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Reflexões Iniciais
 “Debido al contacto permanente con el paciente, el 

profesional de enfermería está cerca de la 
experiencia humana y no de la enfermedad como un 
fenómeno etio-patogénico” (BENJUMEA, 2010, 
p.764).

 “La ciencia de enfermería es humana,  todo lo que 
revele la humanidad presente en las situaciones de 
cuidados, nos hará sin duda, mejores profesionales. 
La investigación cualitativa, así, produce un 
conocimiento científico que fortalece la práctica de 
enfermería y por ende, contribuye al desarrollo 
disciplinar” (BENJUMEA, 2010, p.765).





 O que afirmam os autores sobre a PQL?: 
linha do tempo e máximas 



 Bogdan e Birten (1982, apud TRIVIÑOS, 1987)



CARACTERÍSTICAS DO INVESTIGAR

1.Na IQL a fonte direta é o ambiente natural 
(o ato, a palavra, o gesto)

2.A IQL é descritiva (palavras e imagens)
3.Na IQL interessa o processo, o acontecer, o 

percurso, as mudanças
4.Na IQL a análise é indutiva
5.Na IQL busca-se o significado que o outro 

constrói e atribui, as percepções e 
representações sobre os fenômenos 



Minayo (1992)



O método qualitativo é o que se aplica ao 
estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das 
percepções e das opiniões, produtos das 
interpretações que os humanos fazem a 
respeito de como vivem, constroem seus 

artefatos e a si mesmos, sentem e 
pensam.



Cabral et al (1998)



TÓPICOS À CONSIDERAR

1. Os atores sociais e suas qualidades: critérios-força
2. As fontes de dados e os procedimentos de coleta 

de dados: semi ou não-estruturados
3. Instrumentos de coleta de dados: guias-roteiros
4. A geração das categorias que emergem do corpus 

em análise: clarificando o objeto de estudo



Turato (2003)



Os 5 DES: 
dessubjetivação, desistoricização, 
dessignificação, dessimbolização, 
descontextualização

O pesquisador como bricoleur no trato 
com a pesquisa

A Enfermagem foi a área que incluiu as 
metodologias qualitativas na área da 
saúde



Flick (2004)



 A relevância da pesquisa qualitativa se dá 
porque cada vez mais se precisa utilizar 
estratégias indutivas...

 Ao invés de partir de teorias gerais e testá-
las (estratégia dedutiva), há que se adotar 
mais estratégias indutivas, pois é necessário 
partir dos conceitos mais particulares e 
sensíveis às realidades locais para depois se 
pensar nos contextos gerais. 



 Na pesquisa qualitativa há dimensões 
reflexivas na medida em que:

 A PQL considera a comunicação do 
pesquisador com aqueles que estão no 
campo de pesquisa como parte explícita da 
produção do conhecimento;

 As subjetividades do pesquisador e daqueles 
que estão sendo estudados como parte do 
processo de pesquisa.



Denzin e Lincoln (2006)



Sobre a Triangulação: 

A triangulação não é uma ferramenta ou uma 
estratégia de validação, mas uma alternativa para 
a validação. 

A melhor maneira então de compreendermos a 
combinação de uma multiplicidade de práticas 
metodológicas, materiais empíricos, perspectivas 
e observadores de um único estudo é como uma 
estratégia que acrescenta rigor, fôlego, 
complexidade, riqueza e profundidade a qualquer 
investigação. 



Sobre a 1ª pessoa

Os pesquisadores QL empregam a prosa
etnográfica, as narrativas históricas, os 
relatos em primeira pessoa, as imagens 
congeladas, as histórias da vida, os fatos 
transformados em ficção e os materiais 
biográficos e autobiográficos, entre 
outros.



Polit e Beck (2011)



Tomar medidas para conseguir acesso 
ao local (da IQL), por meio de 
negociações com os “porteiros-chave”

Os pesquisadores QL não conceituam 
seus estudos a partir da existência de 
variáveis. 

O mascaramento também não é uma 
estratégia usada, pois não há 
intervenção (em teste), nem hipótese a 
ser formulada.



Na tentativa não somente de descrever, 
mas também explicar fenômenos, os 
pesquisadores QL que realizam 
estudos profundos inevitavelmente 
revelam padrões e processos que 
sugerem interpretações causais. 

Das tradições da IQL: etnografia, 
fenomenologia, hermenêutica, teoria 
fundamentada, etnometodologia, 
análise de discurso, análise histórica.



Prado, Gelcke, Backes (2013)



Precisamos optar por uma PQL quando...

 O problema de pesquisa, a questão-pergunta de 
pesquisa requer a consideração de aspectos 
subjetivos, históricos, etc.

 Há pouco conhecimento compreensivo e descritivo 
sobre um fenômeno.

 Há muito conhecimento sobre um fenômeno mas há 
necessidade de novas e diferentes perspectivas.

 O objetivo do pesquisador é compreender as 
necessidades das pessoas para um melhor modo de 
cuidar do OUTRO.

 As perguntas do pesquisador são sobre “por que as 
pessoas fazem o que fazem?”



Cinco dimensões adotadas na IQL:
1. Ontológica: quando se adota uma postura não 

positivista e determinística para pensar a realidade, 
mas sim uma postura crítica, construtivista e 
fenomenológica

2. Epistemológica: quando se parte da premissa que se 
conhece a partir da interdependência entre observador 
e observado

3. Metodológica: há múltiplos caminhos
4. Ética: a ética é inerente ao processo investigativo pois 

se reconhece que a ciência é impregnada de valores
5. Política: a premissa é que todo conhecimento tem um 

interesse e não se restringe ao que se conhece mas 
também ao uso e fins que se dão ao que é produzido.



Bauer e Gaskel (2015)


