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Resumo
Este trabalho surgiu no decorrer de outra pesquisa, realizada no Programa de Apoio à Iniciação
Científica - PAIC - 2015-2016, sobre “Significados e sentidos de amor na terceira idade”.
Aborda a Metodologia Qualitativa em Psicologia na abordagem de Fernando Gonzalez Rey.
Estudar essa metodologia foi essencial para chegar aos objetivos da pesquisa do PAIC. A
origem do problema estava na necessidade de se aprofundar em uma metodologia de pesquisa
qualitativa que atendesse aos propósitos do estudo. O tipo de trabalho proposto em psicologia
solicitava uma metodologia que levasse em consideração os aspectos subjetivos dos
entrevistados, assim se apresenta a justificativa dessa profunda investigação nesta metodologia.
O objetivo é apresentar a metodologia, de forma resumida e esquemática, destacando a filosofia,
os princípios que a norteiam e suas particularidades. O trabalho se desenvolveu utilizando a
metodologia de revisão de literatura dos livros do autor Fernando González Rey: “Pesquisa
Qualitativa em Psicologia: caminhos e desafios” (2002) e “Pesquisa Qualitativa e Subjetividade:
os processos de construção da informação” (2005). Para se chegar ao delineamento da
metodologia, foi feito um cuidadoso fichamento dessas duas obras, separando os conceitos, que
estavam distribuídos ao longo dos livros, separando em categorias e processos. Em seguida foi
desenhado um esquema resumo do método, o qual facilitou o entendimento de forma visual.
Esta metodologia de pesquisa qualitativa está inserida em uma visão de mundo pós-moderno, o
qual se configura de forma caótica, imprevisível e dinâmica; a realidade é não linear, irregular,
interativa e plurideterminada. Nesta configuração o homem é visto na perspectiva históricocultural, de forma que o contexto sociocultural e histórico, no qual está inserido, influenciam
sua maneira de ver o mundo; e sua subjetividade e ações influenciam o desenvolvimento da
cultura e subjetividade social. A pesquisa segue um processo interativo e tem caráter contínuo,
no qual a linguagem é fundamental para a construção da informação. Como resultado foi
possível ter clareza dos processos da metodologia e perceber a importância e contribuições para
pesquisas em Psicologia. Fazer um desenho esquemático do modelo metodológico foi
importante para facilitar o entendimento do método e para poder ter um instrumento que
auxiliará apresentar, de forma resumida, às pessoas que nunca tiveram contato com essa
metodologia. Como conclusão do trabalho, ficou evidente a importância da metodologia para
pesquisas em Psicologia, pois leva em consideração pontos chave dessa disciplina: a
subjetividade dos envolvidos e os diálogos entre pesquisador e pesquisados.
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