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a atenção para a “formação e a bagagem epistemo-
lógica” dos docentes. De facto, não é possível culpar
somente a dominância do modelo biomédico e a
sua abordagem quantitativa (embora não deixe de
ter uma grande responsabilidade). Hoje em dia a
maioria das agências internacionais reconhece que
tanto a pesquisa qualitativa, como a quantitativa,
têm o seu respectivo valor e contribuem para forta-
lecer o conhecimento, desde que rigorosamente re-
alizadas. A comunidade de investigadores - assina-
lam Atkinson e Delamont12 - tem convencido, em
certo grau, os patrocinadores de que a pesquisa
qualitativa produz conhecimento robusto e útil. A
revisão da literatura internacional antes menciona-
da aponta, de acordo com a opinião de alguns au-
tores, para a falta de formação sobre métodos qua-
litativos nos currículos dos programas de douto-
ramento em saúde pública. É também este o caso
dos programas de pós-graduação (mestrado e
doutorado) em saúde pública no Brasil?

Consoante a minha experiência em cursos de
países ibero-americanos não faltam disciplinas
sobre pesquisa e métodos qualitativos e tampou-
co interesse e curiosidade por parte dos estudan-
tes. Provavelmente trata-se mais de um problema
de qualidade dos conteúdos administrados do que
de quantidade. Espera-se, portanto, que nos pró-
ximos anos haja um significativo investimento neste
tipo de formação, no sentido de reforçar os con-
teúdos teóricos, epistemológicos e metodológicos
da pesquisa qualitativa em saúde nos cursos de
graduação e pós-graduação, algo que também é
defendido pela autora. Nessa mesma direção se
insere a recomendação de Atkinson e Delamont12:
“A melhor forma de defender os métodos qualita-
tivos é sair e fazer uma coleta exemplar de dados e
transformar os dados numa robusta teoria so-
cial”. Seguramente esta estratégia resultaria muito
mais efetiva do que continuar a focalizar a contra-
posição entre as duas abordagens utilizando, mui-
tas vezes, justaposições superficiais e estereótipos
das ferramentas mais simples dos dois métodos.
De facto, observa-se que nos últimos trinta anos,
quer os teóricos da abordagem quantitativa, quer
os da abordagem qualitativa, dedicaram uma par-
te consistente das suas análises polemizando um
método contra o outro.
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As questões levantadas por M. Bosi no contexto da
saúde coletiva no Brasil relacionam-se também a
desafios vividos em outros países. Dada a minha
experiência como acadêmica no Canadá, neste co-
mentário eu me reportarei ao ensino da pesquisa
qualitativa nas ciências da saúde na Universidade
de Toronto. Vários são os comentários que me ins-
tigam a responder ao artigo, mas foco aqui em três
aspectos centrais: o crescente prestígio da pesquisa
qualitativa em saúde, algumas estrategias de ensino
utilizadas no Canadá e os desafios que atualmente
enfrentamos.
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Apesar do domínio do pós-positivisimo (atual
vertente do positivismo que orienta a pesquisa quan-
titativa) nas ciências da saúde, a pesquisa qualitati-
va goza de crescente prestígio no mundo anglo-
saxão. Por exemplo, na Faculdade de Enfermagem
da Universidade de Toronto, em todos os níveis de
ensino há disciplinas de pesquisa qualitativa, mui-
tas delas obrigatórias. Além disso, o Centre for
Critical Qualitative Health Research organiza disci-
plinas de pós-graduação integradas para todas as
faculdades das ciências da saúde, oferecendo uma
dezena de disciplinas ensinadas de forma interdis-
ciplinar para alunos de mestrado e doutorado.

No entanto, da mesma forma que o movimen-
to que culminou na formulação do positivismo há
350 anos teve que ser revolucionário e superar uma
visão teocrática de saber, o estabelecimento equita-
tivo da pesquisa qualitativa só ocorrerá quando se
aceitar que a produção de saber é um processo sub-
jetivo (e objetivo) e multiparadigmático, o que sig-
nifica que uma mesma ideia pode ser concebida a
partir de distintas perspectivas teóricas que não são
necessariamente complementares, podendo inclu-
sive ser antitéticas. Não temos no Canadá um cam-
po como a saúde coletiva, mas – como no Brasil –
a política de produção de conhecimento na saúde
(saúde pública, atenção básica e hospitalar) pauta-
se na necessidade de prescrever e de intervir, basea-
da na certeza temporária que o pós-positivismo
gera pela unificação de estratégias metodológicas
(resultado de ser o paradigma dominante).

Quando ensino pesquisa qualitativa, eu men-
ciono, ao começar qualquer disciplina, que as me-
todologias quantitativas e qualitativas estão igual-
mente enraizadas em movimentos filosóficos e
políticos, mas que muitos positivistas se esquece-
ram das suas raízes porque são hegemônicos há
muitos anos. Enfatizo que a postura pragmática e
utilitarista, tão própria do campo da saúde, se tra-
duz hoje em ‘metodolatria’. Esse ponto de partida
me permite explicar por que, na saúde pública, es-
tudos longitudinais e pesquisa-ação participativa
são igualmente importantes; mas ao tentar medir
todos os fenômenos nos empobrecemos, mutila-
mos a complexidade da racionalidade humana –
que é permeada pela emoção – e diminuímos nos-
sas possibilidades de intervir efetivamente. Ou seja,
ensinar pesquisa qualitativa em saúde requer um
entendimento onto-epistemológico alicerçado na
filosofia e nas ciências sociais.

Diferentemente do que afirma Bosi, não consi-
dero que as várias formas de entender as divisões
entre paradigmas são problemáticas. Eu adoto
uma classificação simplificada (paradigmas pós-
positivista, crítico-social e interpretativista) e ex-
ploro os limites e as possibilidades da pesquisa em

cada paradigma, sempre lembrando aos alunos
que a taxonomia proposta é como uma cristaliza-
ção em gelo, que será reconstituída pelo passar das
estações científicas. Essa maneira de entender os
paradigmas parte do princípio de que o estudo de
uma grande parte dos fenômenos da área da saú-
de é do domínio das ciências sociais (significados e
ações são produzidos no âmbito social) e corro-
bora uma visão de que o conhecimento é tempo-
rário e contextual.

Um dos desafios que compartilhamos se en-
contra na pouca formação em ciências sociais que
os alunos trazem consigo. Isso significa que pro-
fessores que utilizam métodos qualitativos devem
ensinar teoria e metodologia simultaneamente, fa-
zendo com que esse processo seja mais longo e
caro de financiar. No meu entorno, alunos desen-
volvendo pesquisa qualitativa que não possuem
uma boa formação em teorias das ciências sociais
excedem os prazos de quatro ou cinco anos para a
conclusão do doutorado. Para diminuir a sobre-
carga que esses alunos representam aos orienta-
dores, nossa estratégia foi criar cursos integrados
e interdisciplinares de crescente nível de complexi-
dade (como mencionado acima), a fim de reduzir
a necessidade de intensa orientação individual.

Outro desafio compartilhado é a quantifica-
ção da produção científica dos acadêmicos (por
exemplo, valor do financiamento de pesquisa e
número de publicações). Alguns dos meus colegas
recentemente começaram a contar o número de
páginas publicadas em cada artigo qualitativo e a
calcular cuantos artigos quantitativos tal produ-
ção representaria (usando a media de 2500 pala-
vras por artigo quantitativo, um artigo qualitativo
geralmente vale por 2 quantitativos). Outros lis-
tam os artigos relacionados à tese publicados por
seus orientandos, nos quais não são coautores,
sob o título de publicações oriundas do processo
de orientação. Essas iniciativas, que aqui chama-
mos de estratégias de sobrevivência acadêmica, são
comumente criticadas por alimentarem a hegemo-
nia pós-positivisita.

Talvez o desafio atual que instigue mais debate
no meu contexto seja o da colonização dos méto-
dos qualitativos pela abordagem pós-positivista,
quiçá um efeito do crescimento e da aceitação da
pesquisa qualitativa em saúde. Ao entender a rele-
vância da pesquisa qualitativa para explorar e ex-
plicar fenômenos sociais em saúde, muitos inves-
tigadores quantitativos passaram a utilizá-la como
ferramenta metodológica desvinculada das suas
origens teóricas (crítico-social ou interpretativis-
ta). Esse fenômeno resulta em estudos ‘mixed me-
thods’, nos quais o qualitativo é descritivo, em ge-
ral pouco sofisticado analiticamente, e subordina-
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A autora responde

The author replies

Inquietações na práxis da pesquisa
qualitativa: experiências e confluências

Concerns in the practice of qualitative
research: experiences and confluences

Os comentários recebidos evidenciam a riqueza do
formato Debate adotado neste periódico. O aceite
do convite por parte dos colegas convidados já me
antecipava um enriquecimento substancial ao tex-
to original, haja vista a larga experiência e a sólida
formação desses autores no domínio da Pesquisa
Qualitativa (PQ), bem como sua proximidade com
a Saúde Coletiva (SC). Desnecessário destacar a
riqueza e a amplitude dos comentários - os textos
falam por si.

Para além dos aportes às idéias expostas para
debate, a interação entre os autores - neste forma-
to, também acessível aos leitores, possibilita, nesta
parte final ou réplica, enfatizar idéias; aclarar posi-
ções não suficientemente exploradas ou impreci-
sas no texto original; apontar temas para a conti-
nuidade do debate. Ao que se soma o exercício de
construção de novas sínteses, inspiradas pela in-

do a corroborar resultados quantitativos. Outros
estudos – o que eu denomino pesquisa qualitativa
pós-positivista – são integralmente qualitativos,
mas não se vinculam a nenhuma teoria para expli-
car os processos ou os padrões que constituem o
fenômeno do estudo. Em princípio na América do
Norte, e agora em muitos países, tais estudos são
apresentados com frequência como ‘grounded the-
ory’ (teoria fundamentada).

Resta perguntar se esse movimento de fusão
quanti-qualitativo é apenas mais uma manifesta-
ção da hegemonia pós-positivista pautada por
políticas de produtividade e financiamento ou se
dele emergirá uma perspectiva mutiparadigmáti-
ca, que será capaz de lidar com suas incongruênci-
as e com a natureza incompleta e limitada do saber
para pensar a produção e a utilização de conheci-
mento em saúde. Enquanto nós debatemos, eu
continuo ensinando aos meus alunos como pen-
sar a produção de saber atual em todas as suas
vertentes, através de paradigmas das ciências soci-
ais, e como sobreviver como pesquisador qualita-
tivo em saúde. Eu persevero nessa linha de ensino
porque espero que num futuro próximo a segun-
da parte da minha prática se torne obsoleta.

tertextualidade que o exercício permite e fomenta.
Sem a preocupação de seguir formalismos, nem

tampouco de exaurir a gama de contribuições - até
porque o espaço restringiria tal pretensão - meu
desejo é, antes, estabelecer uma conversa mais des-
contraída com meus colegas, como se desfrutasse
o prazer de encontrá-los em torno de uma mesa,
talvez acompanhados por um bom vinho que,
muito mais que a pressa do produtivismo cientifi-
co, favorece a reflexão e as construções intelectuais.
Nesse auspicioso cenário imaginário, para o qual
me transportarei, ainda que em fantasia, tentarei
na sequência sumarizar, ao modo de um diálogo
ou de uma carta a eles dirigida, alguns dentre os
muitos aspectos que me impactaram na leitura dos
instigantes comentários:

De início, amigos, parece-me importante re-
gistrar que não obstante a nossa práxis em PQ se
desenvolver em territórios tão distintos e distantes
(Brasil, Canadá, México e Portugal), constatam-
se confluências em muitos pontos, se não em to-
dos. Por um lado, tal constatação evoca um senti-
mento de não se estar só nas inquietações com-
partilhadas; por outro, tal ressonância acentua em
mim o desconforto ante os desafios apontados,
uma vez que os amplifica. Mas, novamente, nos
incita à reflexão.

Nesse sentido, foi gratificante encontrar no
comentário de Consuelo Chapela que “la lectura
de este trabajo obliga a reflexionar” e, nas palavras
de Mauro Serapioni, que “a análise [do] artigo tem
estimulado algumas reflexões”. Só por isto, já teria
valido a pena produzir o texto aqui publicado. Mas
os comentários acrescentam muito mais e mere-
cem destaques...

Apreciei a ênfase conferida por você, Chapela,
ao afirmar que, ao contrário de uma homogenei-
dade interna, por vezes defendida de forma auto-
mática e quase absoluta, há distintos interesses
subjacentes à variedade de PQ, a exemplo da opor-
tuna menção à “MC del mercado”1 em contrapon-
to às metodologias criticas. Conforme procura-
mos assinalar, e o seu comentário sublinha, há
questões a serem examinadas que não se resolvem
no mero e desgastado “dar voz aos participantes”;
com efeito, há que considerar vários aspectos, so-
bretudo, a apropriação social dos resultados das
PQ, além de interrogar a “metodolatria” mencio-
nada por Denise Gastaldo.

Também atentei para o projeto que nos aproxi-
ma concernente à superação de querelas quanti-quali,
exemplificado no convite de Serapioni a “um plura-
lismo metodológico baseado numa concepção inte-
grada e multidisciplinar” (ou complexa, nos termos
como conceituei no meu artigo), fundamental ao
campo da SC. Projeto que se depara com disputas


