechado, introduzindo uma 

especialização da matemática, a probabilidade, e a estatística como novos/outros recursos 

de reiteração de um processo de construção de conhecimento independente dos limites 

sensoriais humanos. 

A ciência do Estado, a estatística, (PIOVANI, 2013) goza de um estatuto social interno ao 

campo das ciências modernas não só por contribuição à sustentação lógico-operacional da 

razão sem subjetividade, como se isso fosse possível.  
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A ideia de ciência e sua penetração no imaginário como o modelo de conhecimento, com um 

fim em si mesmo, superior às demais formas de produção de conhecimento, inclusive aos 

estágios anteriores que continuam compondo-a e sobrevivem ao lado dela é uma co-

produção  de uma nova realidade emergente na transição do período medieval à 

modernidade. 

O desenvolvimento das ciências não só foi capitalizado por essa emergência como sustentou 

o controle do Estado sobre a vida, sobretudo ocidental, antes do imperialismo colonial e 

posteriormente não reconhecendo mais limites em termos de processos de territorialização 

reconhecidos como Estado. 

Encaminhando para o raciocínio central dessa discussão, ainda que a ciência moderna seja 

uma ficção que faz sentido, o problema em relação às demais formas de ciências reside em 

dois pontos importantes a se destacar para esse trabalho: 

1) sua hegemonia em termos de sustentação interna ao próprio campo das ciências, e em 

termos de sustentação social imaginária, sendo que até a metade do século XX suas 

conjecturas eram sinônimo de verdade. Atualmente, na passagem do capital transnacional 

para o capital financeiro, percebemos que seu discurso não goza mais do lugar privilegiado 

como no passado, uma vez que a ancoragem do capital ascendeu à especulação, não 

dependendo mais diretamente do desenvolvimento produtivo de base material e científica. 

2) a lógica predominante que sustentou historicamente a alegoria científica foi a lógica 

formal e nesse sentido a organização e desenvolvimento das técnicas de levantamento e 

análise de informação baseia-se nessa lógica. No universo estável, mas imprevisível, da 

lógica formal, o dado corresponde à identidade semântica com que é descrito, não existindo 

contradição entre forma e conteúdo. 

Aqui chegamos no ponto fundamental da discussão sobre método e metodologia e suas 

divisões entre metodologias qualitativas e quantitativas. A generalização do modelo de 

ciência moderna, de lógica formal, criou uma opacidade em relação tanto aos modelos de 

ciência anteriores, que mantém sua validade em termos de produção de conhecimento, 

quanto de outras lógicas, como a lógica dialética. 

Enquanto lógica, a dialética pressupõe dinâmica aos objetos e processos sobre os quais se 

debruça. Não podendo existir uma identidade imutável nem no nível material nem no nível 

descritivo desse material, a lógica dialética se debruça sobre as transformações no tempo-
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espaço da dinâmica dos objetos na relação com o mundo. Estando em movimento, em 

relação, objetos e processos sofrem incidências e incidem nessas relações, mutando-se em 

decorrência disso: em outras palavras, não existindo identidade fixa entre matéria e 

referente ou coisa e descrição de coisa, o conhecimento nessa perspectiva é histórico e não 

apriorístico como na lógica formal. 

Em termos de lógica dialética, sua amplitude é tão incorporadora de particularidades que 

incorpora a própria lógica formal como etapa necessária de sua abstração, mas a supera 

quando se descola de sua compreensão fixa em direção à variabilidade histórica das 

possibilidades compreensivas, localizando seu objeto / processo no movimento que lhe é 

inerente. 

A defesa implícita dessa discussão reside no fato de que a capacidade heurística do que 

chamamos ciência moderna não está na técnica, mas em sua condição de superar os limites 

sensoriais na produção de conhecimento. As relações entre fenômenos, suas contiguidades, 

contingências, fundamentos, leis (visíveis / não visíveis) podem ser desenvolvidos de várias 

formas porque não são as técnicas que instituem seu sentido. As técnicas são mediações que 

ampliam nossa capacidade sensorial (incluída a racionalidade), extrapolando suas limitações 

constitutivas, todavia, elas não conferem a natureza àquilo que relacionam. 

A natureza do que é medido, testado, relacionado, observado, mensurado, é contingente: à 

história, às relações, à experiência, à socialização, à sociabilidade, à cultura, ao espaço, à 

materialidade, ao tempo.  

Podemos descrever a palavra amor como uma organização neuroquímica e descobrir toda 

sua formulação físico-morfológica até chegarmos ao nível atômico. Como podemos também 

descrevê-la como uma experiência histórica com manifestações periódicas e culturais 

específicas. Ambos os casos podem ser considerados verdadeiros. Na primeira situação o 

referente denota uma relação ou um conjunto de relações nas quais seus componentes 

podem ser reduzidos à máxima identidade descritiva possível. Já no segundo caso, a variação 

histórica e cultural dos sentidos e significados também pode revelar identidades e diferenças 

relativos àquele processo. 

Em ambas situações, a capacidade de superar as limitações dos sentidos é evidenciada. 

Assim, a questão não está no processamento técnico, mas na forma como o processamento 
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técnico incorpora, explícita ou implicitamente, a natureza do que é colocado em 

processamento. 

A depender disso, toda a cadeia de relações de produção de conhecimento muda. Ainda que 

a construção científica de conhecimento possa ocorrer sem a revelação das mediações que 

estruturam sua possibilidade (o que é o conhecimento, quem conhece, como se conhece, 

qual a lugar desse conhecimento nas hierarquias, qual solução se apresentou como  a 

mais  viável, quais desdobramentos às relações), são essas mediações que de fato 

sustentam  a viabilidade desse conhecimento. Nesse sentido, “a” ciência discursivamente 

ganha autonomia em relação à humanidade que a criou. Sendo que essa imagem alegórica, 

da neutralidade em relação ao seu criador, sendo a neutralidade sinônimo de objetos 

estáticos de natureza identitária idêntica a sua descrição, só funciona se tomarmos o 

processo a partir da arquitetura técnica.  

Latour (2017), Oliva (2018), entre outros filósofos, vão apontar as contingências dessa lógica 

(formal) para o desenvolvimento da imagem única, falha em sua generalidade e falha na 

promessa de um conhecimento auto-portante, sem a necessidade de uma humanidade; 

promessa não cumprida da organização metodológica de seu modelo hegemônico, “a” 

ciência continua a depender da descrição de seus objetos para operar. 

A descrição capta o que os sentidos humanos conseguem captar, tem limites. Mesmo com o 

aumento dessa captação mediado pelas técnicas (aqui nesse caso me referindo às 

tecnologias duras, uma terminologia pouco adequada), o que se encontra é sempre uma 

aproximação realizada a partir da relação de pontos anteriores. Não existindo relação direta 

entre palavra, referente, discurso, símbolo, ou seja lá a interposição que criamos 

racionalmente para estabelecer a relação entre descrição e descrito, estaremos sempre no 

campo da variação. 

Variação da materialidade (conteúdo) do descrito: a relação matéria (objeto)-tempo-espaço 

não é a mesma no tempo-espaço, o que indica movimento e transformação. O 

envelhecimento do corpo é um exemplo. O objeto corpo aparentemente é fixo, todavia, o 

conjunto de incidências (tempo, espaço, relações, incidências) pelas quais se engendra e 

passa incide sobre as transformações qualitativas e quantitativas que vamos chamar de 

envelhecimento. 
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Os referentes quantitativos, aqueles ligados à dimensão formal da lógica de pensar, como 

por exemplo o neurônio, já passaram por um conjunto de transformações em sua descrição 

formal como célula nervosa. Esse movimento é possível porque a incidência das relações já 

descritas acima transformam a matéria biológica, logo, o neurônio não é o mesmo nem em 

termos materiais nem em termos descritivos. O que não quer dizer que não podemos pensá-

lo pela lógica formal. Para o pensar, e para todos os procedimentos técnicos envolvidos 

nesse tipo específico de produção de conhecimento, essa fixação descritiva é fundamental 

para que se tenha parâmetros coletivos de abstração e com isso se operem os refinamentos 

técnicos necessários ao aprofundamento tanto do conhecimento do neurônio quanto das 

técnicas que permitirão isso. Todavia, como decorrência da fixação da lógica de pensar 

formal, são criados os abismos entre forma e conteúdo, ou seja, o não reconhecimento 

dessa racionalidade como etapa intermediária possível - não final e não única possível - à 

construção de conhecimento legítimo, cria o raciocínio abissal, ou como Santos (2020) vem 

discutindo a respeito das epistemologias norte/sul, as linhas abissais - formas irreconciliáveis, 

na aparência, de construção de conhecimento que têm lógicas que estão além e aquém do 

campo científico. 

Variação da materialidade (forma) do descrito: da mesma maneira que a relação matéria 

(objeto)-tempo-espaço não é a mesma no tempo-espaço, indicando movimento e 

transformação, quando discutimos os conteúdos das ciências que são operados com a lógica 

formal, já apontamos a variação interna àquela lógica.  

Agora nos resta apontar a variação da forma do descrito. Nesse campo específico, dentro do 

desenvolvimento das disciplinas do conhecimento desdobradas da especialização das 

ciências, encontramos uma particularidade. É nessa condição que surge a possibilidade da 

deriva do modelo lógico “da” ciência (que parte da lógica formal), pois os objetos dessas 

disciplinas vão confrontar o modelo platônico de descrição, questionando a relação 

descrição=conteúdo e afirmando a mediação de outros elementos nessa relação, portanto 

não sendo possível uma identidade fixa entre objeto-descrição-conteúdo. 

Entretanto, essa possibilidade nem foi desenvolvida em sua potencialidade teórica e técnica 

e nem se estabeleceu como viável em termos de permeabilidade interna às disciplinas. 

Aliada à ciência  de Estado (estatística) (AYÇAGUER, 1997), a ciência da lógica formal 

responde à ordem de um modelo de gestão da produção e reprodução da vida que temos 
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chamado de capitalismo e sua hegemonia como forma privilegiada de gestão das relações 

demandou dessa ciência a maximização de seu desenvolvimento técnico, compartilhando 

então uma dimensão específica dessa hegemonia. Importante notar que a relação ideológica 

da ciência com o desenvolvimento do Estado não foi privilégio do capitalismo. A relação da 

ciência, de lógica dialética, com a ex URSS ocupou um lugar muito semelhante como forma 

de regulação social interna e externa ao campo científico (TOASSA, 2016), nos chamando 

atenção para a importância da reflexão que incorpora a dimensão reflexiva da ideologia na 

discussão sobre as ciências. 

Retornando à linha de raciocínio anterior, a lógica dialética foi apropriada de formas 

diferentes entre as diversas disciplinas do conhecimento. Apropriação essa que muitas vezes 

para na ante-sala da arquitetura da produção de conhecimento. 

Ao forçar o entendimento de que ciência é impermeável à filosofia, abriu-se a possibilidade 

para uma tecniquificação das referências teórico-filosóficas que interpõem, entre a técnica e 

o objeto / processo, o sentido.  

O desdobramento disso é o que Latour (2017) aponta ao dizer que cientistas “não foram 

formados para refletir”. Conforme já sinalizado anteriormente, o que chamamos  de ciência 

são ciências e sua constituição é derivada sobretudo da conjugação de perspectivas de 

racionalidades e técnicas que só posteriormente foram agrupadas em termos disciplinares. 

Isso implica compreender que as noções particulares dos objetos disciplinares sucedem a 

lógica e se atualizam por sua aplicação (teórica e técnica). Nos parece que é esse elo que, na 

arquitetura científica, seria a fundação, portanto geralmente invisível a olho nu, que é 

ignorado ou parcialmente assumido em função do método construtivo. 

A relação forma-descrição, na pulverização disciplinar, vai assumir então 2 caminhos mais 

clássicos - que posteriormente se mesclam de diferentes formas - que podemos sintetizar 

como: 

O seguimento da ideia de ciência de lógica clássica que é assumir a forma como sinônimo de 

relação fixa entre forma e conteúdo. Nela, todo conteúdo humano, ainda que variável, 

remete a processos de natureza fixa. Seguindo a lógica que a institui, nesse caso, a técnica é 

colocada como mediação neutra que amplia a capacidade de conhecer através das relações 

objetiváveis que estabelece entre pontos vistos, e conhecidos, e pontos não vistos e não 

conhecidos; nesse caso,  o desenvolvimento tecnológico das ciências desse recorte recorre 
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às tecnologias de levantamento e análise da informação em busca de constância como 

elemento de repetição. A existência do não visto é resultado de uma falha da capacidade 

sensorial, mas como existente pode ser captada com uma arquitetura técnica específica. 

Nesse tipo de lógica, há uma aposta tanto nas metodologias chamadas quantitativas quanto 

nas metodologias chamadas qualitativas. Ambas operam com a ideia de continuidade entre 

as metodologias, ainda que suas técnicas sejam distintas e não se discuta a conexão entre os 

pontos.  

O seguimento da ideia de ciência de lógica dialética, que é assumir a forma como sinônimo 

de relação variável entre forma e conteúdo, significando a ausência de contradição entre 

forma e conteúdo,  aponta a uma compressão necessária entre as dimensões  histórica, 

social, relacional e material na constituição do movimento de sua  constituição e 

transformação. 

O conhecimento, nesse caso, deriva da compreensão do singular (o objeto), da constituição 

da variação imediata (a variação dos objetos) e a compreensão da inserção dessa variação 

imediata em uma ordem histórica que amplia e recontextualiza a variação mediatizada pelo 

pelas incidências do tempo-espaço-relações. 

Dentro dessa lógica, em termos disciplinares, ocorre uma mutação importante. Disciplinas 

do conhecimento fazem a incorporação da dialética em sua versão idealista e/ou 

materialista. 

Assim, internamente à lógica dialética é possível pensar o movimento dialético como 

abstração (HEGEL, 2010), como propriedade material (FEUERBACH, 2021, p. 99) ou como 

fases dialéticas entre abstração e materialidade (LEFEBVRE, 2013). 

Várias divisões disciplinares se encontram vinculadas pela lógica dialética, recorrendo 

aparentemente a uma lógica com sentido comum, todavia, a depender como se articulam 

outras dimensões da reflexão teórico-filosófica (epistemologia, axiologia, ética, metodologia, 

estética), teórica e metodológica nas ciências a forma perde sua condição de movimento, de 

síntese permanente entre forma e conteúdo, historicamente e materialmente mutantes, e 

os desdobramentos disso emergem  pela contradição entre lógica, objeto e técnica. 

Objetos, ainda que pensados como formas variantes nas relações, no tempo e no espaço 

podem ser lidos tecnicamente de forma fetichizada, ou seja, existindo a compreensão lógica 
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não reificante, o procedimento técnico assume esse lugar redutor da dinâmica; dinâmica 

essa necessária à não redução do objeto em faces dicotômicas (forma x conteúdo). 

É essa, nos parece, o labirinto das chamadas metodologias ou pesquisas qualitativas, 

sobretudo aquelas filiadas à lógica formal e/ou outras lógicas que não trabalham a reificação 

da natureza dos objetos. Sem mediações discursivas que conectem a natureza da variação 

de suas formas (objetos), coerentemente entre teorias filosóficas, teorias, objetos e 

metodologias, a metodologia fica refém da forma. 

Em outras palavras, dizer que metodologias qualitativas são as que trabalham com sentidos 

e significados, narrativas, identidades, alteridades, posições etc (as formas variantes da 

coisas) é trabalhar dentro da lógica dicotômica típica do processamento de informação na 

lógica formal, pois as relações se dão por contraposição (dentro-fora, objetivo-subjetivo, 

forma-conteúdo) em relações irredutíveis. 

Nesse cenário, identificar técnicas específicas de levantamento e análise da informação, para 

a construção de conhecimento, como os procedimentos técnicos por excelência da pesquisa 

qualitativa, é reforçar a dicotomia da lógica formal acenando, via contorcionismos teóricos, a 

natureza do objeto sendo lido pela lógica dialética. 

Se forma e conteúdo são manifestações mutuamente constitutivas, instáveis, decorrentes de 

incidências históricas, materiais e relacionais, não há imperativo metodológico. A forma 

sempre será, em sua variação, manifestação de processos e variações do conteúdo. 

Dialeticamente pensando, é possível compreender a variação da forma pela variação do 

conteúdo e vice-versa. O importante é notar que, ao reificar a técnica como procedimento 

heurístico exclusivo à forma, no caso das metodologias qualitativas, reifica-se forma e 

conteúdo, ainda que ambos possam ser tomados na descrição de sua natureza a partir de 

uma relação dialética (MARTINS & LAVOURA, 2018). 

………………………………………… 

Foram quase dez páginas de preâmbulo antes do fato de iniciarmos a discussão sobre as 

mediações discursivas, método e metodologia encontrados na revisão. Toda essa digressão 

foi necessária em função de não repetirmos as questões que observamos tanto nos 

conjuntos de textos dos manuais de pesquisa qualitativa quanto nos textos específicos da 

revisão. 
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Ainda que incompleta e parcial, as reflexões anteriores nos ajudam a situar essa discussão e 

a também preencher algumas lacunas nos entendimentos anteriores das demais mediações. 

Existindo a compreensão de que, para esse momento, essa síntese forma um corpo que 

pode ser exposto ao debate, vamos nos deter sobre as últimas mediações. 

 

Método e metodologia são terminologias consensuais em termos de localização de um tipo 

de produção de conhecimento, o científico, ainda que possam ser reconhecidos em todas as 

outras formas, incluindo o senso comum. 

Sendo um consenso de superfície, internamente ao campo das ciências, o que encontramos 

é uma polissemia de significados e sentidos que variam entre as disciplinas e internamente a 

cada uma delas. 

Proveniente da Filosofia, o termo método (BURKE, 2016) em sua variação histórica manteve 

um significado relativamente comum, ligado à compreensão e/ou realização de passos e 

procedimentos, abertos ou fechados, que demonstrassem a lógica, o objeto, as relações em 

análise e o percurso.  

Como é na Filosofia que muitas disciplinas científicas do conhecimento nascem, essa relação 

no processo histórico de distinção entre Filosofia e Ciência incidiu em várias reorganizações 

terminológicas internas à ciência. Da Filosofia guardou vários elementos, mas operou um 

deslocamento de sentido importante: o método não seria mais uma compreensão 

abrangente, que inclusive discutia a natureza do objeto tomado em questão; em sua 

demarcação de fronteira, caberia à disciplina demarcar seu objeto. Assim, o método vai 

progressivamente se transformando num conjunto objetivável e heterogêneo de passos, 

procedimentos e técnicas (de levantamento e análise da informação) que as disciplinas 

tomam para ler seus objetos em condições específicas e produzir informação e 

conhecimento. 

Em função da contínua especialização disciplinar, e suas demandas de desenvolvimento 

interno e externo, aliado à complexificação desse desenvolvimento fomentado pelas 

metodologias qualitativas, o campo da Filosofia da Ciência passa a produzir discussões que 

captam as especificidades do método científico para pensar suas variações. Com isso, essas 

especificidades, sobretudo aquelas mais ligadas ao levantamento e análise de informação, 
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foram ganhando uma distinção que permitiu a identificação de uma lógica das técnicas. 

Nasce assim, a metodologia.  

Nos parece que não há, de fato, uma relação institucionalizada para essa delimitação, uma 

vez que o método pressupõe a discussão técnica em suas especificidades de  natureza e uso. 

Entretanto, essa terminologia segue uma modelagem mais institucionalizada nos projetos e 

na divulgação quando nas ciências de lógica formal e uma modelagem mais variável em 

outras lógicas científicas. 

Nos textos da revisão foi possível identificar deslocamentos de sentidos entre as 

terminologias.  

Em relação ao método seu sentido varia entre 1) a identidade com as reflexões teórico-

filosóficas entendidas como as referências epistemológicas, ontológicas e éticas, 2) a adoção 

de referências teóricas de uma disciplina e 3) a descrição de etapas de uma análise teórica 

ampla ou conceitual em específico. 

Essa variação pode ser encontrada parcialmente, formatada a partir de cada forma 

específica, ou em conjunto. 

Enquanto a forma 1 tem uma preocupação declarativa com a necessidade de situar a 

natureza do objeto com que trabalha para estabelecer uma relação de coerência interna 

com as técnicas (de levantamento e análise da informação) e os resultados alcançados, essa 

declaração para na citação às dimensões teórico-filosóficas.  

Como se trata de de campos de conhecimento distintos que compartilham permeabilidades 

que não são automáticas e exigem um repertório cultural amplo, o modo declaratório cria 

uma compreensão de que o que é citado (epistemologia, ontologia, axiologia, metodologia, 

ética etc) faz parte do quadro teórico da ciência. Em alguns casos, é possível que teorias 

científicas incorporem a terminologia e desloquem o sentido da filosofia; todavia, essa é 

uma condição não encontrada nos textos analisados. Do conjunto de referências que temos 

acessado para a discussão do trabalho, exteriores aos textos da revisão, somente Santos 

(2020) fala em epistemologia e deixa claro que o sentido terminológico difere do sentido 

filosófico tradicional.  

A forma 2, ainda que possa fazer ou não uma indicação às referências-filosóficas trabalha 

com a ideia de que seu objeto disciplinar é o guia para a organização do tema em debate a 

partir do objeto específico ou dimensão específica do objeto, as técnicas e a análise 



211 

 

realizada. Nesse caso, existindo ou não a declaração das referências filosóficas, a dificuldade 

é o estabelecimento de critérios de legitimação exterior à própria disciplina.  

Por fim, a forma 3 segue diferentes modos de organizar uma discussão, podendo ter uma 

organização formulada em 1, 2, 1 e 2 e outras formas particulares que não se enquadram em 

características formais de formatação de estudos e comunicação tradicionais.  

Colocadas essas questões mais gerais, retornamos essa síntese ao quadro mais amplo das 

discussões anteriores realizadas. A partir de nossa referência de método anteriormente 

explicitada, a discussão específica da metodologia qualitativa no campo da saúde 

encontrada nos textos é reelaborada buscando articular os movimentos de análise colocados 

com os quadros gerais dos campos da ciência e sua função social mais ampla. 

Assim, no conjunto dos textos analisados, identificamos como mediação discursiva 

importante a metodologia qualitativa. No campo mais geral da discussão científica é a partir 

dela que conseguimos nos desvencilhar das particularidades disciplinares em busca de 

referências qualificadoras de sua condição específica. 

A análise das especificidades da pesquisa qualitativa no campo da saúde aponta para os 

movimentos anteriormente discutidos: a permeabilidade entre filosofia e ciência, suas 

contingências e limites ainda estão em uma condição declaratória. Os trabalhos apontam a 

relação, entretanto ela não é explorada de forma explícita, com o rigor necessário à 

compreensão de ambos os tipos de conhecimento. Com isso, sobretudo o reconhecimento 

do deslocamento ciência-filosofia e seus campos internos (epistemologia, ontologia, 

axiologia, lógica, ética, estética etc) ficam num lugar de opacidade devido a serem 

entendidos como discussão teórica da ciência. 

É derivado dessa condição que a definição da pesquisa qualitativa seja reconhecida como 

guarda-chuva, não possível de identificação. Traduz-se a diversidade de tratamentos 

disciplinares como irredutíveis a uma compreensão singular ou genérica que dê conta de 

abarcar tantas possibilidades. Em suas definições específicas ou disciplinares não remonta às 

especificidades da lógica de conhecimento que rege seus desdobramentos técnicos, fonte da 

ilusão da técnica com vida própria, não remetida às especificidades do objeto mediato, 

centrando-se em seu objeto imediato. Em suas definições genéricas revela uma 

autonomização em relação à discussão específica fazendo funcionar uma discussão em razão 

de sua mimetização aos ritos característicos do fazer ciência sem necessariamente uma 
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produção coerente com princípios como a reflexividade e posicionalidade  que envolve seus 

temas específicos. 

Por fim, chegamos à questão articuladora entre todos os níveis anteriores, que é o lugar da 

metodologia qualitativa no conjunto dos textos. Ao realizar a associação metodologia 

qualitativa às técnicas de levantamento e análise da informação que se contrapõem à 

pesquisa quantitativa e/ou são específicas à análise das formas sentido/significado, narrativa, 

imagem, identidade,  subjetividade etc, os textos instalam a dicotomia entre as dimensões 

dos objetos (mediatos e imediatos) e as técnicas que operam seu levantamento e análise, 

levando a crer que ambas são irredutíveis. Instalada a dicotomia, ainda que a lógica mediata 

do trabalho revele uma constituição dialética do objeto, seu processamento fica cindido na 

reconstrução formal da síntese, pois parcializada pela técnica específica sem o recurso à 

reposicionalidade histórica que confere ao particular sintetizado suas ligações mais amplas, 

tanto em relação ao tópico específico quanto em relação a outros funcionamentos dos quais 

faz parte - internos e externos à ciência. 

Pudemos compreender que a metodologia qualitativa como manifestação de uma lógica 

teórico-técnica  formal opera com as formas e suas variações. Como procedimento técnico 

demonstra sua plenitude de utilização, da mesma maneira que a metodologia quantiitativa. 

Essa plenitude começa a ser instabilizada quando, aos tratamentos disciplinares específicos, 

são colocadas questões relacionadas à mediatização do objeto em discussão quanto às 

naturezas as quais o objeto disciplinar prescinde de responder para se constituir.  

Se a noção de Khuniana de ciência normal (KHUN, 2009) se justificasse em uma lógica 

dialética, o que não é o caso, poderíamos dizer que o funcionamento disciplinar da 

metodologia qualitativa pode funcionar bem enquanto não se somam a suas pesquisas 

interrogações de outras naturezas, disciplinas ou lógicas científicas. Todavia, a noção de 

ciência normal tem por base as chamadas ciências duras que se caracterizam pela lógica 

formal e procedimentos técnicos a partir dos quais o desenvolvimento técnico é aprimorado 

constantemente. O fracasso ou o sucesso de uma hipótese pode significar o 

desenvolvimento da técnica, seja em sua constituição particular, geral ou até mesmo a 

criação de outras técnicas. A relação entre objeto e técnica é de alteridade e por isso o nível 

máximo do desenvolvimento da técnica pode levar em algum momento à ruptura com 

consensos que sustentavam as identidades. Em metodologia qualitativa de lógica dialética 
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essa noção não tem sentido, pois nem os objetos são fixos, tampouco as conclusões dos 

estudos levam ao aprimoramento técnico. Em geral, as técnicas permanecem fetichizadas 

como se suas naturezas não demandassem aprimoramento (teórico e/ou procedimental), 

ocorrendo uma expansão horizontal, dadas a inúmeras possibilidades de levantamento e 

análise da forma, mas pouco desenvolvimento vertical. Por fim, não percebo a possibilidade 

de um esgotamento teórico disciplinar,  interno a uma disciplina, nos campos  que se 

constituem utilizando metodologia qualitativa como pode ocorrer com as metodologias 

quantitativas, sobretudo como consequência de um esgotamento técnico-operativo que 

revele internamente sua condição de ficção.  

Em face dessas questões temos a necessidade da compreensão ampliada acerca dos 

sentidos da pesquisa qualitativa no campo da saúde, sobretudo à metodologia que a 

caracteriza. Sendo polissêmica, em relação às diversas disciplinas do conhecimento, 

podemos estruturar referências de compreensão e análise que articulem parâmetros 

externos e internos às mesmas. Essa organização forja-se na imprescindível compreensão 

das referências que mediatizam os objetos e processamentos particulares das disciplinas 

científicas sem se confundir, em termos de identidade, com os processamentos particulares 

às ciências. 

A necessária clareza quanto à diversidade característica do campo pode encontrar um 

denominador comum nas compreensões teórico-filosóficas anteriormente citadas. Entre os 

campos da Filosofia que articulam a natureza do objeto / processo, a natureza do 

conhecimento e as especificidades do pensamento, a ontologia, a epistemologia e a lógica se 

constituem referências fundamentais.  O que não subalterniza ou cria uma hierarquia entre 

os outros campos. Cada trabalho em específico pode privilegiar as dimensões que fazem 

sentido na coerência interna do mesmo. 

Essa discussão cabe tanto às pesquisas qualitativas que se ocupam da lógica formal quanto 

da lógica dialética. Em específico ao campo que se ocupa da lógica dialética, os cuidados 

referem-se a uma ancoragem refletida em relação a qual dimensão da lógica se filia: abstrata, 

materialista, dialética-materialista. Cada filiação corresponde a especificidades em relação à 

cadeia de coerência interna, tanto em relação às referências teórico-filosóficas quanto em 

relação às referências de método e metodologia da ciência a partir das quais os objetos 

disciplinares se constroem. 
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Como discutido, nossa revisão aponta que no conjunto dos textos a pesquisa qualitativa no 

campo da saúde tem operado predominantemente com a lógica formal, apesar da 

declaração em muitos casos de objetos e processos descritos com lógica dialética.  

Essa característica binária e dicotômica reduz a metodologia qualitativa, como lógica das 

técnicas, ao aprisionamento de sua ligação com as formas, ainda que retoricamente ela seja 

lembrada como dimensão indissociável do conteúdo. Todavia, faltam mediações teóricas na 

maioria dos casos para mediar essa compreensão, em geral, mediações teórico-filosóficas. 

Na dicotomia, as oposições terminológicas acompanham a lógica formal e os objetos e as 

técnicas se parcializam, dificultando a reintegração dos achados para além de sua condição 

particular. 

Por fim, e não menos importante, é a compreensão de possibilidade importante da pesquisa 

qualitativa na produção de conhecimento. Esse reconhecimento não quer reiterar a aposta 

na contraposição com as pesquisas quantitativas. Pelo contrário, reconhece tanto a lógica 

formal quanto suas metodologias como partes importantes, porque constitutivas, de uma 

compreensão que não opera de forma dicotômica. Sendo assim, dentro de um contexto no 

qual as limitações e potencialidades desta metodologia específica sejam refletidos e 

apresentem de fato uma coerência interna e externa, ela agrega importantes mediações que 

podem ser fonte, além dos achados específicos sobre os quais se debruça, de reflexões 

quanto a sua constituição proporcionando possibilidades de rebatimentos à disciplina, aos 

temas, às técnicas e a sociedade na qual essas discussões funcionam e fazem funcionar 

relações. 

 

 

 

 

2. A universidade minimalista 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/7/16/mais!/1.html 

São Paulo, domingo, 16 de julho de 1995. Caderno Mais 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/7/16/mais!/1.html
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RENATO MEZAN 

ESPECIAL PARA A FOLHA 

Nos últimos tempos, têm circulado nos programas de pós-graduação propostas tendentes a 

reduzir as exigências para obter o grau de mestre. Estas exigências seriam excessivas, ao que 

se diz, no tocante à extensão e à complexidade da dissertação; especialmente na área de 

ciências humanas, ela necessitaria demasiado tempo para ser concluída, onerando o 

candidato e tornando vagorosa sua passagem pelo circuito da pós-graduação. Com uma 

dissertação mais simples, o tempo de realização dos cursos diminuiria; os orientadores 

poderiam ter mais vagas, os alunos ficariam menos sobrecarregados e os escassos recursos 

públicos destinados às bolsas poderiam ser melhor repartidos. 

Discordo desta posição ``minimalista". Nos últimos anos, montou-se no Brasil uma estrutura 

de pós-graduação que, lentamente, veio a se constituir numa das poucas áreas da vida 

nacional em que se pode vislumbrar alguma continuidade e algum retorno em termos de 

qualidade. 

Ora, num movimento que também se pode notar em outras esferas da vida do país, aparece 

agora a tendência a mudar. Mudar não no sentido de aprimorar o existente, mas no sentido 

de inverter a direção que se tomou, o que, após tantos investimentos e tanto esforço por 

parte de todos os envolvidos -universidades, estudantes, agências de fomento, professores-, 

parece-me francamente estúpido. 

Pouco importa qual é, nesta questão, a tendência nos Estados Unidos e na Europa. Ali 

existem sistemas educacionais incomparavelmente melhores do que o nosso, que, como se 

sabe, encontra-se em estado pré-falimentar. No caso das ciências humanas, é a natureza da 

pesquisa e os problemas específicos que ela apresenta que devem ser considerados, sob 

pena de legislarmos para condições quiméricas e não para a realidade existente. 

Quais são as condições relevantes? A primeira delas diz respeito ao fato de que o texto da 

dissertação não é, como nas ciências naturais, a apresentação dos resultados de uma 

pesquisa realizada exteriormente à sua redação. Uma fórmula de duas linhas, num texto de 

química, pode expressar de modo condensado correlações minuciosa e criteriosamente 

estabelecidas por experimentos de laboratório; isto é impossível em áreas como filosofia ou 

psicologia clínica. Neste tipo de disciplina, a construção do problema ocupa um espaço 
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considerável na dissertação, espaço que não pode ser excessivamente subdimensionado, 

sob pena de o texto ficar ininteligível e parecer arbitrário. 

Esta é uma questão central. Os alunos de nossos cursos não estão habituados a este tipo de 

trabalho, nem à redação de um texto de maior fôlego, que nada tem em comum com os 

trabalhos escolares ou com as comunicações que possam ter apresentados anteriormente. 

Em sua maioria, enfrentam problemas consideráveis já no nível da escrita, arte para a qual 

não foram preparados e cujas regras elementares lhes são, no mais das vezes, 

completamente desconhecidas. 

Com exceção dos que possuem um talento literário sólido o suficiente para ter sobrevivido 

ao massacre das escolas que frequentaram, simplesmente não estão preparados para redigir 

um texto legível, fluente e correto. O doloroso aprendizado da escrita é um dos percalços 

mais significativos que o estudante encontra na pós-graduação, e uma das funções 

essenciais do mestrado é proporcionar-lhe a oportunidade de aprender a escrever em 

português. 

Esta tarefa deveria talvez ter sido realizada pelo curso primário, mas não o foi -nem pelo 

secundário, nem, na maioria das vezes, tampouco pelo curso superior. Diante deste fato nu 

e cru, o mestrado assume um valor fundamental: ele é o "locus" de dois aprendizados, o da 

escrita e o da pesquisa. 

Esta é a outra grande ausente da formação do pós-graduando típico. Pesquisa aqui significa 

identificar um problema, armá-lo com os instrumentos conceituais adequados, trabalhar 

com a literatura pertinente e procurar resolvê-lo, ou, pelo menos, avançar na sua 

formulação e solução. O jovem pesquisador -jovem independentemente de sua idade, pois 

esta é quase sempre sua primeira pesquisa- encontra-se diante de uma dupla tarefa, porque 

necessita mais do que ler e refletir: necessita servir-se do que Kant chamava a "Urteilskraft", 

a faculdade de julgar. 

A todo momento, da elaboração do projeto à seleção da bibliografia, da arquitetura da 

dissertação à análise do material, o pesquisador faz mais do que buscar informações 

empíricas ou teóricas: ele é chamado a decidir se e por que elas são relevantes para o seu 

tema. Evidentemente, conta com o auxílio do orientador, mas este não pode realizar o 

trabalho que incumbe ao mestrando. E a aquisição desta capacidade é um processo lento, 

difícil, de certa forma antinatural, que exige esforço, concentração e tenacidade por parte do 



217 

 

estudante: muitas são as situações de frustração e mesmo de desespero, quando a meta 

parece inalcançável com os recursos de que dispõe. 

A redação da dissertação é, por este motivo, uma experiência transformadora cujo valor 

dificilmente pode ser exagerado. Ela induz a um amadurecimento acelerado do estudante, 

confrontado com a tripla tarefa de montar seu problema, de formular uma tese que equivale 

à sua elaboração ou solução e de expor todo este movimento na forma de uma prosa 

científica de padrão aceitável. 

Neste processo, a capacidade de discriminação intelectual melhora consideravelmente; 

aprende-se a criticar de modo consistente as posições contrárias à proposta que se está 

defendendo, a montar um argumento e a seguir suas implicações, a selecionar exemplos 

congruentes com os argumentos, e, ``last but not least", a expressar idéias de modo 

razoavelmente claro e organizado. Estes resultados positivos dependem, como é óbvio, de 

um padrão de exigência que, sem ser inatingível, não seja por outro lado trivial. 

Seria absurdo privar o jovem pesquisador desta oportunidade única. Por estes motivos, o 

mestrado deve continuar como uma etapa marcante na trajetória acadêmica e sua 

especificidade deve ser respeitada. De um doutorado, por exemplo, deve-se exigir mais: mas 

o que expus acima já é suficientemente complexo para que, em si, consista em um momento 

``per se" da pós-graduação. 

Escrever um trabalho deste gênero demanda tempo, esforço e investimento, eventualmente 

investimento público, sob a forma de bolsas aos alunos e de financiamentos aos programas 

que os acolhem. Este dinheiro não é desperdiçado, mas certamente o será se for aplicado 

em atividades que, a pretexto de ``simplificar" e ``atualizar" as regras para a redação de um 

mestrado, acabem por dificultar ainda mais os primeiros passos na formação de um 

verdadeiro pesquisador. 


