
Disciplina: 
Metodologia da Pesquisa Qualitativa

Disciplina  optativa,  vinculada  às  duas  linhas  de  pesquisa:  “Modelos  em  Saúde”  e 

“Modelos de Decisão”.

Créditos/horas: 03 créditos/45 horas (respeitando o artigo 40o. da Resolução 12/2000).

Objetivos: Discutir  os  fundamentos  da  pesquisa  qualitativa:  conceitos,  pressupostos, 

determinantes  objetivos  e subjetivos,  objetivos  e recursos metodológicos  na pesquisa 

qualitativa e a sua importância da pesquisa qualitativa na área da saúde pública saúde 

pública. 

Ementa:  Conceitos  de  pesquisa  qualitativa,  características  da  pesquisa  qualitativa,  a 

questão  dos  “vieses  filosóficos,  ideológicos,  políticos  e  sociológicos”,   a  análise 

qualitativa nas investigações epidemiológicas, nos estudos de caso e na epidemiologia; a 

diferença  entre  qualidade  formal  e  qualidade  política,  as  técnicas  de  produção  do 

material  empírico,  os  dilemas  sobre  a  “amostra”  ,  “validade”  e  “confiabilidade”  em 

pesquisa  qualitativa.  Análise  do  discurso  como  ferramenta  de  investigação  para 

compreensão de textos e sua produção; conceito de texto; estrutura narrativa do texto; o 

movimento  histórico  dos  sentidos  do  texto;  temas  e  figuras;  análise  do  discurso: 

diferença entre manifestação entendida como aparência, imanência e essência. Técnica 

de análise do discurso e análise de um projeto de pesquisa de enfoque qualitativo. 
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A bibliografia indicada será complementada e mantida atualizada através da utilização 

de artigos científicos de periódicos e anais de congressos, bem como de “Web-sites” 

da Internet.
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