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Resumo. Este painel apresenta modos de proceder ao se realizar a pesquisa qualitativa, segundo a 
abordagem fenomenológica. Será apresentado por três pesquisadoras da Sociedade de Estudos e 
Pesquisa Qualitativos – SE&PQ, focando: a) procedimentos da pesquisa qualitativa realizada 
fenomenológica e hermeneuticamente; b) uma pesquisa realizada nessa modalidade na área da 
psicologia clínica; c) uma pesquisa realizada nessa modalidade na área da Educação Matemática. 

Palavras-Chave:  Pesquisa Qualitativa; Fenomenologia; Hermenêutica;  

Recursos Necessários: sala com vídeo projetor.  

1- Breve contextualização do tema: 
a) Procedimentos da pesquisa qualitativa realizada fenomenológica e hermeneuticamente 

Maria Aparecida Viggiani Bicudo.  
 
Expõe a atitude fenomenológica e esclarece que ao assumimos o pensamento husserliano, 
trabalhar fenomenologicamente significa buscar pelo movimento de CONSTITUIÇÃO do 
objeto que estamos afirmando que existe ou que estamos buscando compreender sua 
realidade ou seu modo de ser.  Expõe a percepção, entendida como primado do 
conhecimento no âmago dessa linha filosófica, e esclarece a importância da descrição das 
vivências, tomada como dados de análise, bem como os procedimentos assumidos. Evidencia, 
no movimento da análise e interpretação dos dados, a interpretação hermenêutica e o 
processo de redução fenomenológica, esclarecendo o caminho percorrido da análise dos 
dados individuais à sua transcendência, rumo a uma teorização do investigado.  

b) Formação profissional do psicólogo clínico: a atitude fenomenológica de acolhimento, 

respeito, abertura de espaço intersubjetivo em atividades de pesquisa e de ação.  

Débora Candido de Azevedo 

 
Este trabalho é realizado em uma clínica-escola de uma universidade privada, da zona sul da 
cidade de São Paulo. Uma região com uma grande carência de atendimentos em saúde geral, 
mais especificamente em políticas públicas e vagas para atendimento em saúde mental.  Realiza 
o proposto em um projeto que visa atender ao aumento na demanda de pacientes com alguma 
afecção psiquiátrica atendidos no Centro de Psicologia Aplicada da universidade, devido às 
dificuldades dos mesmos em aderirem aos tratamentos psiquiátricos no CAPS (Centro de 
Atenção Psicossocial), por não se perceberem com algum transtorno psiquiátrico. Também não 
aderiam ao modelo tradicional dialógico de psicoterapia, por apresentarem um discurso 
incoerente e circular, próprio de momentos deliróides e até despersonalizados. Neste trabalho 
que realizamos os pacientes encontraram um lugar de acolhimento, respeito e possibilidades de 
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constituírem espaços de intersubjetividade. Reunimos estagiários do Plantão Psicológico e de 
Oficina de Criatividade, dos 9º e 10º semestres do curso de psicologia e iniciamos um ciclo de 
oficinas baseadas no modelo dos trabalhos de Nise da Silveira, que em 1946 inaugura uma 
forma de intervenção na saúde mental, através da terapia ocupacional em um ateliê de artes 
dentro do hospital psiquiátrico atendendo os pacientes com um tratamento inovador na época 
tendo melhores resultados que outras terapias tradicionais. Os encontros realizados nessas 
oficinas são gravados, descritos, analisados e interpretados mediante destaques de ocorrências 
relevantes no processo psicoterápico. 

c) Pesquisa Qualitativa Fenomenológica em Educação Matemática: possibilidades de 
compreensões sobre a constituição do conhecimento matemático 
Tais Barbariz 
 
Apresenta uma investigação que buscou compreensões acerca da constituição do 
conhecimento matemático, no contexto de ensino e aprendizagem em um curso à distância 
sobre temas da Geometria, explicitados em textos de Hans Freudenthal, importante 
educador matemático. O curso foi dirigido a professores do ensino básico de todo o Brasil, 
tendo sido cerificado pela Pro-Reitoria de Extensão da UNESP – Universidade Estadual 
Paulista.. Foi oferecido para duas turmas, com duração de dois meses cada uma, no ano de 
2015. Os dados qualitativos, que foram analisados fenomenologicamente pela pesquisadora, 
foram produzidos nos relatos de suas vivências na temporalidade de seu planejamento e 
atualização, na forma de descrições dos modos pelos quais se percebeu professora do curso, 
pesquisadora e sujeito da pesquisa. Em sua análise, a pesquisadora assume a postura 
qualitativa fenomenológica, na direção de obter uma compreensão a respeito da 
constituição do conhecimento matemático ao se estar com a Matemática, os cossujeitos e o 
ciberespaço. A constituição do conhecimento foi compreendida neste trabalho como o 
movimento que se dá no fluxo das vivências do sujeito, junto aos seus cossujeitos e mundo 
circunvizinhante, quando se enlaçam também as lembranças e o dar-se conta do que  está 
vivenciando, concepção essa que se espelha nas referências estudadas em  Edmund Husserl, 
Edith Stein,  Ales Bello e Maria Bicudo. 

2- Objetivo(s):  
Apresentar a pesquisa qualitativa segundo a abordagem fenomenológica, enfocando seus 
aspectos procedimentais e exemplificando esta modalidade de pesquisa, por meio da 
apresentação de duas pesquisas, uma na área da Psicologia e outra na área da Educação 
Matemática. 
 

3- Dinâmica/estratégia:  
a. Apresentação (Dinâmica de Grupo) 

O tema será apresentado pelas três participantes do painel, uma se seguindo a outra, 
procurando suscitar questionamentos para um breve debate.  

b. Exposição Teórica do tema (definir o conteúdo e o tempo de intervenção de cada 
membro)  
Serão apresentados: 

1 – Os procedimentos da pesquisa qualitativa realizada fenomenológica e 

hermeneuticamente (15 minutos, pela Profª Maria Bicudo); 

2 – Uma pesquisa na área da Psicologia (15 minutos, Profª Débora Azevedo); 
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3 – Uma pesquisa na área da Educação Matemática (15 minutos, Profª Taís Barbariz). 

c. Aplicação em outros contextos  
A pesquisa qualitativa segundo a abordagem fenomenológica é também muito 
aplicada na área da Saúde, e na área empresarial,por exemplo. 

d. Discussão  
Espera-se que as apresentações possam suscitar perguntas e breves discussões sobre 
os temas tratados. 

4- Aplicação da proposta na realidade/exemplos práticos;  
A proposta inclui a apresentação de pesquisas que efetivamente estão ou foram 
desenvolvidas em universidades no Brasil. 
 

5- Resultados esperados.  
Espera-se que o painel possa promover compreensões a respeito da pesquisa qualitativa 
segundo a abordagem fenomenológica e que, da mesma forma, incentive o aprofundamento  
nesse tema e a sua prática. 
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