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O RIGOR NAS PESQUISAS QUALITATIVAS: 
UMA ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA EM 

CHAVE TRANSDISCIPLINAR

Dante Augusto Galeffi

Abrindo a cena

O que é em geral compreendido nos meios de produção acadê-
mica por pesquisa qualitativa e quais são os seus fundamentos 
legais e legítimos, capazes de garantir a validade epistemológica 
de suas intenções e consequências práticas, de seus efeitos e re-
sultados funcionais? Qual é o campo de atuação epistemológica 
da pesquisa qualitativa e quais são os seus conceitos geradores, 
seus instrumentos operadores, seus atributos consistentes, sua 
política e economia de atuação na sociedade, sua consciência 
e inconsciência de si, sua ética propriamente dita? 

Essas questões dão o tom investigativo do presente ensaio, 
que tem como mira a elucidação do rigor metodológico e epis-
temológico de toda pesquisa qualitativa desejante e decidida, 
rigorosamente, a realizar o processo de desenvolvimento do 
conhecimento humano em sua dinâmica gerativa e em sua 
organização vital, em sua natureza histórica e existencial, e em 
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14 O rigor nas pesquisas qualitativas

seu modo de comportamento conjuntural e complexo – abar-
cando os diversos níveis de constituição formal e não-formal 
da realidade, as estruturas formadas e formantes, a natureza 
naturada e a natureza naturante 1.   

Tudo isso reúne a possibilidade de uma epistemologia 
da pesquisa qualitativa configurada a partir das experiências 
humanas de auto-socio-eco-organização-desorganigação-re-
organização2, experiências refletidas e apropriadas no labor 
da compreensão articuladora que conjuga as possibilidades e 
efetividades disponíveis na consecução de um conhecimento 
a serviço do ser humano e suas relações de pertença e comum-
responsabilidade com a totalidade vivente.  Tudo isso requisita 
um aprendizado novo assentado e consolidado na totalidade-
vivente, que constitui o conjunto universo de tudo o que é e de 
nada que não é, na perspectiva humana, reunindo em si formas 
de espacialidade e temporalidade funcional do cérebro humano 
e sua co-relação com o corpo e a mente, o interior e o exterior, 
o subjetivo e o objetivo, o imanente e o transcendente.  Assim, 
pode-se dizer que tudo o que é já veio de antes e vai para um 
depois, e tudo o que vem depois só vem por meio de um antes 
e um durante que sempre chega depois. Todo depois tem um 
antes, e todo antes é sempre alcançado através de outra coisa, 
que tem em si igualmente um antes e um depois.

Essa evocação jocosa apresenta o caráter histórico e vivo 
de toda pesquisa dita científica, assim como de todo processo 
natural e humano, o que requer previamente uma localização 
histórica específica, aquela da gênese e estado atual da ciência 
qualitativa e suas relações de identidade e diferença com a 
ciência quantitativa.
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Dante Augusto Galeffi 15

É preciso, assim, empreender um movimento de consis-
tenciação da pesquisa qualitativa, de modo que seja possível 
revelar a sua serventia e a sua dinâmica gerativa no tecido vivo 
das relações existenciais societárias atuais, segundo contextos 
específicos e condições materiais e espirituais favoráveis.

Trata-se de se procurar elucidar a natureza rigorosa da 
pesquisa qualitativa, a partir da atitude existencial e episte-
mológica do pesquisador em seu contexto de vida, segundo 
seus diversos níveis de constituição e de realidade, percebidos 
e elucidados na autocompreensão e na compreensão compar-
tilhada de sua condição histórica – sua gênese como indivíduo, 
sociedade e espécie – seu ser-aí como dado e seu ser-outro 
como acontecimento volátil aberto no tempo instante. 

O movimento do presente texto se caracteriza por uma 
elucidação radical das condições, dos limites e das possibi-
lidades da pesquisa qualitativa de natureza fenomenológica, 
compreendendo-se por fenomenologia o esforço do pensa-
mento humano em conectar-se com a totalidade do vivido e 
do vivente, tendo-se em vista a autocondução responsável e 
consequente da vida de relação presente. Cumpre, então, atu-
alizar a potencialidade das questões prementes, que reclamam 
o seu quinhão na economia e na política da vida de relação, 
tendo-se em vista um estado de fluidificação das estruturas 
sedimentadas, que sem isso correriam o risco da desarticulação 
e fragmentação progressiva e letal.

No desenrolar das considerações aqui expressas, procuro 
puxar e conduzir os fios tensivos expressos nas questões 
iniciais, como modo de aproximação de uma compreensão 
epistemológica articulada em totalidades segmentárias3, ou 
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16 O rigor nas pesquisas qualitativas

momentos de totalização de todos os níveis de constituição da 
experiência e que têm como seu campo experimental a percep-
ção mesma de uma ciência qualitativa articulada como corpus 
metodológico a serviço da transformação humana qualificada. 
Uma transformação que implica em uma ciência do agir e do 
comportamento propriamente humano em toda a sua extensão 
e diversidade matricial. 

Desse modo, o texto segue as perguntas iniciais em seu de-
senvolvimento intencionalmente dialógico, o que acarreta uma 
especial e sofisticada operação da mente humana conjugada 
com sua corporeidade maquínica e pensante simultaneamente, 
delimitando um campo de pesquisa distinto daquele baseado 
na física da matéria observável e, portanto, logicamente con-
sistente e idêntico em toda extensão do fenômeno material. 
Estou me referindo à matematização e à geometrização como 
meios de descrição da realidade objetiva, independente dos 
juízos e afetos humanos. 

Justo outra coisa caracteriza a pesquisa qualitativa, que 
não pode deixar de lado o sujeito humano e suas peculiaridades 
transcendentais, o que permite compreender a facticidade de 
tal pesquisa e sua elaboração conceitual avançada, assim como 
suas consequências éticas, no sentido da radical e inalienável 
liberdade conjuntural.

Definindo pesquisa qualitativa

O qualificativo de uma pesquisa indica, de modo imediato, a his-
toricidade de sua área de atuação e sua distinção em relação a 

um_rigor_outro.indb   16 10/02/2010   12:34:03



Dante Augusto Galeffi 17

outras formas de pesquisa. A terminologia pesquisa qualitativa 
é logicamente distinta de pesquisa quantitativa. O qualificativo 
aqui faz toda a diferença. De modo veloz, busco compreender 
a gênese epistemológica da pesquisa qualitativa e sua relação 
direta com a gênese das ciências físico-matemáticas modernas. 
Isso significa não desconhecer a historicidade do que se pode 
chamar de pesquisa qualitativa qualificada, porque está em 
jogo uma disputa longamente sedimentada entre o modelo 
físico-matemático de realidade objetiva e o modelo complexo 
de realidade objetiva-subjetiva que inere ao ser humano dis-
cernir e elaborar criativamente ao infinito, por necessidade 
vital e não por veleidade ou acaso. 

Assim, vou aqui procurar fazer um esforço de síntese 
conceitual da história da pesquisa qualitativa, porque não é 
esse o lugar para se investigar o passado da ciência humana do 
ponto de vista da especialização historiográfica, e sim o lugar de 
reinventar a ciência para usufruto das necessidades relativas 
à existência humana universal instante, o que nunca pode ser 
um lugar comum, uma mera repetição mecânica de operações 
modelares ideais, pois compreende o funcionamento atual dos 
organismos autoreflexivos em seus processos de retroação 
contínuos, compreendendo-se tanto o caráter computante do 
cérebro unido ao caráter sensível do corpo, quanto o caráter 
cogitante da mente.

A intenção prefigurada busca esclarecer as estruturas 
subjacentes dos sentidos humanos em toda a sua complexidade 
(intensidade, extensão e intencionalidade naturada e natu-
rante), a partir do material disponível e já formado biológica 
e culturalmente, que constitui o ponto de chegada e o ponto 
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18 O rigor nas pesquisas qualitativas

de partida de toda formação de senso científico ou epistemo-
lógico do presente instante da história humana em sua prévia 
condição natural e em sua saga cultural aberta no tempo da 
incerteza e da indeterminação.

Ora, estamos diante do que se pode chamar de advento 
da racionalidade supostamente liberta do jugo metafísico 
onto-teo-lógico, em oposição à tradição epistemológica e 
filosófica do Ocidente como matriz originária das relações 
ideais entre o ser (incluindo o humano), Deus e o meio lógico 
de elucidação e dedução compreensivas. Esse advento teve 
impulso nas ciências físico-matemáticas, também chamadas 
de ciências da natureza justamente por tratarem das grandezas 
discretas e regulares dos eventos observáveis e mensuráveis 
em suas regularidades naturais. Sem dúvida que há diversos 
estágios no desenvolvimento da racionalidade humana, mas 
é inegável que sem a elaboração de sínteses compreensivas 
que partam de um ponto de início, não há maneira de se atu-
alizar o sentido dos eventos concatenados e relacionados às 
emergências do presente vivo. Todo material passado, então, 
de pouco vale para a elaboração de uma ciência qualitativa 
que invente e constitua o seu próprio rigor, como o rigor foi 
inventado na ciência quantitativa através de procedimentos 
metódicos, regras e princípios gerais. E se parece haver uma 
unidade metafísica ideal nas ciências físico-matemáticas, isso 
não ocorre nas ciências qualitativas, também chamadas de 
ciências humanas, na mesma proporção e intensidade – como 
se a física e a matemática não fossem ciências humanas, pelo 
fato de tratarem exclusivamente de grandezas discretas ide-
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Dante Augusto Galeffi 19

almente concebidas, pelo menos do ponto de vista da física 
atomista e determinista. 

Diante do quadro da diferenciação das ciências entre ciên-
cias da natureza e ciências do homem, há enormes lacunas que 
requisitam investigações apropriadas e isentas do partidarismo 
corriqueiro e da disputa pela maior e mais perfeita validade 
epistemológica.  Antes de fazer defesas em prol de uma das 
facções é preciso indagar radicalmente acerca da constituição 
que nos habilita a formular proposições e a inferir juízos e 
a produzir conceitos de qualquer natureza ou espécie.  Esse 
movimento de indagação é contrário a qualquer separação 
entre quantitativo e qualitativo, objetivo e subjetivo, mente e 
corpo, pois a separação é uma construção cultural e o que se 
quer saber diz respeito à totalidade vivente que cada um de 
nós abriga, independentemente do grau de compreensão e da 
explicação que se possa vir a alcançar em qualquer movimento 
de atualização dos dados imediatos da consciência.

 É estúpido negar o poder da ciência positiva em sua 
efetividade histórica. É contraditório invalidar aquilo que 
fundamenta todo o desenvolvimento tecnológico da humani-
dade até hoje, com toda a ambiguidade desse desenvolvimento. 
Assim, não se trata de contrapor métodos e fazer a apologia 
de um deles, e sim de investigar radicalmente a natureza do 
conhecimento humano, o que nunca pode garantir nenhum 
alcance definitivo, porque é uma produção humana e o ser 
humano encontra-se sempre perspectivado e enraizado no 
passado mais distante, a perder de vista, assim como também 
se acha sempre em uma condição já dada que o projeta em pos-
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20 O rigor nas pesquisas qualitativas

sibilidades ainda não dadas. Por isso é a natureza humana que 
deve por primeiro ser investigada quando se queira conhecer 
a natureza do conhecimento. Esse deve ser o ponto de partida 
radical de toda ciência concebida e produzida por humanos 
historicamente consistentes. 

A base fenomenológica no rigor da palavra 

Para que se possa tratar da natureza efetiva do conhecimento 
humano não é possível escapar de si mesmo. Eis o impasse da 
luta titânica, portanto ainda mítica, entre uma dita ciência 
dura e uma chamada ciência mole, valendo o “duro” como 
consistente e objetivo, e o “mole” como inconsistente e errático 
ou subjetivo. Contudo, é útil sempre lembrar que somente uma 
ciência maleável pode atravessar a rigidez da mente calculadora 
condicionada que fundamenta a pretensão atomista de reduzir 
tudo ao cálculo e à mensuração operacional e controladora. 
Como se a existência de um mundo ideal todo perfeito e esfe-
ricamente matematizado e geometrizado fosse uma evidência 
apodítica em si, só refutável na mente defeituosa dos sujeitos 
humanos comuns e ignorantes do conhecimento evidente por 
si mesmo. Nessa perspectiva, que é uma tendência inercial 
forte e predominante, é como se existissem duas espécies de 
humanos: os iluminados e os entrevados, os senhores e os es-
cravos, os ricos e os pobres, os inteligentes e os idiotas. Usando 
a terminologia de Edgar Morin (2005a, 2005b), haveria um 
homo sapiens e um homo demens em oposição permanente, um 
modelo perfeito e uma cópia defeituosa, uma verdade apodítica 
e uma mentira retórica e demoníaca.
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De modo geral, todos nós estamos presos ao modelo de 
conhecimento baseado em polarizações metafísicas. E essa pri-
são é tão profunda e desconhecida que para vencê-la é preciso 
deixar ser a luz da manhã a guardiã da morada humana e a luz 
da noite a protetora maior que a tudo recolhe e faz renascer no 
alvorecer. Sim, há também o entardecer e o anoitecer da dura-
ção da vida de entes existenciais particulares e aglomerados em 
famílias e agrupamentos sociais de todo tipo.  O ser humano, 
afinal, há que se haver com sua finitude vital.  

Em chave fenomenológica própria e apropriada, é preciso 
pensar o humano em sua condição existencial individual, social 
e ecológica simultaneamente. É preciso investigar o humano 
em sua sabedoria e em sua demência como partes da mesma 
unidade-diversa. O humano é ao mesmo tempo sapiens-demens. 
Sabedoria e demência, ordem e desordem são os opostos com-
plementares do fenômeno da consciência e da inconsciência 
de si, e se pode supor que perpassam a totalidade de tudo o que 
é ente no ser que se percebe. 

No jogo incessante entre sabedoria e demência, o ser hu-
mano é o ente que por primeiro há de ser interrogado quando 
se trata de investigar a natureza do próprio conhecimento 
aí disponível e construído historicamente por indivíduos 
humanos agrupados socialmente. De certa maneira, essa 
questão já se encontra no Heidegger de Ser e tempo (1994, 1995), 
quando este postula em sua analítica existencial da presença, 
o questionamento do ser humano sobre si mesmo como ponto 
determinante de sua hermenêutica da facticidade, sem o que 
a investigação ontológica de base fenomenológica se perderia 
facilmente diante do poder sedutor da razão clara e distinta, 
e não faria nenhum sentido interrogar e duvidar, perguntar 
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e procurar saber por que assim e não assando, por que isso e 
não aquilo. Não valeria a pena empreender todo o caminho 
do conhecimento construído até então a partir de si mesmo 
como indivíduo da espécie humana. Tudo já estaria dado, 
bastando apenas adequar-se e aprender direitinho o caminho 
da sabedoria, sempre tão claro, sempre tão distinto. Como se 
o conhecimento humano não fosse uma errância inevitável 
e necessária. Como se tudo já estivesse esclarecido desde o 
tempo dos grandes sábios.

Em meu perspectivismo radical, quem aceita essa condi-
ção dada, nega a si mesmo a possibilidade de experienciar a 
elucidação radical da natureza do conhecimento humano, a 
partir de si mesmo. Mas como isso é possível sem ser ambíguo 
e errático? 

Assim, é em nós mesmos que haveremos de buscar primeiro 
a natureza do conhecimento humano, e isso segundo nossos 
próprios limites corporais e mentais, perceptuais e conceituais, 
sempre necessariamente determinados e agenciados em algum 
momento da história da espécie humana, por meio de indiví-
duos criadores e-ou indivíduos destruidores. De imediato, esse 
movimento de retorno a si mesmo se mostra abstrato e ineficaz 
caso não seja ativado por cada um em si mesmo. Quer dizer, o 
que se deve investigar de início é a natureza humana do próprio 
conhecimento, portanto, o conhecimento que em cada um de 
nós se encontra já atualizado como horizonte existencial con-
creto, isto é, como consciência encarnada individual e pessoal. 
Há métodos já desenvolvidos nesse movimento de análise dos 
dados imediatos da consciência. Muitos e muitos caminhos já 
foram percorridos na construção analítico-reflexiva do método 
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eidético puro ou aplicado, mas nenhum deles servirá exata-
mente para nenhum de nós, porque há um abismo entre quilo 
que se encontra formalizado fora de nós, e que não depende de 
nossa vontade, e aquilo que se encontra dentro de nós, e que 
também não depende da nossa vontade. O dentro e o fora nos 
dão a medida da relação entre o que está posto e o que se pode 
pôr entre parêntesis. 

É necessário, assim, começar por duvidar de tudo, em 
um esforço imaginativo inicial abstrato, mesmo se não ne-
cessariamente completo em sua radicalidade de princípio. 
Pois a radicalidade há de ser alcançada por esforço e desejo 
próprios, e não por decreto ou por vontade alheia à nossa. 
Afinal, o sentido próprio do conhecimento humano se realiza 
na existência livre. 

Sigo, desse modo, os passos fenomenológicos de Edmund 
Husserl (1949, 1961, 1990, 2002), que seguiu, por seu turno, 
os passos de Descartes (1989), que seguiu os passos dos 
filósofos que o antecederam. Como afirma Husserl em Die 
Krisis der europäischen Wissenhaften und die transzendetale 
Phänomenologie (A crise das ciências européias e a fenomeno-
logia transcendental):

Como sabemos, Cartesio tem atrás de si a história da filosofia, uma 

comunidade de filósofos que remonta até Tales. Mas Cartesio recomeça 

do início.

Nós filósofos do presente, deste presente filosófico, recomeçamos 

também do início e refletimos sobre os motivos da insatisfação filo-

sófica presente, sobre a insatisfação da humanidade atual em relação 

à nossa filosofia, e sobre a nossa insatisfação diante da sempre maior 
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multiplicidade das filosofias – uma multiplicidade que é repugnante ao 

sentido da filosofia. Esta insatisfação contém alguns motivos que nos 

podem induzir a encaminhar uma consideração histórica, a considerar 

o nosso presente filosófico como um presente na história da filosofia e a 

despertar a “recordação histórica” dos nossos progenitores filosóficos.4 

(HUSSERL, 1961, p. 410)

De modo inspirado nessa evocação de Husserl, ninguém 
pode fugir de uma rememoração apropriada da história que 
nos antecede, e ninguém pode abdicar dos progenitores das 
formas de pensamento que estão disponíveis a todos e que 
servem de base para qualquer exercício epistemológico atual, 
seja ele forte, fraco ou híbrido. Comecemos, então, do inicio. 
Como Husserl, façamos um retorno radical sobre nós mesmos, 
sabendo ser esta uma operação muito mais imaginante do que 
ainda propriamente conceitual. E os conceitos, como se sabe, 
não se confundem com as noções e generalizações oriundas 
das formações de sentidos já dadas tradicionalmente e que 
aparecem nas formas espontâneas de computação cerebral de 
todo indivíduo pertencente à espécie humana. Como é que isso 
é possível é outra história muito difícil de ser encarada e con-
tada, porque nos faltam meios apropriados para redescrever a 
gênese exata de nossas idéias e noções inatas e adquiridas.

De todo modo, no rigor do sentido fenomenológico aqui 
incorporado, é preciso perder por primeiro a crença em uma 
verdade-mundo já consolidada e definitiva, para que o mundo 
seja reconquistado por nós em seu vigor originante. Ora, isso 
não se pode fazer sem a certeza de que se trata de algo válido 
e fundamental na elucidação da natureza do conhecimento 
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humano, sempre evidentemente a partir da experiência 
transcendental que se alcança como acontecimento próprio 
e apropriado. 

É deixando de lado nossa crença ingênua no mundo real 
e-ou ideal que se pode alcançar uma elaboração crítica que 
satisfaça a requisição de uma ciência articuladora da totalidade 
vivente, mesmo se agora a totalidadevivente5 apareça como ho-
rizonte provisório delimitador da reunião de todo o conhecido 
e de todo o desconhecido da existência humana em suas indivi-
duações, interindividuações e transindividuações6 pontuais, que 
englobam o passado, o presente e futuro do existente. Isso diz 
respeito à tríade constituidora de uma ciência da consciência 
da consciência e da inconsciência, uma ciência que se confunde 
com a produção da vida espiritual dos indivíduos amantes de 
um saber ser e de um saber fazer que não deixe de lado um 
saber não-ser e um saber não-fazer. 

Tudo isso nos projeta em um campo de possibilidades em 
que cada um de nós é também responsável pela totalidadevi-
vente, em um aprendizado afetivo contínuo, que não acontece 
fora de um corpo vivo e vivente, de uma existência como ser 
biológico e ser mental simultaneamente. Que a ciência positiva, 
a “ciência dura”, seja um dos grandes legados das artimanhas 
humanas ao longo de sua historicidade terrena, isso não se 
questiona e nem é possível desconhecer. Mas que ela seja o 
termo final da escala evolutiva do conhecimento humano, isto 
sim é uma falácia e uma impropriedade. Portanto, não interessa 
negar a condição prévia de todo conhecimento humano, pois o 
que está em causa é o como tornar este conhecimento prévio a 
matéria-prima para a combustão e para o cozimento dos con-

um_rigor_outro.indb   25 10/02/2010   12:34:03



26 O rigor nas pesquisas qualitativas

ceitos formadores de uma pesquisa qualitativa qualificada. Isso 
aponta e delineia a perspectiva de construção de comunidades 
epistemológicas ordenadas em torno de três eixos comuns: o 
indivíduo, a sociedade e a espécie7. 

A abordagem transdisciplinar do 
conhecimento humano

Inspirando-me em Morin (2005b), tudo parece apontar para 
uma Ética como ciência por excelência da qualidade humana 
de agir e reagir afetivamente, tanto no corpo como na mente, 
como apresentou Spinoza em sua famosa Ética (2008), signifi-
cando uma ciência da qualidade da ação a partir de seus efeitos 
e retroações contínuas nos campos do indivíduo, da sociedade 
e da espécie. Eis aí o sentido do conceito auto-socio-eco organi-
zação. Pensar uma pesquisa qualitativa como sendo formada 
de diversas dimensões e poder expressá-las da maneira mais 
simples e intuitiva possível é o caminho para se alcançar uma 
aceitação universal do que se pode postular como pertencente 
a todos. Ora, tal fenômeno não se encontra nos dados ime-
diatos da consciência-inconsciência individual e nem muito 
menos naquela consciência-inconsciência coletiva, porque 
a consciência-inconsciência é, ao mesmo tempo individual, 
social e antropológico-ecológica, abarcando o indivíduo sin-
gular, as relações sociais singulares e as formações de sentidos 
que pertencem ao grande acervo da espécie humana em suas 
relações com seu meio de vida e com os macrocorpos celestes 
e os microcorpos atômicos.
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Uma pesquisa qualitativa não pode mais perder de vista a 
totalidade complexa do conhecimento estratificado e a necessi-
dade premente do exercício e prática de novas formações auto-
socio-antropo-ecológicas. Eis o ponto forte, então, da pesquisa 
qualitativa postulada: um saber relativo à sustentabilidade da 
existência humana em sua morada planetária.  Desse modo, a 
pesquisa qualitativa pode superar a dicotomia clássica entre 
sujeito e objeto, ciências da natureza e ciências do espírito, 
porque o que está em jogo são os conhecimentos que se podem 
alcançar e construir para o benefício e realização dos indivíduos, 
das sociedades e da espécie em sua unidade diversa. Ela deve 
compreender em uma unidade nova o passado, o presente e o fu-
turo dos indivíduos, das sociedades e das espécies (incluindo-se 
a humana), como campo de cultivo do presente vivo e ofertado 
ao tempo futuro em sua salutar destinação.

Essa é uma perspectiva que estou chamando transdisci-
plinar pela idéia pertencente a este conceito relativa à pro-
blemática do conhecimento humano em suas articulações 
totalizadoras. O conhecimento humano, assim, se constitui 
em base a processos de totalização que se dão na esfera do 
pensamento formado-formante-formativo, pela reunião de tudo 
e pela distinção e definição de todas as suas partes.  Sempre, 
entretanto, por aproximações e por relações localizadas 
espacio-temporalmente.

A perspectiva transdisciplinar é aqui configurada a partir 
dos postulados expressos por Basarab Nicolescu (2002) como 
limites fundantes da metodologia transdisciplinar, a saber: 

A co-existência de diferentes níveis de realidade;1. 
A lógica do terceiro incluído; 2. 
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A teoria da complexidade.3. 

Estes três postulados da metodologia transdisciplinar são 
paralelos dos três postulados da física moderna formulados 
por Galileu, a saber:

Há leis universais, de caráter matemático;1. 
Essas leis podem ser descobertas por experimentos 2. 
científicos;
Esses experimentos podem ser perfeitamente repetidos.3. 

Entre esses dois modelos metodológicos, o de Galileu e o 
da epistemologia transdisciplinar, há uma coisa em comum 
que salta imediatamente aos olhos: ambos postulam uma me-
todologia universalmente válida, a partir da definição lógica de 
seu próprio objeto. Enquanto o objeto da física é homogêneo 
e unitário, o objeto da transdisciplinaridade é heterogêneo e 
plurifacetado, compreendendo muitos níveis diferentes de 
tratamento e compreensão dos fenômenos.

Claramente, nos postulados de Galileu tudo se reduz à ma-
tematização das leis universais da natureza física, observáveis 
objetivamente, que podem ser descobertas por experimentos 
científicos e repetidas perfeitamente. A ciência aqui aparece 
como investigação do caráter matemático das leis universais da 
física ou dos corpos e se caracteriza pela experimentação, meio 
eficaz para a descoberta das leis e sua reprodução. A “ciência 
da natureza física dos objetos” não precisa de juízos de valor 
subjetivo para descrever a lógica matemática das leis universais 

– são suficientes as operações de soma, subtração, divisão e mul-
tiplicação, as três dimensões do espaço e o deslocamento tem-
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poral dos corpos no espaço, que são o movimento e a duração. 
A homogeneidade e a simplicidade de seus limites conceituais 
(ideais) fazem da ciência física um procedimento metódico de 
experimentação pela suposição de uma causalidade universal 
composta de movimentos e repousos, forças ativas e passivas 
em relações estáticas e cinéticas, causas e efeitos. Esse modelo 
homogêneo é, entretanto, apenas um nível de configuração 
possível da realidade e, de modo subjacente, realiza a crença 
do domínio do espírito humano sobre a natureza, pois é como 
se restasse ao homem revelar as leis eternas da natureza para 
ter o domínio e o controle absoluto sobre elas.

No caso dos postulados da transdisciplinaridade 
epistemológica, o sujeito está incluído em uma totalidade 
composta por pelo menos três níveis de realidade distintos 
e complementares: o atômico, o biológico e o psíquico. E é 
a partir da analítica da própria subjetividade ou modo de 
ser humano que se deve articular o campo de numa ciência 
complexa, polilógica, multirreferencial, a partir de um novo 
(diferente) metaponto de vista que não mais admite a simples 
homogeneização matemática como linguagem apropriada para 
desvelar as leis eternas últimas, porque seu objeto primacial 
não são grandezas discretas e sim presenças indiscretas. Os 
fenômenos são acontecimentos percebidos por alguém que 
os percebe, e são inerentes à dimensão imanente de algo 
como consciência, porque pela própria etimologia da palavra, 
fenômeno indica algo como o aparente aparecer da aparência, 
aquilo que se mostra como se mostra, pressupondo sempre 
o observador que percebe aquilo que aparece. O que aparece, 
assim, aparece sempre para alguém que o percebe. O aparecer 
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em si mesmo é um perceber. O perceber é sempre um ponto 
de conexão que divisa objetos e relações espaçotemporais. Os 
níveis de realidade postulados na metodologia transdisciplinar 
são oriundos basicamente dos avanços da física quântica, e 
dizem respeito a uma compreensão sistêmica dos organismos 
e organizações macrocósmicos, microcósmicos, biológicos e 
psíquicos. Cada um desses níveis é regido por leis próprias 
e relativamente independentes. O meio de conexão entre os 
níveis de realidade é a mente humana. Daí a necessidade de 
operar com uma lógica inclusiva, porque são as operações 
mentais de sujeitos históricos que estabelecem conexões entre 
níveis distintos de organizações, todos autopoéticos. Assim, a 
linguagem matemática não dá conta da complexidade físico-
quimica-biológico-psíquica dos indivíduos e dos agrupamentos 
sociais humanos, sendo apenas um dos meios de descrição 
disponíveis. O ser humano também precisa de imagens, afetos, 
juízos, metáforas e conceitos para formar uma compreensão 
articulada de sua existência concreta. A linguagem ordinária, a 
partir da qual os seres humanos se comunicam e se expressam 
cotidianamente, também é um rico acervo de aspectos atinen-
tes ao modo de constituição da existência como existência: um 
acontecimento em sentido enraizado em uma historicidade 
que pode ser narrada e reapropriada memorialmente no fluxo 
contínuo da vida de relações materiais e simbólicas. 

A teoria da complexidade pensada transdisciplinarmente 
tornou-se hoje uma necessidade epistemológica para o aprofun-
damento sempre infinito da natureza do conhecimento humano 
e suas relações limítrofes com a totalidadevivente. Um meio 
poderoso para se repensar e redefinir o campo de atuação e a 
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validade das ciências que têm como meta a elucidação de aspec-
tos relativos ao comportamento de indivíduos e de sociedades 
humanas a partir de evidências comuns que se impõem a todos 
os que se encontram existindo na perspectiva da realização 
plenificante. Um espanto que ainda pode nutrir o amor pelo 
conhecimento do que é, do que pode vir a ser, assim como do 
que não é. Um conhecimento do conhecimento e do desconheci-
mento. Conhecimento da Totalidade qualitativamente expressa, 
sempre de maneira provisória. Sempre de maneira rigorosa.

Traços de uma fenomenologia própria e apropriada

Tudo aqui se apresenta de forma impressionista e fala de uma 
fenomenologia própria e apropriada, de um novo início para se 
conceber um rigor outro para a pesquisa qualitativa qualificada. 
Um novo início que nada tem de absolutamente diverso de todo 
novo início. E esse novo início não se encontra fora de cada um, 
na medida em que só faz sentido como formação rigorosa de 
uma mentalidade epistemológica que privilegia a configuração 
de sentidos alcançáveis pela experiência direta e pela elabora-
ção conceitual apropriadora e geradora de intuições criadoras 
e de meios promotores de transformações radicais de nossas 
relações com a totalidadevivente. 

Há, assim, na natureza da pesquisa qualitativa uma impli-
cação com a subjetividade em si mesma8, que é uma formação de 
ser individual, social e ecológico-cosmológica comum a todos 
os humanos, e que não se resume aos constructos passados e 
nem pode ser reduzida à pura idealidade das operações mentais 
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possíveis dentro de uma série de acontecimentos regularmente 
percebidos e já estabelecidos. Há, de qualquer modo, a elabora-
ção de saltos qualitativos, que só ocorrem pela conjugação de 
forças e não pela separação e fragmentação próprias de uma 
racionalidade redutora e paralisada em sua eficiência funcional 
maquínica e insensível.

Há necessariamente na pesquisa qualitativa o desenvolvi-
mento de meios descritivos que favorecem a apreensão das qua-
lidades dos conjuntos-objetos fenomenais investigados. Tais 
meios são essencialmente lingüísticos e só podem atualizar-se 
através de sistemas gramaticais completos em sua finitude 
moduladora e gerativa. Daí a grande diversidade de meios e 
técnicas que caracteriza a pulverização epistemológica das pes-
quisas qualitativas. Observa-se uma ausência de comunidade 
epistemológica nas pesquisas qualitativas e a multiplicação de 
métodos e técnicas se torna sinônimo de enfraquecimento e 
perda de rigor assentado na tradição qualificada. Ora, o caso é 
que as qualidades dos fenômenos só podem ser apreendidas por 
qualificações específicas, que são, em seu conjunto, processos 
lingüísticos complexos de subjetivação, impossíveis de serem 
capturados em uma lei geral única e multiplicados como cópias 
exatas do modelo eidético gerador.  

Todo construto qualitativo, assim, é sempre uma aproxi-
mação ou ressonância sensível, o que requisita o aparelho de 
captura adequado. Uma simples máquina só pode produzir-
reproduzir qualidades se estas forem percebidas e criadas 
por seres sensíveis e inteligentes. Para uma máquina, assim 
como para as operações computacionais do cérebro, não faz 
nenhuma diferença se o comando de uma ação tem qualidades 
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diferenciadas ou não. O que importa no funcionamento de uma 
máquina, assim como do cérebro, são os comandos de entradas 
e saídas e suas formações algorítmicas, o que compreende o 
conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente 
definidos que levam à solução de um problema em um número 
finito de etapas. Essa forma de procedimento computacional 
não necessita dos dados imediatos da consciência para poder 
elaborar suas ações, reações e retroações. 

Entretanto, se quisermos compreender o caráter qua-
litativo dos acontecimentos, precisamos não apenas de 
procedimentos lógicos formalizados em sua funcionalidade 
pragmática, mas também de perceptos, de juízos e de conceitos9 
que configuram e conformam os dados imediatos de toda cons-
ciência viva e vivente.  As qualidades são sempre variedades de 
uma mesma classe de objetos, apesar de se poder conceituar 
a qualidade como idealidade pura, na ordem matemática das 
probabilidades de um conjunto universo qualquer. As varie-
dades só podem ser observadas como qualidades distintas. 
Significa que a qualidade pressupõe a estrutura dos afetos e 
das afecções noéticas e noemáticas10 em ato. Tudo aquilo que se 
afeta e que afeta tem a qualidade de afecção noética ou inten-
cional – especificamente sensível e mental ao mesmo tempo, 
material e formal – tem matéria e tem forma no espaço-tempo. 
A intencionalidade aparece aqui como uma afecção que possui 
em si o meio necessário de figuração e de significação do que 
aparece, portanto, do que é percebido por uma consciência 
individual no ato de suas vivências intencionais.

O qualitativo, assim, requisita o aparelho receptor de 
qualidades distintas: a mente e o corpo humanos em suas 
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dinâmicas gerativas complementares e interdependentes. Os 
sentidos, a sensibilidade, a volição, o juízo e a cognição são 
espécies de camadas constituidoras da intencionalidade da 
consciência. A consciência é intencionalidade como meio uni-
versal de todas as vivências, como postulou Husserl (1949), e se 
compõe sempre de matéria sensível (hyle) e forma intencional 
(morphé). A consciência é um fluxo contínuo que sempre se 
encontra visando objetos determinados, sejam eles reais ou 
apenas imaginários. A consciência é sempre consciência de 
objetos corporalmente (materialmente) e mentalmente (for-
malmente) determinados. Há na constituição da consciência 
camadas materiais e camadas intencionais que se distinguem e 
que formam uma unidade, chamada, por exemplo, por Husserl 
de elementos noéticos ou simplesmente de nóesis – que se pode 
reconhecer como produções de pensamentos (perceptos, afetos, 
desejos, vontades, juízos, intelecções e conceitos). 

Ora, no fluxo intencional de toda consciência há sempre o 
aparecer e a aparência conjugados em uma unidade. A inten-
cionalidade como meio universal de todas as vivências é em 
si mesma um complexo formal com sentidos determinados. 
Poder-se-ia dizer que só o que tem sentido possui o modo de 
ser intencional, possui a consciência de algo como algo. A cons-
ciência é, então, o meio intencional do aparecer e da aparência 
do que está em sentido: o próprio fenômeno. 

Como disse Husserl (1949), as vivências intencionais se 
apresentam como unidades em virtude da operação de dar 
sentido (em um sentido muito amplo). Assim, os dados sensí-
veis se dão como matéria para conformações intencionais ou 
operações de dar sentido em diversos graus, sejam eles simples 

um_rigor_outro.indb   34 10/02/2010   12:34:04



Dante Augusto Galeffi 35

ou fundamentados sistematicamente. Mas os dados sensíveis 
não seriam dados sem a estrutura da intencionalidade que 
caracteriza a corrente das vivências como a própria unidade 
formalizante11 da consciência. De fato, a palavra consciência 
sempre faz alusão a algo de que ela é consciente. A consciência 
é sempre consciência de algo como algo.

Como se vê, o espectro da investigação fenomenológica 
aqui esboçada é de início assustador pela sua abrangência e 
intensidade compreensiva atual. Entretanto, nada está dado 
além de uma descrição que toca diretamente a estrutura co-
mum do comportamento humano. É nesse âmbito que o limite 
da pesquisa qualitativa pode ser identificado e formalizado 
adequadamente. Isso pressupõe uma diferenciação dos demais 
limites epistemológicos existentes, como é o caso dos limites 
das ciências quantitativas que lidam com fenômenos exteriores 
ao comportamento humano. A qualidade requer a presença de 
sentidos qualificadores, já previamente formalizados, assim 
como a quantidade pressupõe sempre a presença de sentidos 
quantificadores já intuídos. Os processos descritivos da pes-
quisa qualitativa devem interpretar qualidades perceptivas que 
não se reduzem a esquemas de nenhuma espécie, apesar de não 
se poder nunca descrever algo sem que se faça uso de esquemas 
e reduções inevitáveis. Aliás, essa é uma característica dos atos 
intencionais: eles sempre se encontram configurados em uma 
compreensão articuladora global, independentemente do grau 
de definição e complexidade dos mesmos. Qualitativamente 
falando, só é possível descrever algo por aproximação, pois a 
qualidade em si não existe sem as formas do entendimento. 
Assim, na correlação entre a apresentação e a representação 
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dos dados imediatos da consciência não é possível nenhuma 
exatidão, exceto no que concerne à estrutura a priori dos atos 
intencionais, que são sempre formas revestidas de materia-
lidade, formas marcadas por qualidades sensíveis e noéticas 
simultaneamente. 

Assim, qualidade não é apenas referente à dimensão sen-
sível, mas também diz respeito a juízos de valor e à elaboração 
de conceitos de qualquer espécie. A qualidade de um conceito, 
por exemplo, se define por sua própria funcionalidade noética, 
o que se caracteriza como compreensão articuladora dinâmica 
e potencialmente gerativa de novos conceitos correlatos ou 
não às suas matrizes geradoras. Há, sem dúvida, uma inten-
cionalidade dos conceitos diferente da intencionalidade dos 
juízos (volições) e dos perceptos (afetos condicionados). O 
qualitativo se expressa, portanto, em muitas camadas ou níveis 
de configuração. A intencionalidade compreendida fenome-
nologicamente é constituída de muitas dimensões e todas elas 
podem ser descritas por aproximações compreensivas que 
sempre atualizam dados e estruturas já previamente formadas 
e sedimentadas.

Consequentemente, não pode haver nas pesquisas quali-
tativas um termo final último formulado como modelo preciso, 
porque tudo o que é qualidade é sempre resultante de fluxos 
intencionais complexos e flutuantes, suscetíveis a mudanças 
inesperadas, caracterizando a necessidade de uma definição es-
pecífica do campo das qualidades que se apresentam em sentido, 
isto é, que se encontram estruturadas em infinitas ramificações 
intencionais já condicionadas e reunidas em feixes que conso-
lidam novas individuações. É esse nível de condicionamentos 
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que se pode pretender identificar em uma pesquisa qualitativa, 
o que significa sempre um ato criador vivo, porém sustentado 
pela matéria-energia de uma organização preexistente. 

A resultante de uma pesquisa qualitativa constituída con-
sistentemente é sempre uma combinação nova, um arranjo des-
conhecido em relação ao acervo já dado no passado da tradição 
na qual se inscreve a pesquisa. É uma obra construída, portanto, 
que tem uma serventia muito bem definida e que perde o seu 
sentido se não encontrar ressonância em seu meio de atuação. 
Claro, muitas vezes um trabalho de valor inestimável no campo 
das idéias e da própria ciência regular não é reconhecido e 
assimilado imediatamente, o que não significa que não possa 
ser aproveitado em momentos posteriores. Contudo, mesmo 
considerando-se essa hipótese como razoável, será preciso o 
trabalho criador de algum indivíduo para que a obra esquecida 
possa, enfim, provocar mudanças e nutrir processos de desen-
volvimentos inovadores, úteis aos usuários que atualizem a 
potência de suas qualidades. 

Nessa proporção, a pesquisa qualitativa qualificada neces-
sita de usuários igualmente qualificados para tornar-se válida 
e reconhecida em sua utilidade individual, social e ecológica. 
De nada adiante produzir pesquisa qualitativa sem que seus 
efeitos possam trazer modificações expressivas em seu meio 
de atuação. Uma pesquisa qualitativa, então, só faz sentido 
quando sua força constituída provoca mudanças no meio de 
sua atuação, seja através da simples leitura de publicações, seja 
pela assimilação metodológica de seus elementos expressivos, 
que podem dar margem a novas formações conceituais, meto-
dológicas e técnicas, seja simplesmente permitindo que grupos 
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de pesquisa organizados encontrem motivos para prosseguir 
em suas investigações qualificadas, na maioria das vezes sem 
nenhuma implicação mais radical com a totalidade da vida.

O rigor da qualidade e a qualidade do rigor

A qualificação de uma pesquisa qualitativa, então, depende de 
muitos fatores para poder alcançar o reconhecimento do seu 
rigor metodológico. E rigor é uma expressão sempre problemá-
tica, porque indica imediatamente a rigidez necessária para que 
algo possa se sustentar e consistir, durar e permanecer idêntico 
a si mesmo em sua forma. Ora, é também preciso lembrar que 
qualquer organismo rígido em demasia corre sério risco de 
colapso estático. Na produção científica do conhecimento o 
excesso de rigidez é um sinal claro da falência vital do sistema 
postulado, que muitas vezes é seguido apenas por uso abusivo 
da autoridade constituída, ou por incompetência de seus usu-
ários para perceber o engodo e tomar providências no sentido 
de sua superação.

Desse modo, pensar rigorosamente o rigor na pesquisa 
qualitativa é compreender sua contrapartida complementar: 
a flexibilidade. Rigor e flexibilidade andam juntos na pesquisa 
qualitativa, porque o excesso de rigidez deve ser corrigido ou 
equilibrado com a flexibilidade, assim como o excesso de flexi-
bilidade tem que ser corrigido com o tensionamento justo.  

Perece-me que tudo é uma questão de mentalidade e de 
cultura espiritual. Para a qualificação da pesquisa qualitativa 
é preciso uma política e uma economia apropriadas, o que 
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pressupõe uma formação para a destinação humana como um 
todo interligado. Em um mundo dominado pela tecnociência 
e regido economicamente pelo capitalismo avançado em sua 
estupidez maquínica, a qualidade só passa a ter sentido na 
medida em que contribui diretamente para a manutenção do 
sistema produtivo insustentável globalizado. O qualitativo, 
então, necessita de outra qualidade de cultura espiritual das 
sociedades e indivíduos para poder ser reconhecido pela co-
munidade humana que o usufrui e cultiva. 

A qualidade de qualquer produto humano depende da 
qualidade espiritual dos que dele usufruem. Para uma men-
talidade rasa e inculta, investir, por exemplo, na educação 
humana promotora e progenitora de mentalidades criativas 
e colaborativas, questionadoras e críticas – é algo absoluta-
mente fora de propósito. E isso porque o propósito perseguido 
pela sociedade globalizada atual não tem a qualidade capaz de 
reconhecer a natureza do tempo e dos afetos na composição 
da vida humana, e se imagina que tudo pode ser resolvido com 
os artifícios tecnológicos, porque tudo deve dirigir-se para a 
eficiência da produção de riquezas, sem que seja necessário 
investigar, respeitar e potencializar os limites a partir dos 
quais o ser humano alcança a sua destinação como espécie, 
sem perder de vista a sua finitude como indivíduo e como 
sociedade histórica.

No meio cultural em que nos encontramos o prejuízo é 
ainda maior, porque a mentalidade geral é ainda muito in-
culta12. Há ainda uma longa batalha pela frente para se chegar 
a desenvolver uma mentalidade epistemológica qualificada 
para a produção da pesquisa qualitativa. As políticas públicas 
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de fomento e incentivo à produção do conhecimento científico 
privilegiam, de forma hierarquizante, as pesquisas que possam 
servir para o acréscimo da riqueza material do país, como se 
não houvesse riquezas espirituais para serem cultivadas e pre-
servadas em sua dinâmica vivente e gerativa. Só o que dá lucro 
parece interessar ao sistema produtivo dominante. E pesquisa 
qualitativa é considerada “muito subjetiva” para o gosto inculto 
das sociedades capitalistas, e só por concessão e ostentação 
de riqueza ou autopromoção se concede reconhecimento a 
certos campos da atividade humana, considerados excêntricos, 
como é o caso das artes e da filosofia. Afinal, para que serve um 
saber que não tem função pragmática imediata? Para que serve 
cultivar a qualidade espiritual de pessoas humanas se isso não 
aumentar o poder de ganho?

Essa lógica rasteira comum é a causa de muitos equívo-
cos na condução da formação epistemológica em nosso país. 
Estamos ainda muito longe da efetivação de uma cultura espiri-
tual própria, que tome para si a tarefa de investigar o fenômeno 
humano em sua totalidade, de modo autônomo e autopoético, 
tendo em vista a formação de uma humanidade constituída 
de indivíduos saudáveis e radicalmente livres, que finalmente 
aprendam a cuidar de si mesmos e, consequentemente, a cuidar 
do seu ambiente vital, de sua sociedade, de sua espécie, de sua 
morada planetária.

Ora, isso requer uma concreta revolução espiritual, com-
preendendo a palavra espírito como signo do determinante 
complexo global do modo de ser de indivíduos e sociedades 
históricas. O espírito é um signo do modo ético de existir de indi-
víduos e sociedades, ou seja, signo do modo habitual de viver de 
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indivíduos sociais. O ético diz respeito propriamente ao modo 
habitual de comportamento dos seres humanos em sociedade. 
A Ética pode até ser para alguns filósofos uma doutrina moral 
específica, mas a compreendo como a investigação filosófica 
(no sentido próprio do termo) relativa ao agir humano que 
visa a excelência no agir, não por mérito ou recompensa, mas 
como autocondução responsável e consequente, sem finalidade 
alguma exceto aquela de agir sabiamente e conduzir a ação como 
se conduz a criação e a execução de uma peça sinfônica. Quanto 
mais o maestro é claro em suas expressões intencionais tanto 
mais a orquestra executará a música sem atropelos. 

Todos nós precisamos aprender muitas coisas se quisermos 
fazer valer o mérito efetivo da pesquisa qualitativa na produção 
de conhecimento formador de inteligências críticas, mas não 
estúpidas ou enrijecidas em suas doutrinas particulares. Ser 
crítico não precisa significar ser sarcástico ou intolerante, mas 
precisa significar ser justo, ser moderado, ser criterioso, ser cui-
dadoso, ser dedicado, ser rigoroso ao lidar com o desvelamento 
dos fenômenos. Ninguém pode ser considerado radicalmente 
critico se pretende impor supostas verdades incontestáveis aos 
outros. O ser crítico é sempre aquele que aprendeu a duvidar e 
a suspeitar, a perguntar e a inferir, a conjecturar e a reconhecer, 
a questionar o que está posto como dado, a buscar soluções e 
alternativas para problemas efetivos e que aprende a distinguir 
problemas necessários de falsos problemas.  Ser crítico antes de 
tudo significa aprender o justo e a justeza das coisas por conta 
própria, e não por simples imitação ou por mera bricolagem 
primária de fontes externas. Mas ser crítico também significar 
ser rigoroso no lidar com a interpretação de fatos e aconteci-
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mentos que dizem respeito ao comportamento de indivíduos 
e sociedades, assim como criterioso com o uso das fontes e 
dos documentos disponíveis e utilizados em uma pesquisa. 
Também significa pertença a uma tradição determinada, sem 
a qual nada de novo pode aparecer na produção de sentido.  

De qualquer modo, nossa pertença a uma determinada 
tradição cultural, epistemológica, filosófica, capitalista, au-
todestrutiva, etc., se encontra hoje reunida, talvez graças 
à globalização, em uma visada histórica compreensiva do 
passado-presente e futuro da humanidade e do planeta, e ainda 
dispomos das conjecturas da cosmologia contemporânea em 
sua investigação relativa à origem do universo, desvelando 
de modo sempre mais assustador (sublime) a complexidade 
enigmática do universo em sua expansão não se sabe até 
quando. Dispomos hoje de uma visada individual, social, an-
tropológica e cosmológica (auto-socio-antropo-cosmológica) 
que se caracteriza por ser um metaponto de vista articulador 
das novas emergências oriundas da complexificação da vida 
planetária. Nessa espécie de promontório situamos a visada 
da presente construção epistemológica em ato. Temos, enfim, 
um novo começo!

Apresento a proposição de uma fenomenologia própria e 
apropriada que tem como tarefa elucidar a constituição epis-
temológica da pesquisa qualitativa, determinando, assim, o seu 
grau de consistência e de sustentabilidade diante dos desafios 
e enigmas do nosso tempo globalizado e perdido em sua expan-
são incontrolável, por meio de um modo de produção material 
insustentável.  Há a emergência da qualificação humana para a 
realização de modos de vida saudáveis e inteligentes (sensíveis), 
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e isso só se pode fazer por meio de processos qualificadores 
que atualizem o projeto de uma humanidade responsável por 
si mesma e amante por si mesma da vida abundante. 

Uso a expressão fenomenologia como uma provocação 
dialógica, pois não a compreendo como um sistema metódico 
já realizado cujo objeto específico pode ser descrito como a 
elucidação apodítica, absolutamente imanente, da essência 
puramente eidética do conhecimento humano. Uso a palavra no 
sentido de um caminho de investigação radical do que inere ao 
ser humano perceber, compreender e saber de si mesmo, do 
outro e do mundo em um fluxo ininterrupto e dialógico – fluxo 
transformativo.

É preciso, pois, deixar ser o fluir das coisas mesmas o ca-
minho de nossas vidas. Quer dizer, agir com arte na totalidade 
de nossas vidas e fazer delas obras de arte.  E a obra de arte é 
como o desabrochar de uma flor: um acontecimento efêmero 
da vida em si mesma.  Eis o imageamento13 do rigor na pesquisa 
quantitativa: o enamoramento incorrigível pelo conhecimento 
em si mesmo, na consciência de que, como o desabrochar de 
uma flor, todo aparecer fulgurante se recolhe no desaparecer 
simplesmente. Mas, na linha do existir fático, a vida em si 
mesma é um contínuo nascer e morrer incessante.  

Desse modo, um dos traços distintivos de uma pesquisa 
qualitativa articulada fenomenologicamente e torcida trans-
disciplinarmente é a consciência do pesquisador em relação 
à fragilidade espiritual da humanidade, que sempre precisa 
de “anjos” e “protetores”14 para poder vir a constituir-se em 
fortaleza e poder agir livremente, pelo discernimento correto, 
que é sempre um termo indeterminado, mas que designa um 
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critério alcançável pela prática e pela experiência própria de in-
divíduos. O rigor da pesquisa qualitativa diz respeito à qualidade 
de rigor do pesquisador e nada tem a ver com uma exteriorização 
metodológica de passos e regras de como conduzir uma inves-
tigação científica consistente. É preciso lembrar, então, como 
estamos contaminados de um falso rigor que mal sabe avaliar 
os efeitos nefastos de sua atuação acadêmica e social, quando 
simplesmente aceitamos as regras do jogo da produção científica 
qualificada imposta pelos órgãos governamentais responsáveis, 
sem a mínima resistência crítica, sem a mínima clareza relativa 
ao sentido de rigor que não pode depender de tecnocratas e de 
políticas comprometidas com a desqualificação generalizada da 
potência humana diversificada e singular. É estupidez pensar 
que o rigor seja um procedimento exclusivo dos filósofos lógicos 
e dos cientistas matemáticos e geômetras. O rigor, a rigor, é um 
comportamento atitudinal de quem faz qualquer coisa com arte. 
O rigor é o ethos de toda produção artística. Por que a ciência 
teria que ser diferente em relação ao ethos artístico?

O que aqui compreendo como uma fenomenologia torcida 
e articulada transdisciplinarmente diz respeito à emergên-
cia da teoria da complexidade e da postulação de um campo 
transdisciplinar no tratamento epistemológico e ontológico 
da natureza do conhecimento humano, e se inspira em autores 
como Stéphane Lupasco (1988), Basarab Nicolescu (2002) e 
Edgar Morin (2005a, 2005b, 1999), David Bohm (2001), David 
Bohm e David Peat (1989), Humberto Maturana e Francisco 
Varela (2001), Humberto Maturana (1999, 2001), Edmund 
Husserl (1949, 1961, 1990, 2001), Martin Heidegger (1995, 
1996), Hans-Georg Gadamer (1996), Jiddu Krishnamurti (1986, 
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1997), dentre outros que por conveniência não foram citados. 
Configura-se esta perspectiva em uma polilógica articuladora 
dos diversos níveis de constituição da realidade, do ponto de 
vista humano. É um livre pensar híbrido, mestiço, complexo, 
aberto às emergências vitais do ser humano. Neste âmbito de 
uma ciência transdisciplinar nascente, o critério qualitativo é 
resgatado como primordial para a produção do conhecimento, 
sendo reintroduzido o “sujeito” e os “processos de subjetivação” 
no interior da construção epistemológica complexa. Também 
não se nega o valor das disciplinas e nem a importância das 
ciências positivas. Mas não se aceita, de modo algum, o impe-
rativo metafísico das ciências “duras” como critério absoluto 
de rigor científico, porque o verdadeiro rigor não consiste na 
aplicação de métodos infalíveis e sim na qualidade de aferição 
dos efeitos do uso de um método qualquer na vida cotidiana 
dos indivíduos e das sociedades. 

A qualidade pressupõe qualificadores qualificados para 
poder ser reconhecida e acolhida em sua qualificação. É preciso 
aprender a desacreditar em um método científico que até agora 
só tem aumentado o tamanho da tragédia humana, justamente 
por falta de rigor. Duvidemos, com rigor, da falácia de uma 
ciência exata e de um método verdadeiramente científico 
que só alguns conhecem e dominam. Chega de delegar nossa 
responsabilidade pela qualidade de vida aos especialistas 
epistemologicamente formados para perpetuarem a divisão 
da humanidade entre gênios e imbecis. Precisamos sim de uma 
ciência de rigor que se torne também um meio de formação para 
todos, em diversos graus de aprofundamento e dedicação. Chega 
de aceitar a idéia de que só os cientistas e filósofos profissionais 
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têm autoridade para pensar criticamente e para desenvolver 
métodos infalíveis de pesquisa. E isso só pode ser mudado 
por meio de uma revolução cultural que hoje se impõe como 
necessária, dado o adiantado estado da degradação humana e 
planetária.  Pensemos intensamente sobre essa possibilidade: a 
pesquisa qualitativa hoje está diretamente ligada à transforma-
ção da natureza humana, no sentido de sua perpetuação como 
espécie, como sociedade e como indivíduo singular e plural. Ela 
não pode estar a serviço de uma maquinação tecnocientífica 
que não atende à qualidade e à qualificação da vida espiritual 
da humanidade. Por isso é hora de reinventar uma pesquisa 
qualitativa qualificada que não pode mais andar a reboque dos 
métodos científicos que lidam com fenômenos ditos naturais, 
portanto, exteriores ao fluxo vital dos seres humanos concretos. 
Afinal a qualidade é algo próprio de quem sente, percebe, julga, 
conceitua, afeta e é afetado por aquilo que percebe.

Esboço genealógico da pesquisa qualitativa

O que se chama hoje de pesquisa qualitativa é na verdade um 
produto tardio da modernidade epistemológica. É resultante 
de um movimento de diversificação de disciplinas ocorrido 
no século xix, o século em que a história se torna um efetivo 
problema gnosiológico. Aí se pode reconhecer a origem da 
dicotomia entre ciências da natureza e ciências do espírito e 
que tem variadas motivações e causas.  Nesse ponto da história, 
tudo parece convergir para a vitória da emancipação humana 
pelo viés do racionalismo metafísico, seja ele idealista ou empi-
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rista. A delimitação do que se passa a chamar de ciência humana 
ganha força pelo aparecimento das disciplinas, inicialmente 
originárias da filosofia, que tratam de aspectos do ser humano 
como indivíduo e como sociedade. Assim, sociologia, psicologia, 
direito, antropologia, geografia, ciência política, economia, 
pedagogia, linguística, arqueologia, história, além da própria 
filosofia, desenvolvem relativa autonomia e se transformam 
em campos disciplinares cada um dos quais com seu próprio 
objeto de pesquisa. Entretanto, essas agora chamadas ciências 
humanas aspiram, cada uma a seu modo, o alcance de uma 
consistência epistemológica similar ao modelo e aos métodos 
das ciências da natureza, notadamente da física e da química. 

Há na constituição inicial das ciências humanas um pro-
blema sério de identidade epistemológica, pois seus objetos não 
podem ser tomados do mesmo modo como os objetos das ciên-
cias físico-químicas, que estudam conjuntos de fatos exteriores 
ao ser humano, fatos que não interferem diretamente na vida 
corriqueira deste, e que sofrem a ação de controle e domínio 
sobre eles. Aparentemente, a natureza física ou química dos 
corpos e do mundo não se opõe ao uso que delas possa fazer a 
ciência. Não há na investigação físico-química uma produção 
de sentido subjetivo por parte do objeto examinado em seu 
comportamento físico e em sua estrutura química. O mundo 
da matéria não é pensante. Pensante é o homem que investiga 
o mundo da matéria e lhe descreve leis e princípios sem que 
seja necessário nenhum consentimento desta. A natureza é 
assim compreendida como determinismo puro governado 
pela causalidade eficiente: um grande objeto transcendente, 
externo ao ser humano, que se comporta segundo as leis uni-
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versais da gravitação e que pode ser descrito matemática e 
geometricamente como ele de fato é, sendo por isso mesmo 
reproduzível artificialmente.

Em contrapartida, as ciências humanas vão focar sua aten-
ção epistemológica na análise da própria ação conduzida pelos 
seres humanos seja considerando suas estruturas, aspirações 
e frustrações, seja observando alterações provocadas pelo seu 
agir nos meios físico, social e/ou psíquico. As ciências humanas, 
assim, estão intimamente relacionadas com as qualidades do 
ser humano e são chamadas ciências na medida em que postu-
lam uma objetivação de seus objetos intencionais, por meio de 
descrições que se postulam imparciais e metódicas, ao modo 
rigoroso de Descartes na estruturação de seu método universal, 
cujos passos iniciais progridem do mais simples para o mais 
complexo, tomando este como exemplo e modelo paradigmá-
tico do método certo e dito propriamente científico.

Na gênese das ciências humanas há a emergência de fatores 
complexos que passam a ocupar a atenção de estudiosos em 
muitas frentes diversas. Assim, o século xix vê florescer uma 
psicologia empírica e uma sociologia positiva com August Comte, 
assim como uma sociologia crítica com Marx, que é considerado 
um dos primeiros pesquisadores sociais a realizar pesquisa de 
campo. O avanço da ciência histórica repercute no campo da 
linguagem – na análise de atos de fala e de escrita – fomentando 
o desenvolvimento teórico de uma teoria linguística nova, a 
semiologia. A psicanálise de Freud desponta no final do século 
como uma alternativa terapêutica surpreendente, desveladora 
de uma subjetividade marcada por estruturas profundas con-
figuradas na tensão entre desejo e lei. Nietzsche concebe uma 
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filosofia para além da filosofia sistemática, inaugurando a pos-
sibilidade de uma filosofia propriamente trágica, que não mais 
consiste em um ordenamento metafísico moralizante e nem em 
uma produção de sentido submetida a entidades externas ao 
humano e naturalmente transcendentes. Husserl escreve suas 
investigações lógicas, base de sua fenomenologia transcendental, 
apoiado na análise lógica dos atos intencionais da consciência, 
de base Aristotélica, desenvolvida por Franz Brentano no 
campo de uma psicologia racional, em contraposição à psico-
logia empírica dominante, base do psicologismo behaviorista. 
A antropologia e a arqueologia ganham formulações novas, com 
o estudo dos grupos étnicos primevos e com a descoberta dos 
sítios arqueológicos da antiguidade, o que vai determinar uma 
compreensão mais encorpada das origens da espécie humana 
e da história das civilizações antigas. Wihlelm Dilthey (1883, 
1944) formula uma epistemologia das ciências do espírito ca-
racterizada como uma hermenêutica geral do conhecimento 
psicológico e histórico do ser humano, contraponto o trabalho 
da compreensão ao trabalho da explicação, postulando, assim, 
um fundamento compreensivo e não explicativo para as ciências 
do espírito. No caso, a estrutura da compreensão é própria do 
modo psicológico do ser humano, não sendo aplicável ao mundo 
natural com seus objetos. As ciências da natureza explicam, as 
ciências do espírito compreendem. Esta aporia entre explicar 
e compreender revela, de qualquer modo, uma preocupação 
epistemológica distinta daquela das ciências naturais para 
fundamentar uma ciência que diz respeito ao comportamento 
humano e não ao comportamento de entes naturais que não 
precisam ser compreendidos e sim explicados.
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Poderia me demorar longamente nas variações e rami-
ficações novas que vão constituir a constelação dispersa das 
ciências humanas atuais, mas isso não serviria de muita coisa 
para o propósito presente, que é o de elucidar, de maneira 
própria e apropriada, a natureza complexa do conhecimento 
humano e suas implicações práticas na condução da vida 
individual, social e ecológica da espécie humana habitante do 
planeta terra. De qualquer modo, é fundamental compreen-
der a historicidade do que se pode hoje chamar de pesquisa 
qualitativa, inclusive como forma de identificar as concepções 
legítimas que se desenvolveram ao longo de linhagens e escolas 
específicas, todas, porém, convergindo para questões que hoje 
já não podem mais ser tratadas a partir de uma única ótica, de 
uma única disciplina.

Agora a questão relativa à fundamentação epistemológica 
das ciências humanas não pode mais ocorrer pela produção de 
um metanarrativa hegemônica, capaz de colher a lei universal 
da humanidade ao modo de um objeto natural. Apesar de pare-
cer, o ser humano não é um objeto que pode ser medido em seu 
modo de ser existencial. No máximo ele pode ser compreen-
dido, o que significa bem outra coisa do que ser objetivamente 
explicado. E isso por razões óbvias demais para merecer nossa 
atenção epistemológica.

No presente momento, dispomos então de muitas matrizes 
e de muitos métodos qualitativos que foram sendo desenvol-
vidos ao longo dos anos pelas ciências humanas particulares. 
Quais deles são os mais verdadeiros, os mais científicos, os mais 
rigorosos? Seria possível negar algum deles sem comprometer 
todos eles? Seria possível reuni-los em um único âmbito, sob 
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a égide de uma superciência humana de rigor incontestável? 
É possível misturá-los, torcê-los, decliná-los, subsumi-los 
em contínuos atos dialéticos? O que dizer então das filosofias 
mestiças, das bricolagens metodológicas, das novas confi-
gurações de saberes interdisciplinares e transdisciplinares, 
das abordagens multirreferenciais da pesquisa etnográfica 
crítica (macedo, 2000), da escuta sensível do pesquisador, 
da antropologia hermenêutica, da hermenêutica jurídica, 
da hermenêutica filosófica? São elas ciências efetivas ou são 
mesmo falsas ciências, como desejariam os positivistas atuais 
que continuam pensando com a cabeça no século xix e xx? O 
que dizer da validade epistemológica da pesquisa qualitativa, 
independentemente de sua matriz teórica e metodológica? 
Como reconhecer o efetivo rigor de uma pesquisa qualitativa 
fora dos enquadramentos reguladores instituídos, que consi-
dera produção de ciência apenas aquela que lida com objetos 
transcendentes? Quem são os avaliadores qualificados para 
reconhecer e dialogar com os pesquisadores produtores de 
conhecimento qualitativo? Como é que um avaliador que des-
conhece a existência de um questionamento filosófico rigoroso 
poderá vir a avaliar a qualidade de uma pesquisa construtora 
de conceitos dialógicos e de novas perspectivas? 

Validade epistemológica da pesquisa 
qualitativa e seu meio articulador universal

A questão relativa à validade da pesquisa qualitativa diz respeito 
diretamente ao modo de produção da ciência regular, com suas 
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leis e postulados estabelecidos, suas crenças estratificadas e re-
gimes lingüísticos formais. Isso toca no conceito de ciência que 
se impôs no Ocidente a partir da revolução científica iniciada 
por Copérnico e Galileu nos séculos xvi e xvii. Como procurei 
mostrar, também as ciências humanas buscaram cada uma ao 
seu modo uma fundamentação consistente para validar seu 
caráter propriamente científico. A ciência, assim, seja ela dita 
dessa ou daquela forma, natural ou humana, física ou psico-
lógica, é sempre uma produção discursiva, uma produção de 
sentido baseada em investigação rigorosa, metódica, sistemá-
tica. Ciência, então, é um modo de produção do conhecimento 
baseado em princípios, postulados, categorias, descrições, 
explicações, compreensões, comprovações, experimenta-
ções, documentações, procedimentos normativos, atitudes 
consistentes, valores referenciais, relações interdependentes, 
suposições, comunicações, avaliações, projetos, etc.

Gostaria, então, de reafirmar uma verdade já sabida de 
todos: toda ciência é humana e toda ciência é ciência de objetos 
idealmente definidos, apesar de encontrar alguma forma de 
correlação com os objetos observáveis em um determinado 
campo fenomênico, considerados como objetos transcen-
dentes aos sujeitos singulares. E por ser campo fenomênico, 
é sempre referente a sujeitos humanos históricos, concretos. 
Lembremos: não há fenômeno sem observador. Portanto, é 
sempre preciso começar pela pergunta: como é que o observa-
dor observa o que observa?  Ora, se poderia dizer: o observador 
tem olhos, tem sentidos. Ele observa pelos sentidos, pelos olhos. 
O que ele vê em sua observação são fenômenos da consciência 
perceptiva, volitiva, conceitual que estão projetados em um 
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para fora e assim são objetivados como objetos definidos: o 
prado, a montanha, a árvore, crianças no parque, gansos no lago, 
a casa, o avião, a cidade, o mundo, o espaço, o tempo, qualquer 
coisa. Nossa percepção nos ilude com um fora de nós e com 
um dentro de nós. Dizemos, então: o meu objeto de pesquisa 
é esse ou aquele, isso ou aquilo. Sem objetivação, sem ilusão 
de exterioridade e de interioridade não há nada a conhecer. 
Toda objetivação, então, é uma definição de objetos, quer dizer, 
de fatos pretensamente exteriores ao sujeito. Tais fatos são 
a possibilidade de uma ciência se constituir universalmente, 
porque, como se diz, são fatos objetivos, fatos observáveis por 
todos os participantes das mesmas condições de princípio. 
Uma casa está ali adiante para todos os que podem ver. 

O campo objetivo de uma ciência é sempre aquilo que 
pode ser visualizado por todos. Só que esse ser visualizado 
por todos pressupõe articulações lingüísticas comuns, uma 
língua comum, porque só o que pode ser dito pode ser perce-
bido e intuído intencionalmente por todos como fato comum. 
Inspirando-me em Gadamer (1998), a linguagem, então, é o 
meio universal da pesquisa qualitativa, como é o meio universal 
de tudo o que dá sentido e do que faz sentido. É, então, na lin-
guagem que se deve buscar o fio condutor de toda compreensão 
qualitativa criteriosamente construída. Eis mais uma vez o 
rigor no sentido próprio da palavra.

A validade epistemológica de uma pesquisa qualitativa 
depende sempre de acordos firmados entre comunidades 
científicas tradicionais. É sempre uma relação de poder que 
está por detrás dos processos de validação ou invalidação de 
propostas e procedimentos de pesquisa. Toda produção discur-
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siva de natureza epistemológica é uma produção de sentidos 
implicados com circunstâncias organizacionais específicas. 
Há escolas, tendências diversas dentro de cada escola, textos 
básicos, figuras fundadoras, estratificações e sedimentações 
de todo tipo. Há, enfim, formações epistemológicas para cada 
área ou setor da produção de conhecimento já criado. Para 
investigar fenômenos psicológicos é preciso ter formação em 
psicologia. Para investigar fatos sociais é imprescindível ser 
formado em sociologia ou em ciências sociais. Para produzir 
conhecimento filosófico é preciso possuir formação filosófica, 
e assim por diante.  Cada área de conhecimento tem seu uni-
verso próprio, sua linguagem apropriada, suas artimanhas de 
certificação e de controle de qualidade. Nisso tudo há outro 
aspecto relevante que convém destacar. 

No interior de cada área específica, de cada especialização 
consolidada observa-se uma variedade de tendências, uma mul-
tiplicação de linhas de fuga que na maioria das vezes pode levar 
à fragmentação da própria área disciplinar. Assim, por exemplo, 
em muitas áreas é comum o fenômeno da incomunicabilidade 
entre escolas distintas. Um suposto kantiano pode facilmente 
considerar improvável a existência de vida inteligente fora de 
Kant. Um heideggeriano escolado pode achar que nada pode 
ser esclarecido fora da analítica heideggeriana. Um continental 
olha com suspeita um analítico, um analítico acha perda de 
tempo debruçar-se sobre o a priori transcendental em suas 
variantes e estruturas noético-noemáticas. É tudo uma questão 
de ponto de vista. Mas, com quem anda a verdadeira verdade 
epistemológica, o verdadeiro ponto de vista? Quem são, afinal, 
os senhores do rigor metodológico indubitável, infalível?
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Essa sim é uma questão séria, porque toca em um âmbito 
ético inadiável: o da efetiva qualidade das pesquisas. O que 
é determinante como qualidade em uma pesquisa? Há, por 
ventura, medidores de qualidade, ou se tem confundido o 
qualis com o quantis15? 

É importante destacar a tendência geral dos processos 
de validação das diversas áreas científicas: são baseados em 
critérios que na maioria das vezes reificam os procedimentos 
investigativos já instituídos e não consideram os processos 
instituintes. Significa dizer que a apreensão da suposta 
qualidade de uma investigação se dá muito mais pelo forma-
lismo normativo do que propriamente pela capacidade de 
reconhecimento correto, sobretudo se a pesquisa é inovadora, 
pois facilmente será considerada imprópria, inadequada, in-
completa. No campo da qualificação instituída sô o que está 
estabelecido tem valor. Qualquer produção discursiva estranha 
ao cânone regulador será considerada desqualificada. Quer 
dizer, há muito jogo de forças nos processos de validação do 
conhecimento científico e nem sempre o que é efetivamente 
potente e benéfico é reconhecido e valorizado corretamente de 
imediato. Basta analisar a política de distribuição dos recursos 
das agências de fomento do nosso país para nos darmos conta 
de que a pesquisa científica e a produção intelectual são hie-
rarquizadas de uma maneira completamente contraditórias 
para um regime político que ostenta os princípios de uma 
nação livre e autônoma. O que se deveria fazer para fomentar 
a produção de conhecimento qualificado em nosso país não é 
feito, que seria o investimento concentrado na experimentação 
de novas idéias e de novos talentos investigativos, a partir de 
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uma educação básica de qualidade. Pelo contrário, o que se vê 
é a manutenção dos feudos e das autorizações baseadas não na 
produção de idéias próprias e conjugadas e sim no formalismo 
normativo que é usado como uma receita única para todos os 
casos de igual maneira.

Assim, muitas vezes estamos sendo enganados com os 
critérios de qualidade usados nos meios de validação da pes-
quisa científica e ainda estamos muito longe de alcançar uma 
democracia também no plano da produção intelectual, que hoje 
parece ser regida por um regime tecnocrático absoluto, em que 
toda qualidade é medida por um padrão exterior supostamente 
impessoal. Ora, isso é um concreto engodo que só funciona pela 
baixa qualidade geral da formação para o livre e responsável 
existir compartilhado próprio e apropriado. 

Que fique claro, não se trata aqui de se fazer nenhuma 
defesa do individualismo de qualquer espécie, mas de chamar 
em causa a descrição de fatos, sem os prejuízos comuns que 
nos cegam diante deles. Não tenho nenhuma dúvida de que o 
ser humano é um ser social e que a sua vida individual só faz 
sentido na relação com uma totalidade, que é sempre um modo 
de ser-no-mundo-com. Tenho dúvidas, entretanto, se as formas 
de validação e certificação vigentes dos produtos científicos 
sejam as mais apropriadas para a gestão da qualidade dentro 
de uma perspectiva que dê conta da emergência humana 
planetária auto-socio-eco-poética16, portanto, que articule e 
conjugue a sustentabilidade dos processos produtivos pela 
qualificação humana elevada à esfera onde o indivíduo, socie-
dade e espécie convirjam dialogicamente para um estado de 
comum-responsabilidade aberto e imprevisível, sem deixar 
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de lado tudo o que é preciso fazer para evitar os atropelos que 
a experiência passada acumulou.

É prudente atentar para o fato de que uma regulação ex-
terna da produção intelectual só é isenta da presença subjetiva 
no formalismo normativo, porque na prática a coisa é bem 
outra. Onde houver avaliadores que cumpram a aplicação de 
regras estabelecidas, haverá contaminação subjetiva, mesmo 
na aparente neutralidade do que se apresenta normatizado e 
manipulado por técnicos altamente preparados para cumprir 
as determinações de tabelas. E então a qualidade de uma obra é 
julgada apenas pelo seu enquadramento ou não enquadramento 
nos critérios estabelecidos formalmente. Em modelos assim, 
pessoas como Einstein, Galileu, Leonardo da Vinci, Aristóteles 
e tantos outros seriam considerados improdutivos pelo fato de 
nunca terem publicado artigos em revistas científicas consi-
deradas de classe A ou B, dentro de um sistema de referência 
composto por níveis subordinados a um nível considerado 
padrão.  Tudo que é avaliado fora do padrão é considerado 
qualitativamente inferior, não recomendado, portanto.

Ora, como é possível compreender a validação da produção 
científica por mecanismos similares ao descrito acima, sem um 
comprometimento justamente com a qualidade, que é sempre 
um meio complexo de relações implicadas?   Como conceber 
como dadas, no plano da qualificação, qualidades superiores e 
qualidades inferiores estabelecidas por comunidades históri-
cas particulares? Poder-se-ia pretender para tais critérios uma 
validade absoluta metafisicamente dada? Ou será preciso se ter 
a coragem para desmontar qualquer postulação de realidade 
que se imponha como regime único e se postular uma validade 
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universal da pesquisa qualitativa baseada em um absoluto 
cuidado com a potência humana, para que não aconteça de 
nos tornarmos irresponsáveis pelo vivente-aí?

Política, economia e ética da pesquisa 
qualitativa: limites da consciência da 
consciência e da inconsciência

Com o intuito de encaminhar as tensões por último afigura-
das, apresento uma metáfora como imageamento ou horizonte 
noético-noemático17 da questão relativa à validade epistemoló-
gica da pesquisa qualitativa e à sua política, economia e ética 
auto-sustentáveis. Não estou trabalhando com dados estatís-
ticos e sim com processos de compreensão e interpretação 
que implicam no exercício da existência humana consciente 
da consciência e da inconsciência – um exercício que pode ser 
chamado de filosófico, usando a expressão no sentido próprio do 
termo, que é o exercício rigoroso do pensamento apropriador. 

Penso e considero o ser humano em suas emergências e 
necessidades capitais como o principal sentido da pesquisa 
qualitativa. Pondero, assim, que seria coerente e veraz chamar 
de pesquisa qualitativa aquela em que o pesquisador se torna 
aprendiz de si mesmo na relação de pertença com a totalidade 
vivente de seu mundo de relações materiais e mentais. Assim, 
uma pesquisa faz sentido na medida em que alcança sentido 
como práxis qualificadora. Isto significa não a produção de um 
produto requerido por um mercado consumidor específico, e 
sim a produção de si-mesmo-outro-mundo – produção que se dá 
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por reprodução, manutenção, potencialização e por atualização 
continuadas. A pesquisa qualitativa não tem como fim atender 
à ordem de uma produção intelectual regulada por grupos de 
pesquisa hegemônicos, imperiais, colonizadores. Acreditar 
nisso seria aceitar a indignidade, o rebaixamento ontológico, 
a servidão humana como dada e certa, sem alternativa de mu-
dança, de revolução, de transformação radical. Posso afirmar 
que o seu fim é o conhecimento em seu acontecimento do 
conhecimento do conhecimento e do desconhecimento, tendo 
em vista a realização humana plena em sua abertura ontológica 
radical – um ser da diferença sem perda da unidade diversa. Seu 
fim é a vida humana instante projetada em sua causação como 
está sendo.

Desse modo, a qualidade no rigor da palavra deveria ser 
a qualidade alcançada pelo pesquisador em sua radicalidade 
aprendente, o que significa uma interação com o seu meio de 
existência. O rigor na pesquisa qualitativa só pode ser compre-
endido em sua consistência própria e apropriada a partir de um 
ato livre e implicado com a vida abundante. A atitude de rigor do 
pesquisador não pode deixar passar as incoerências éticas que 
levam a efeitos epistemológicos desastrosos, incoerências que 
levam ao jogo pessoalista que se reveste de impessoalidade a 
serviço de uma coletividade fictícia, justamente porque carente 
de vida própria. Pois ter vida própria implica em processos 
afetivos de relações interpessoais vivas, históricas: uma política 
de afetos e uma economia sustentável com autonomia sempre 
compartilhada – uma ética da comum-responsabilidade e do 
cuidado radical com o cuidado radical.

Eis o imageamento: 
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Em um lugar qualquer do universo, muito provavelmente no planeta Terra, 

há bilhões de anos luz atrás, existiu como expressão da espécie humana 

uma civilização que em determinado momento da sua história desenvol-

veu um chamado método científico e com ele determinou uma hierarquia 

entre as sociedades e os indivíduos do planeta. Determinou, com seu 

método certo e objetivo, que a espécie humana deveria ser reconhecida 

e dividida em duas partes: os puros e os mestiços. Os puros seriam puros 

enquanto não se misturassem. Os mestiços, como diz o nome, seriam 

simplesmente mestiços e condenados à mestiçagem eterna. Todo puro 

que provasse da mistura seria imediatamente expulso da pureza. Com 

o passar do tempo, essa determinação epistemológica acabou por gerar 

uma humanidade completamente dissociada e fragmentada, dependente 

e submissa ao idealismo maniqueísta e sempre transcendente. Tornou-se 

tão determinista e tão rígida que acabou por determinar a sua própria 

exclusão por ausência da pureza estabelecida como princípio. Entretanto, 

antes de desaparecer como espécie, desenvolveu processos de extremo 

poder, que poderiam ter se constituído em outras possibilidades se o seu 

fundo comum não fosse ainda a barbárie e a continuidade da cadeia 

alimentar das espécies do planeta em que os mais fortes e mais armados 

são os vencedores por definição dogmática, portanto, indiscutível. A 

possibilidade de um outro processo de desenvolvimento dependeria 

do acréscimo de consciência do indivíduo, da sociedade e da espécie na 

direção de um cuidado amoroso com sua própria qualidade de existência 

em todos os âmbitos, o que só acabou acontecendo no limite individual 

e em pequeníssimas comunidades alternativas que intensificaram a 

simplificação das necessidades e acabaram desaparecendo na paisagem, 

confundidos com árvores e animais. Conta a lenda que o processo de 

alienação da espécie foi tão grande que em determinado momento se 

conseguiu reproduzir com tanta perfeição os modelos orgânicos e psí-
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quicos, e foram construídas máquinas tão perfeitas substituindo os seres 

vivos, até o ponto de não haver mais procriação natural, e as máquinas 

humanas dominaram o planeta através da reprodução do modelo que 

as produziu. Instituíram a eugenia planetária e logo todas as espécies 

naturais haviam sido substituídas por programas avançados de simulação 

de vida.  Conta-se ainda que nessa época uma maça era considerada uma 

maça a partir de uma certificação dada por uma organização agrícola 

que acabou patenteando todas as frutas, cereais e legumes do planeta, 

controlando-lhes a reprodução por intervenção genética. Dizem, também, 

que foi implantado um sistema de controle da qualidade maquínica da 

produção dita intelectual por meio da padronização hierárquica fechada, 

através da qual eram julgadas todas as espécies de produção científica. 

Houve também uma forte colonização de outros planetas e aqueles 

experimentos e construções científicas que não alcançavam a divulgação 

interplanetária, por meio de periódicos qualificados, eram considerados 

endógenos e como tais nunca poderiam merecer o qualificativo de 

ciência rigorosa, não passando de cópias de cópias de cópias. Falam 

ainda que sem pedigree curricular comprovado em cartório público e 

tudo ninguém poderia chegar a produzir algo que pudesse vir a ser 

considerado de valor verdadeiramente científico.  Dizem também que 

instituíram para si mesmos uma divisão no mínimo curiosa entre ciências 

da natureza e saberes humanos, tendo esses últimos em determinado 

momento pretendido erigir-se em ciências humanas independentes, mas 

foram impedidos pelo formalismo jurisprudente da Real Sociedade da 

Ciência Interplanetária, que passou a desqualificar qualquer pesquisa 

independente como falsa e nociva, sem levar em consideração qualquer 

apelo considerado subjetivo. Não se sabe claramente se a verdadeira 

causa de sua destruição foi mesmo o excesso de controle e a falta de 

sensibilidade, mas se sabe ao certo que desapareceu e somente deixou 
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vestígios digitais em programas que agora precisam de intérpretes muito 

raros para sua decifração correta. 

Esse imageamento ou metáfora é a apresentação da condi-
ção de princípio para se chegar a visualizar as consequências 
desastrosas de uma ciência que não sabe valorizar a potência da 
diversidade da espécie e que não sabe como fazer para se desa-
marrar de seus próprios preconceitos ontológica e epistemolo-
gicamente enraizados. Precisamos ter presente, por emergência 
da existência humana atual, uma compreensão articuladora 
da totalidade conjuntural que nos permita desenvolver uma 
criteriologia na investigação dos processos individuais, sociais 
e ecológicos que constituem a existência humana universal, 
tendo-se em vista a realização não-programática de projetos 
humanos auto-sustentáveis, cuja política é fundada na pertença 
comum a um mundo de entidades participantes das mesmas 
condições de inteligibilidade e de sentido existencial. Afinal, 
a humanidade em sua dimensão unitária de espécie não é um 
produto acabado e concluído pelo trabalho de Deus, mas uma 
obra aberta ao seu próprio poder-ser diferencial. Um mistério 
insondável que só se deixa capturar em instantes. Tudo isso 
aponta para uma Ética propriamente dita, que não pode ser 
compreendida senão como forma de realização plena dos 
sentidos humanos individual, social e ecocosmológico. Toda 
ciência qualitativa está assim implicada com o próprio desen-
volvimento humano complexo e diferencial, e será sempre um 
meio de realização da qualificação necessária à produção de uma 
vida cujo sentido primeiro e último é o tornar-se aquilo que se é: 
uma potência de plenitude vivente.  Também, uma obra de arte.
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A Ética na pesquisa qualitativa é a garantia de que o trabalho 
científico fundamental não consiste na utilização de modelos 
eficientes já dados, mas no aprendizado intensivo do modo de 
ser aberto da ciência da consciência e da inconsciência, que 
afinal é o âmbito em que toda investigação qualitativa deveria 
assentar o seu horizonte noético-noemático efetivo. O lugar, 
afinal, em que o sentido é sentido para seres humanos que se 
reconhecem livres de toda metafísica e de todo determinismo 
controlador. O controle, agora, é o meio de equilibração da 
qualidade e da qualificação em movimentos de relação de poder 
convergentes para um sentido comum unitário de tudo e de 
todos, sem que isso se transforme em camisa de força negadora 
da própria complexidade heterogenética da natureza como 
totalidade e da humanidade histórica nela existente. Nós so-
mos sempre aquilo que pensamos e como pensamos. E nossos 
pensamentos não são apenas atos intelectuais analíticos, mas 
são também desejos, juízos de gosto, perceptos e afetos. Para 
que um ethos adequado se desenvolva no exercício de uma 
ciência de rigor, é preciso levar em conta que toda qualidade 
só faz sentido para um ser capaz de percebê-la e discerni-la 
em sua função existencial própria. Para isso é preciso cuidar 
da qualidade humana para que ela possa ser a qualificadora 
do modo de vida sustentável e inteligente. Só o ser humano 
pode decidir pela sua qualidade de vida. Só o ser humano pode 
destinar-se feliz ou infeliz no transcurso da existência. Só ele 
pode ser ou não ser além do que já se encontra determinado 
pelas ações dos que o antecederam.
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Últimas palavras necessariamente inconclusivas 

Tenho plena consciência da consciência e da inconsciência de 
tudo o que aqui foi possível expressar. Há muitas lacunas, sem 
dúvida. Há também muitas aberturas merecedoras de atenção 
criteriosa. Mas do que dar conta de uma área específica do 
conhecimento humano, estas reflexões propõem um âmbito 
comum para a construção de uma ciência humana unificada, 
que parta de um novo começo absoluto – uma inevitável me-
táfora da ilusão de totalidade que só pode fazer sentido como 
tendência conectiva de toda investigação criteriosa, cujos eixos 
estruturadores formam a conjuntura eu-outro-mundo18. Toda 
ciência é uma produção de subjetivações concatenadas. Ela só 
faz sentido quando sujeitos históricos se tornam os qualifica-
dores qualificados dos processos infinitos de compreensão e 
de equilibração do ethos humano. Há, enfim, valores que só 
podem ser aprendidos pela experiência própria e apropriadora. 
Uma experiência que tem com o pano de fundo um abismo 
infinitamente abissal e desconhecido. Mas uma experiência 
que também pode se constituir como modo poético, salutar e 
solidário de habitar o mundo. 

A rigor, considero que para ser científica, uma ciência 
humana tem que ser filosófica. Quer dizer, uma produção dis-
cursiva de caráter epistemológico não pode deixar de lado o 
permanente estado de suspensão em relação aos dados estabe-
lecidos no passado da construção epistemológica de cientistas 
e filósofos, escolas e tendências, caso queira também produzir 
formas de pensamento autônomas e inventivas. É justamente 
este o traço fundamental do pensamento crítico que deve cons-
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tituir a base criteriológica de todo rigor qualificado: nunca 
acreditar em verdades dadas, nunca aceitar como concluídas as 
arqueologias e as genealogias da razão pura e da razão prática. 
Deixar sempre ser aquilo que é no desdobrar redobrante de 
sua saga implicada: um sentido que só faz sentido para quem 
se encontra em sentido-sendo. 

Apesar de tudo isso, penso que esse texto pode ser facil-
mente desqualificado, sobretudo porque não faz muitas cita-
ções textuais e é constituído de muitas referências declaradas. 
Em geral, se diz que uma pesquisa não pode ser muito séria se 
pretender lidar com mais de uma matriz teórica consagrada. 
Corro o risco de uma suposta falta de seriedade por conceber 
uma compreensão articuladora polilógica e polifônica.  Estou 
pondo à prova o sentido de qualidade que consiste em um pen-
samento capaz de gerar novos pensamentos. Cabe aos leitores 
e estudiosos julgar o mérito da questão, o que não me tira a 
convicção de que a qualidade não é algo que se possa adquirir 
por meio de acúmulos de conhecimentos e técnicas, pois é algo 
inerente ao processo de maturação total dos indivíduos hu-
manos concretos. É um destino desejante marcado pelo amor 
aos fatos – um acréscimo de potência criadora de mais-vida. 
A pesquisa qualitativa necessita de criadores para qualificá-la 
como tal. Ela é também uma invenção humana e é como inven-
ção que ela serve para aproximar o ser humano de sua potência 
desconhecida e do seu sentido próprio e apropriado. Serve, 
também, para semear e cultivar no mundo a morada poética do 
humano aberta na deriva cósmica de nosso universo temporal. 
O tempo da deriva ainda é longo e precisamos logo decidir para 
onde queremos conduzir a gênese futura da humanidade.
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Notas

1 Expressões tiradas da Ética de Spinoza (2008) e que indicam a 
natureza criada e a natureza criadora, respectivamente.

2 Expressão inspirada em Edgar Morin (1999, 2005a, 2005b).

3 Trata-se de um conceito tirado de Deleuze e Guattari, e que 
para mim indica a tendência inerente ao pensamento e ao co-
nhecimento humanos de totalizar as visadas racionais de sua 
compreensão de mundo. O conhecimento é sempre um processo 
que se dá em relações abrangentes com a totalidade divisada 
em um contexto de vida concreta. O sentido de totalidade é de 
certa forma a própria origem do conhecimento epistemológico, 
porque diz respeito ao acontecimento diferenciado da autocons-
ciência humana, um fenômeno da individuação autopoética do 
ser humano como indivíduo, como sociedade e como espécie. 
Entretanto, toda visada de totalidade é um segmento de totali-
dade, uma conjugação de corpos e mentes existentes no mesmo 
espaço-tempo, mas não é algo como o modelo transcendente da 
totalidade.  Toda totalização do conhecimento humano, em todos 
os seus estágios históricos, se dá em segmentos de totalidade e 
nunca em uma suposta e ilusória totalidade única, como se ima-
gina pelo ilusionismo de toda intuição totalizadora considerada 
absoluta. Toda totalidade segmentária é simplesmente um seg-
mento de totalidade, um estado de inclusão em uma determinada 
perspectiva existencial, sem necessariamente ter que ser uma 
perspectiva tematizada filosoficamente. Todo ser humano vive 
tematizando sua existência a partir de relações totalizadoras. 
Assim, toda totalização produzida pelos atos computacionais e 
pensantes dos seres humanos é semelhante às explosões neurais 
e o que delas decorre no fluxo contínuo das vivências corporais, 
afetivas e mentais. 
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4 Tradução do autor.  

5 Totalidadevivente é um conceito referente ao modo de ser humano 
projetado na existência em permanente estado de tensiona-
mento/relaxamento vital – permanente desejo de vida, o que 
também significa o ímpeto conservador e se conjuga com o ímpeto 
transformador.

6 Refiro-me aqui aos processos complexos de individuação humana 
que envolve outros indivíduos e se articula em sínteses mentais 
que transpassam a esfera particular das vivências intra e inter-
pessoais, pelo aparecimento das unidades compreensivas comuns 
e partilhadas linguisticamente. 

7 Inspiro-me aqui em Edgar Morin (2005b), quando concebe 
uma Ética articulada pela tríade indivíduo, sociedade e espécie, 
configurando diferentes níveis da complexidade conjuntural que 
torna o ser humano aberto a infinitas possibilidades, na condi-
ção de sua maturação espiritual consciente da consciência e da 
inconsciência – um ser em processo contínuo de aprendizado e 
superação.

8 Quero dizer a subjetividade como ela se dá subjetivamente fora 
da ilusão da separatividade entre indivíduo, sociedade e espécie. 
O sentido da espécie congrega o âmbito do oikos, da morada eco-
lógica e suas relações com o cosmos. A espécie não se dissocia de 
seu meio de vida concreto: a terra no espaço sideral. 

9 Esta tríade se refere às formas de pensamento que constituem o 
modo de ser humano universal, presente em todos os indivíduos 
da espécie em diferentes níveis de atualização e configuração 
histórica.

10 Terminologia apropriada de Edmund Husserl e que designa as 
estruturas de pensamento como atos e correlatos da consciência 
intencional perceptiva (perceptos), volitiva ( juízos) e conceitual 
(intuições conectivas).
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11 Unidade formalizante quer significar que toda formalização de 
sentido tácito ou explícito se dá por meio de formas já previa-
mente constituídas. A função de formalização é permanente no 
modo de ser biológico-cerebral e mental do ser humano, em atos 
e correlatos intencionais. A própria consciência pode ser consi-
derada como a unidade formalizante de toda vivência humana, 
não importando o grau de seu acontecimento.

12 Uso aqui esta palavra para designar a ausência de uma cultura de 
base que permita a produção de valores sustentáveis e reconhe-
cidos publicamente, também transmissíveis às novas e futuras 
gerações. Portanto, o inculto não é necessariamente o iletrado e 
sim aquele que não tem lastro espiritual algum e que se contenta 
em apenas sobreviver, sem se importar com nada além dos seus 
instintos imediatos.

13 Expressão cunhada para designar o campo imagético ou 
imaginativo do sentido não figurado de um acontecimento. O 
imageamento  dispõe as imagens de algo antes de sua explicação 
formal, permitindo que o sentido de um fenômeno não se encerre 
em uma  formalização vazia. E para dizer também como toda 
afiguração de sentido epistemológico só faz ganhar potência 
quando compreende o figurado como o sinal de uma presença 
que tem em si mesma a forma e o sentido de sua aparição. Veja-se 
como uma imagem imageada (poetizada) do rigor pode liberar sua 
função criadora e desativar sua função de castração normativa. O 
imageamento do rigor é um modo de fazer ver o estado da arte de 
todo rigor radicalmente vivido: uma expressa vontade de mais-
vida.

14 Uso aqui de um recurso imagético para indicar a complexidade 
da formação humana, que só ocorre plenamente por um ímpeto 
que o imaginário coletivo atribui às divindades ou ao sobrenatural. 
De fato, o senso comum guarda riquezas e profundidades que 
podem ser desveladas no exercício fenomenológico rigoroso. 
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Assim, a presença do sobrenatural no imaginário coletivo ex-
prime a percepção comum daquilo que não encontra explicação 
e justificativa nos dados racionalmente organizados, que é o 
próprio ímpeto vivente em suas metamorfoses extraordinárias. 
O sobrenatural é justamente o poder-ser em si mesmo. Este poder 
está em tudo e mesmo assim passa sempre despercebido. Essa é 
uma ciência da consciência da consciência e da inconsciência que 
nada tem a ver com explicações causais naturalistas, mas tem a 
ver com o funcionamento da própria mente condicionada dos 
indivíduos e das sociedades. O conceito de mente condicionada 
foi amplamente trabalhado por Krishnamurti em muitas de suas 
obras escritas. Remeto aqui à obra de soares (2007), que desen-
volveu uma pesquisa exaustiva sobre a obra de Krishnamurti e 
sua concepção educacional baseada no autoconhecimento, que 
não é nunca algo apreensível por transmissão de conteúdos e 
fórmulas vazias, mas é um processo de florescimento pessoal da 
autoconsciência liberadora da mente criadora, que se encontra 
desativada na maior parte da humanidade viva e que só se pode 
ativar por meio de práticas qualificadas.

15 Faço aqui uma alusão jocosa com o termo qualis que hoje é usado 
para estabelecer a hierarquia intelectual da produção científica 
das diversas áreas do conhecimento. Em todas as áreas, entre-
tanto, há um modelo comum baseado em níveis e categorias de 
localização. Na verdade, esse é um procedimento quantis que só 
por um equívoco conceitual é tomado como qualis. 

16 Trata-se de uma variante da tríade indivíduo, sociedade e espécie 
com o acréscimo do termo poética, indicando o processo produ-
tivo/reprodutivo da humanidade em sua saga histórica viva. 

17 Uso aqui esta expressão de Husserl em uma apropriação compre-
ensiva da fecundidade desse conceito, que considero basilar para 
uma rigorosa compreensão e interpretação da descrição feno-
menológica dos atos intencionais, apesar de não estar de acordo 
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com ele em relação ao caráter eidético puro da fenomenologia 
transcendental.  E como todo horizonte compreensivo é sempre 
formado de uma determinada paisagem material e mental, a par-
tir de um ser que percebe (existir-existindo) e de um percebido 
(existente), preservar a clareza da relação entre nóesis e nóema, 
entre o sentido instante e o sentido figurado, a forma formante 
e a forma formada, permite-me o uso da expressão horizonte 
noético-noemático para configurar o sentido relativo à totalidade 
de presentação e de apresentação de toda vivência intencional. A 
elaboração de um imageamento tem aqui a função da metáfora 
alegórica, cuja compreensão é uma antecipação de modos de ser 
efetivos, que podem ser rigorosamente descritos, mas nunca serão 
ou poderão vir a ser exatamente descritos. A própria descrição 
é um ato de permanente escolha, implica sempre em invenção e 
ajuste. A metáfora-alegoria fala de uma condição vigente e de um 
passo de superação do horizonte paradigmático da racionalidade 
monológica, apresenta o acontecimento de uma racionalidade 
polilógica que não perde mais de vista a estreita relação entre o 
conteúdo do aparecer e o conteúdo da aparência, entre a visada 
de um observador e tudo o que se afigura na visada. A atenção 
vai sempre permitir distinguir a presença do apresentado, sem 
que seja preciso estabelecer uma oposição e uma polarização. A 
lógica do terceiro incluído se mostra aqui em sua possibilidade 
modal e em sua potência de consistenciação de relações dialógicas 
radicais. 

18 Trata-se de uma variante da tríade indivíduo, sociedade e espécie. 
No sentido adequado, “mundo” é um conceito intrinsecamente 
relacionado ao ser que o percebe como tal, o ente-espécie humano. 
Mundo é tanto o planeta como o cosmo, pois ambos delineiam 
o âmbito compreensivo do lugar e do tempo da existência 
humana.
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