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A COLETÂNEA MP NORTE

Considerando que a produção do conhecimento deve ser compartilhada, a produção
desta coletânea “Cadernos do Mestrado Prof issional em Ensino em Ciências da Saúde

para a Região Norte do Brasil – Cadernos MP Norte” se justif ica a partir da compreensão
de que os conhecimentos adquiridos e atividades realizadas nessa experiência educacional
podem ser socializadas com outros prof issionais tanto da área da saúde como da área de
educação, no sentido de contribuir com a divulgação da importância da produção de co-
nhecimento científ ico articulado às práticas prof issionais dos mestrandos.

Por outro lado, a publicação destas atividades desenvolvidas nos Módulos, atende aos
objetivos principais do Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde do Cen-
tro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde – CEDESS da Universidade Federal
de São Paulo, que são reflexão sobre a prática de ensino no contexto da educação superior,
focalizando a especif icidade da área da saúde, o desenvolvimento de estratégias de forma-
ção e desenvolvimento docente de maneira contínua e sistemática e a discussão de dife-
rentes estratégias metodológicas e práticas avaliativas para o processo de ensino e apren-
dizagem.

Especif icamente nessa turma de mestrado direcionado à Região Norte do Brasil, o
trabalho com professores das Universidades públicas e com preceptores dos Serviços de
Saúde constituiu uma experiência singular de reflexão sobre as práticas de educação e
saúde, especialmente daquelas relacionadas com a articulação universidade-serviços, bem
como a produção de conhecimentos sobre as mesmas e a proposição de produtos de inter-
venção na busca de aprimoramento da formação de prof issionais de saúde melhor prepa-
rados para a consolidação do nosso Sistema Único de Saúde.

Neste sentido, esta Coletânea compreende oito Cadernos assim distribuídos:

Caderno 1 – Introdutório

Caderno 2 – Ensino em Ciências da Saúde, Planejamento e Currículo

Caderno 3 - Metodologia da Pesquisa

Caderno 4 – Aprendizagem e Interdisciplinaridade na Formação em Saúde

Caderno 5 – Práticas Educativas em Saúde

Caderno 6 – Avaliação: processos e modelos

Caderno 7 – Políticas de Saúde e Educação

Caderno 8 – GEPPRA



5



6

SUMÁRIO

1. Apresentação ............................................................................................................................................ 8

2. Justificativa .............................................................................................................................................. 10

3. Módulo 1 - Epistemologia da Ciência

3.1. Objetivos ........................................................................................................................................ 14

3.2. Metodologia

3.3. Avaliação

3.4. Descrição das Atividades

3.5. Narrativas das Atividades Desenvolvidas pelos Mestrandos ................................... 16

3.6. Bibliografia do Módulo ........................................................................................................... 18

4. Módulo 2 - Processo de Planejamento da Pesquisa

4.1. Objetivos ........................................................................................................................................ 20

4.2. Metodologia

4.3. Avaliação ........................................................................................................................................ 21

4.4. Descrição das Atividades

4.5. Narrativa das Atividades Desenvolvidas pelos Mestrandos ..................................... 22

4.6. Bibliografia do Módulo ........................................................................................................... 30

5. Módulo 3 - Produção e Análise de Dados

5.1. Objetivos ........................................................................................................................................ 32

5.2. Metodologia

5.3. Avaliação

5.4. Descrição das Atividades

5.5. Narrativa das Atividades Desenvolvidas pelos Mestrandos ..................................... 33

5.6. Bibliografia do Módulo ........................................................................................................... 38

6. Considerações Finais ............................................................................................................................ 42

7. Anexo 1 - Texto Introdutório sobre Epistemologia da Ciência ......................................... 44



7



8

1. APRESENTAÇÃO

O conteúdo de “Metodologia da Pesquisa em Ensino em Ciências da Saúde”
             constitui um conhecimento indispensável para um mestrando, cujo Programa
             de Mestrado Prof issional tem por objetivos:

• Planejar, implementar e avaliar ações educativas inovadoras no seu espaço profissional;

• Produzir conhecimento sobre o Ensino em Ciências da Saúde a partir da
problematização de suas práticas e;

• Estar apto para a avaliação contínua, critica e transformadora de suas práticas
cotidianas no Ensino em Ciências da Saúde.

Além dessas competências o Programa “Ensino em Ciências da Saúde”, sob a responsa-
bilidade do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde da Universidade
Federal de São Paulo, tem como requisito a elaboração de uma dissertação/tese, normal-
mente redigida a partir de pesquisa empírica.

Por se tratar de um Programa que agrega prof issionais de várias áreas da saúde na
interface Educação e Saúde e, portanto, mesclando áreas das ciências biológicas e das ciên-
cias humanas, o tema adquire relevância e, ao mesmo tempo, ganha discussões específ icas,
uma vez que se trabalha com procedimentos científ icos diversos, complexos e
interdisciplinares.

O conteúdo de Metodologia da Pesquisa em Ensino em Ciências da Saúde foi desen-
volvido em três momentos distintos mas integrados, a saber:

a) No Módulo 2, realizado presencialmente nos dias 16 e 17 de Abril de 2011, com
atividades a distância anteriores e posteriores a essas datas, foram desenvolvidas
discussões e reflexões sobre “Epistemologia da Ciência”.

b) No Módulo 3, desenvolvido presencialmente nos dias 21 e 22 de Maio de 2011,
foram realizadas atividades a distância anteriores e posteriores a essa data. Foram
abordados conteúdos sobre abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa
e o processo de planejamento de pesquisa: revisão da literatura, busca ativa de
informações, planejamento da pesquisa, tipos de pesquisa e seus delineamentos.

c) No Módulo 5, realizado presencialmente nos dias 13 e 14 de Agosto de 2011, tam-
bém com atividades a distância anteriores ao momento presencial, os conteúdos
trabalhados foram relativos à Produção e Análise de dados.

Os momentos presenciais totalizaram 60 horas de atividades: o módulo 2 na cidade
de Palmas (Tocantins), o módulo 3, em Belém (Pará) e o módulo 5 em Boa Vista (Roraima).
As atividades a distância, com duração de aproximadamente um mês para cada módulo, com-
preenderam leituras, elaboração de resenhas e resumos, atividades individuais ou grupais
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por Estados, sempre acompanhadas pelas docentes responsáveis e tutores locais, no sentido
de propiciar o desenvolvimento e avaliação dos estudantes, através de devolutivas frequentes.

As docentes responsáveis pelo desenvolvimento do tema foram as professoras doutoras
Irani Ferreira da Silva Gerab, Maria Cecilia Sonzogno e Otilia Maria Lúcia Barbosa Seiffert,
docentes que integram o Programa de Mestrado Prof issional “Ensino em Ciências da Saú-
de”, junto ao Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde – CEDESS, da Uni-
versidade Federal de São Paulo – Campus São Paulo. A organização deste Caderno, além
das professoras responsáveis pelos módulos, contou com a participação da Profa. Dra. Si-
mone Regina Souza da Silva Conde, médica e docente da Universidade Federal do Pará
que atuou como Tutora Local (Belém) neste projeto, e também dos seis pós-graduandos
do Estado do Pará.
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2. JUSTIFICATIVA

Adisciplina de Metodologia Científ ica teve início na década de 1950 nas univer-
                    sidades americanas e por volta de 1960 foi introduzida nas universidades brasi-

         leiras. Há diferentes maneiras de desenvolvimento desse conteúdo: pode-se
enfatizar a História da Ciência ou o impacto das grandes descobertas científ icas, privilegi-
ando determinadas áreas do conhecimento; ou ainda a divulgação da ciência e sua
aplicabilidade prática; é possível, também formar graduandos com atitudes científ icas,
condizentes com a pesquisa científ ica, isto é, uma atitude empírica (de ver para crer),
determinista (para todo evento natural há uma causa natural), manipulação científ ica
(capacidade de experimentação) e parcimônia (tentar explicações simples antes do que as
mais complexas); pode-se partir do entendimento de que ciência é uma produção humana
e está relacionada diretamente às dimensões de espaço e tempo em que essa produção é
realizada, tendo em vista a problemática que se apresenta num determinado contexto
sócio-histórico-político.

Em consonância com os objetivos do Programa de Mestrado Prof issional Ensino em
Ciências da Sáude, privilegiamos um entendimento de ciência dentro de um contexto sócio-
histórico-político, voltado para questões de educação e saúde contemporâneas e vivenciadas
pelos nossos mestrandos na sua prática cotidiana. Além disso, são discutidas as abordagens
quantitativa e qualitativa de se fazer ciência, considerando que os objetos de investigação,
muitas vezes, se caracterizam por questões interdisciplinares, ora com uma fundamenta-
ção mais voltada para a ciência biológica, ora mais próxima das ciências humanas.

Historicamente, o entendimento sobre ciência, até aproximadamente a metade do
século XX, f ixava-se na possibilidade de utilizar o método científ ico, def inido como o
único caminho para uma investigação científ ica (NAGEL, 1977).Compreendia-se a aplica-
ção do método científ ico, numa postura do positivismo lógico, por meio da observação
controlada e sistemática e da experimentação. Essas aferições transformavam-se em
frequências de resposta, portanto resultados numéricos e passíveis de testes estatísticos. A
ciência, deste ponto de vista, tinha como objetivos a observação, descrição, prevenção e
controle e sua f inalidade última, a explicação científ ica (por exemplo, pela determinação
de leis explicativas dos fenômenos).

Partilham dessa visão de ciência os f ilósofos ligados ao Círculo de Viena: Rudolf Carnap,
Herbert Feigl, Carl Hempel, W.V. Quine, entre outros. Esse movimento ocorreu em Viena,
nas primeiras décadas do século XX (1918-1936) e foi responsável pela corrente de pensa-
mento intitulada positivismo lógico como reação à f ilosof ia idealista e especulativa que
prevalecia nas universidades alemãs. Esse grupo iniciou um movimento de investigação
que tentava buscar nas ciências a base de fundamentação de conhecimentos verdadeiros.

Karl Popper, porém, foi um grande crítico do pensamento do Circulo de Viena. Formulou
o modelo hipotético-dedutivo e a falseabilidade da teoria científ ica, exercendo forte influên-
cia no pensamento ocidental moderno. Para este f ilósofo, a busca pelo conhecimento não
acontece apenas a partir da observação simples dos fatos, ou da dedução de seus enunciados.
Na realidade, a nova concepção assume o interesse do sujeito no conhecimento de uma
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determinada realidade que seu quadro de referências não mais satisfaz. Trabalha com o
modelo de construção de teoria e raciocínio dedutivo.

Tanto no modelo do positivismo lógico como no modelo hipotético-dedutivo abor-
dagens como a fenomenologia, psicanálise e a teoria marxista eram tratadas como
especulativas e não-científ icas. Também os cientistas sociais lutavam por uma compreensão
mais ampla do que é ciência, mais ampla, enfatizando a construção da metodologia a partir
de pressupostos teórico-metodológicos sobre a situação problemática a ser estudada.

Especif icamente no módulo que trata da Epistemologia da Ciência propusemos aos
estudantes uma ref lexão sobre o desenvolvimento de diferentes posturas sobre esse
arcabouço denominado “ciência”.

O questionamento sobre a contemporaneidade da pesquisa científ ica foi realizado
sobre o texto de Sousa-Santos (1997) a partir da publicação “Um discurso sobre as ciências”.
O Autor enfatiza a necessidade do conhecimento científ ico responder aos anseios sociais
dos diferentes grupos humanos.

A discussão sobre “paradigma”, tal como proposta por Kuhn ([1962]1975) também é
objeto de análise, neste curso. O Autor discute o processo cumulativo da ciência como
necessário durante algum tempo – denominando-o como “ciência normal”; mas, na medi-
da em que os fenômenos estudados não mais se articulam com a teoria propõe uma mu-
dança de paradigma, que def ine como -  “os pontos de apoio em torno dos quais giram as
revoluções científ icas” (Kuhn, 1975, p.55).

Nesse sentido, a própria história da ciência traz alguns marcadores do conhecimento
científ ico, sobretudo na Física, oferecendo aos estudantes um panorama de como o pensa-
mento científ ico tem se transformado ao longo do tempo.

Essa discussão se faz necessária, sobretudo, por tratarmos de objetos de pesquisa, numa
área interdisciplinar que envolve ciências humanas e ciências da saúde. Não apenas lida-
mos com fatos observáveis, mas também com aspectos da cultura, crenças, expectativas,
percepções dos sujeitos.

Esclarecimentos e reflexões sobre a coerência entre os níveis teóricos e empíricos também
estiveram presentes, tendo como referência autores que se reportam às dimensões f ilosóficas
da pesquisa empírica: entre eles  Vieira Pinto (1979), Gamboa (1998), Minayo (2003).

“A escolha de uma f ilosof ia impõe a lógica que lhe corresponde, esta por sua vez condicionará
a teoria da ciência, a metodologia da pesquisa científ ica que inspirará” (VIEIRA PINTO, 1979, p. 73).

Gamboa (1998) também af irma a necessidade de se esclarecer a relação entre os dife-
rentes níveis do trabalho científ ico e sua coerência lógica: o nível operacional, o nível
teórico-metodológico e o nível gnoseológico / ontológico (op.cit., p. 41 e segs.).

Introduzimos ainda a discussão sobre interdisciplinaridade e complexidade, conside-
rando-se que, muitas vezes, o trabalho de investigação ocorre nas fronteiras de áreas bem
delineadas; surgem áreas interdisciplinares e, mediante a complexidade das situações de
investigação, a metodologia precisa ser def inida em um contexto teórico-metodológico
adequado. Isto é, “foi abandonada a idéia de que faça qualquer sentido discutir a metodologia
fora de um quadro de referência teórico que, por sua vez, é condicionado por pressupostos
epistemológicos” (LUNA, 1996, p.14). Substituímos a busca da verdade pela tentativa de aumentar o
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poder explicativo das teorias ou de obter maior compreensão sobre o fenômeno em estu-
do. “Neste contexto, o papel do pesquisador passa a ser o de um intérprete da realidade pesquisada,
segundo os instrumentos conferidos pela sua postura teórico-epistemológica” (LUNA, op. cit. p.14).

Desejamos explicitar ainda a necessária discussão sobre a nítida separação entre sujei-
to e objeto, na perspectiva da ciência moderna, “pela qual o primeiro pode conhecer, sem
demasiado ruído, o segundo” (RIBEIRO, 2003, p. 86), enquanto nas ciências humanas “há uma
profunda perturbação nas relações entre sujeito e objeto (...) porque enfrenta a difícil situação
de uma coincidência entre o sistema que conhece e o sistema que é conhecido (op. cit. p. 88).

Por estas razões, os três módulos de “Metodologia da Pesquisa em Saúde” foram assim
organizados:

a) O primeiro abordando questões sobre a teoria do conhecimento, a lógica do
conhecimento científ ico, o poder da explicação científ ica, o conhecimento
interdisciplinar, a complexidade, a pertinência do conhecimento científ ico e as
questões contemporâneas;

b) O segundo favorecendo a compreensão sobre as convergências e divergências das
abordagens qualitativa e quantitativa e o processo de planejamento da pesquisa e
tipos de delineamentos pesquisa e de coleta de dados;

c) Finalmente, no terceiro, aprofundando discussões sobre a diversidade da coleta de
dados, o tipo de dado obtido e sua abrangência e o signif icado dos mesmos, seja por
meio de uma análise quantitativa, seja por meio de uma análise qualitativa.

A seguir, apresentaremos a descrição da proposta pedagógica e a reflexão sobre as
produções dos mestrandos no ambiente virtual de aprendizagem em cada módulo.

Referências Bibliográficas:
GAMBOA, Silvio Sanchez. Fundamentos para la investigación educativa:

pressupuestos epistemológicos que orientan al investigador. Santa Fé de Bogota: Coopera-
tiva Editorial Magisterio, 1998.

KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas.  São Paulo: Perspectiva,
1975 (edição original 1962).

LUNA, Sergio Vasconcelos. Planejamento de pesquisa: uma introdução. São Paulo:
EDUC, 1997.

MINAYO, Maria Cecilia de Souza. Hermenêutica-Dialética como caminho do pensa-
mento social. In Caminhos do Pensamento: epistemologia e método. Maria Cecilia de
Souza Minayo e Suely Ferreira Deslandes (organizadoras). Rio de Janeiro, Editora Fiocruz,
2003.

RIBEIRO, Renato Janine. A universidade e a vida atual: Fellini não via f ilmes. Rio de
Janeiro: Campus, 2003.

SOUSA-SANTOS, Boaventura. Um discurso sobre as ciências. 9ª ed. Porto: Edições
Afrontamento, 1997.
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3. MÓDULO 1 – EPISTEMOLOGIA DA CIÊNCIA

3.1. Objetivos
• Compreender a evolução do pensamento científ ico, favorecendo o desenvolvimento

de uma fundamentação teórico-metodológica do processo de construção de conhecimento,
num contexto sócio-histórico-cultural;

• Relacionar aspectos operacionais da coleta de dados com aspectos teórico-metodológicos,
epistemológicos e ontológicos, caracterizando os diferentes tipos de conhecimento e as con-
cepções de Ciência que se desdobram em distintas abordagens.

3.2. Metodologia
• As atividades de ensino-aprendizagem foram desenvolvidas utilizando o ambiente

virtual de aprendizagem Moodle por meio das ferramentas fórum de discussão temáticos,
diário, wiki. Estimulou-se a busca ativa de informações, além da bibliograf ia sugerida. Nas
atividades presenciais, além de preleções dialogadas, desenvolvemos exercícios escritos
individuais e em grupo, seminários, apresentação de vídeos, etc.

• Para que os objetivos fossem alcançados e para que as atividades presenciais tivessem
sentido e fossem produtivas foi essencial que a programação a distância fosse cumprida
integralmente, anterior e posteriormente aos momentos presenciais.

3.3. Avaliação
• O cumprimento de todas as atividades programadas, dentro dos prazos estabelecidos,

aliando-se à qualidade dos trabalhos em termos de conteúdo signif icativo que, de fato,
demonstrassem envolvimento e desenvolvimento dos mestrandos.

• Participação nas discussões em fóruns de debates.

• Argumentação e síntese de idéias que evidenciassem conhecimento teórico-
metodológico no âmbito das atividades e conteúdos trabalhados.

• Frequência nos espaços pactuados.

3.4. Descrição das Atividades
As atividades serão apresentadas na mesma ordem em que foram solicitadas aos pós-

graduandos:

I. Apresentação do programa do módulo.

II. Leitura de um hipertexto denominado “Introdução ao tema Epistemologia da Ciência”
(Anexo 1) para problematizar, junto aos pós-graduandos, a importância e necessidade de
uma reflexão sobre a natureza do conhecimento científ ico.

III. Leitura e análise do livro “Um discurso sobre as ciências” de Boaventura de Sousa-
Santos (1997), enviado pelo Moodle.  A análise individual foi postada na ferramenta DIÁRIO,
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entre 18/03 e 10/04. Foram colocadas as seguintes questões para facilitar a participação e
reflexão dos estudantes, sobre o tema:

a) Conheça o Autor no tempo e no espaço;

b) Indique as razões do próprio desenvolvimento científ ico que levaram diferentes
autores a tecer críticas à ciência moderna;

c) Indique razões sociais e éticas que levaram diferentes autores a tecer críticas à
ciência moderna;

d) Caracterize o paradigma social;

e) Você concorda com a proposta do Autor? Justif ique.

IV. Leitura dos seguintes textos:
Aleksandrowicz AMC. Complexidade e metodologia: um refinado retorno às fronteiras
do conhecimento. pp. 49-79.. In MCS Minayo & SF Deslandes (orgs.). Caminhos do
pensamento: epistemologia e método. Fiocruz, Rio de Janeiro, 2002.

Foi solicitado aos estudantes identif icação das características do pensamento complexo,
segundo a Autora.

Minayo MCS. Hermenêutica-Dialética como caminho do pensamento social. pp. 83-
107. In MCS Minayo & SF Deslandes (orgs.). Caminhos do pensamento:
epistemologia e método. Fiocruz, Rio de Janeiro, 2002.

A leitura deste texto objetivou a compreensão dos conceitos de “hermenêutica” e
“dialética” e por que a Autora propõe a aproximação entre os dois tipos de pensamento.

V. Atividade presencial: 16/04 e 17/04

a) Discussão em pequenos grupos sobre competências e recursos essenciais para o
trabalho do pesquisador;

b) Exposição dialogada sobre História da Ciência – os momentos de transição; o
legado de diferentes f ilósofos; a relação da produção de conhecimento científ ico
com diferentes momentos sócio-histórico-culturais das sociedades. Uma reflexão
sobre a produção de conhecimento nas ciências biológicas e nas ciências humanas;

c) Discussão de algumas questões colocadas por Boaventura de Sousa-Santos, reto-
mando dúvidas e questionamentos sobre a leitura e análise do texto, bem como
alguns pontos chaves, chegando-se a uma síntese ampliada sobre o texto, permitin-
do uma compreensão mais abrangente;

d) Seminário sobre as leituras solicitadas no item IV discutindo: o conceito de “com-
plexidade” a partir de diferentes autores; o que signif ica aproximar-se de um objeto
de estudo interdisciplinar? A necessidade de coerência entre os diferentes níveis na
produção de conhecimento científ ico: operacional, teórico-metodológico,
epistemológico, ontológico. A compreensão sobre as abordagens “hermenêutica” e
“dialética” e a possibilidade de reuni-las, segundo Minayo;

e) Projeção do vídeo sobre “Complexidade”, segundo Edgar Morin;
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f) Exposição dialogada sobre os diferentes entendimentos de pensamento complexo:
• localização dos autores lidos no tempo e no espaço;
• como pesquisar na área interdisciplinar “Educação e Saúde”?
• qual a abrangência desta área?
• qual o sentido de discutir diferentes abordagens frente a fenômenos que envolvem
“Educação e Saúde”?

VI. Após os momentos presenciais foi solicitado um texto conclusivo, construído pelo grupo
de alunos  a distância por Estado, com a seguinte instrução:

a) No Moodle, na ferramenta Diário, elaborar uma síntese comparando as propostas de
Boaventura de Sousa-Santos, Ana Maria Coutinho Aleksandrowicz (capítulo 2) e Maria
Cecilia de Souza Minayo (capítulo 3), discutindo possíveis aproximações ou
distanciamentos entre os três autores.
b) A síntese: aproximadamente 30 linhas (1 lauda), contendo as principais propostas
teórico-metodológicas para a obtenção de conhecimento segundo cada autor. A data
limite para o envio da síntese foi f ixada em 20/04/2011.

3.5. Narrativa das Atividades Desenvolvidas pelos Mestrandos

A. Resumo da Síntese Produzida pelos Grupos no Moodle

Contemporaneamente, vive-se um período de inquietação e incertezas na esfera cien-
tíf ica. Os autores: Boaventura (1988), Minayo (2002) e Aleksandrowicz (2002) apresentam
propostas inovadoras para uma nova racionalidade científ ica, que não são necessariamen-
te def initivas, levando a reflexões sobre pontos convergentes e divergentes.

O texto de Boaventura problematiza três momentos na evolução da ciência moderna:
o paradigma dominante, a crise do paradigma dominante e o paradigma emergente. O
paradigma dominante, regido pela visão positivista e rigor científ ico das ciências naturais,
baseia-se no conhecimento proporcionado por teorias objetivas como as de Newton,
Copérnico e Galileu. A teoria heliocêntrica de Copérnico, as leis de Galileu sobre a queda
dos corpos, a síntese cósmica de Newton, o despertar f ilosóf ico de Descartes e Bacon revo-
lucionaram as concepções científ icas a partir do sec. XVI e proporcionaram o desenvolvi-
mento do paradigma científ ico-moderno, global e totalitário, pautado na racionalidade,
no mecanicismo, no rigor metodológico e fortalecido pelo positivismo determinista, que
durante muito tempo tramitou como verdade absoluta.

Entretanto, a própria evolução deste conhecimento pôs em cheque sua relevância ao
desconsiderar as interações dos fatores causais e o impacto de suas descobertas na vida social.

A constatação da pró-atividade do observador na construção da realidade gera uma
nova visão acerca do papel do mesmo diante dos fenômenos do mundo. Inicia-se a grande
transição epistemológica da atualidade e o consequente surgimento de uma racionalidade
mais plural e menos dicotômica que caracteriza o paradigma social emergente.

As abordagens diferem em alguns pontos, não havendo necessariamente discordância.
Por exemplo: Boaventura expõe de forma clara o processo de globalização como argumen-
to de difusão do paradigma social e prega a ruptura completa com o paradigma dominante
como princípio da transformação, af irmando ainda que já estamos vivenciando o processo
de transição de paradigmas.  Minayo propõe a discussão, utilizando a hermenêutica e
dialética para promover transformações paradigmáticas. A interpretação hermenêutica
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baseia-se na busca por dados históricos e contextuais do texto e no entendimento de sua
racionalidade e  sentido. A dialética valoriza a discussão, a crítica, o conflito, complementando
o entendimento da realidade e das relações sociais. Esta atitude crítica considera como funda-
mento da comunicação as relações dinâmicas e antagônicas entre classes, grupos e culturas, e
leva-nos a considerar o outro, entendendo-o, entender-se nele e ressignificá-lo. Esse movimen-
to necessário e difícil de aprendizado da prática social empírica dos indivíduos em sociedade
em seu movimento contraditório configura a articulação hermenêutica-dialética.

Com relação à dualidade conhecimento cientif ico e senso comum, Minayo e
Aleksandrowicz propõem uma fusão e convergência valendo-se dos fundamentos do  pen-
samento complexo. Já Boaventura é mais enfático ao af irmar que “todo conhecimento
cientif ico visa constituir-se em novo senso comum”.

Percebemos claramente pontos de convergência entre as autoras, como o rompimento
com o dualismo científ ico; o resgate e a valorização do senso comum; utilização das ciências
sociais/humanas como catalisadoras da transformação ao novo paradigma; consideração
de uma relação linear entre diversas as ciências, ou seja, a não hierarquização, com ênfase
na transdisciplinaridade, na pluralidade de métodos de pesquisa, e no abandono do
reducionismo rumo à complexidade, como racionalidade do novo paradigma.

Os três autores demonstram em suas teorias uma aproximação entre os níveis de com-
preensão nas causas sociais, na complexidade e na redução. Edgar Morin, depoimento em
vídeo, caracteriza a necessidade da junção dessas teorias e, ainda, enfatiza a organização
do conhecimento como direção. Entretanto, é preciso que o pesquisador e o educador
reaprendam a aprender para trabalhar com a transdiciplinaridade entre um projeto e ou-
tro, por isso a necessidade do tetragrama organizacional (ordem, desordem, interação e
organização). Propostas atuais de Boaventura e Minayo, por exemplo, remetem a uma
discussão de ciências com uma postura dialética onde se chega a verdade pela historicidade
e análise das contradições para posteriores transformações.

Compartilhamos a sensação de vivenciar uma grande e constante transformação, pois
identif icamos que impera certa instabilidade social e inquietação por melhorias; mas tam-
bém a insegurança diante destas  mudanças. Talvez sejam percepções da fase transitória a
qual Boaventura se refere, porém não cremos que todo conhecimento científ ico visa tor-
nar-se senso comum, nem na recíproca. Como participantes da transição e/ou pela forte
influência da concepção moderna, não estamos totalmente isentos. Mas esta é uma visão
passível de modif icação.

B. Resumo do Fórum de Discussão

Escrito em 1988, o texto de Sousa Santos trata sobre um tempo de transição, de crise
de identidade das ciências, da crise do paradigma da ciência moderna e da tendência ao
fortalecimento da ciência pós-moderna. Sustenta ainda que vivemos a ambiguidade e a
complexidade da situação do tempo presente, levando à quebra do modelo mecanicista
linear, modelo hegemônico, ocasionando uma convergência das ciências naturais com as
sociais, caracterizando a transdisciplinaridade, ou seja, a necessidade de abordagem dos
fatos sob seus diversos aspectos constituivos, descrevendo contextualização dos fatos.

Por sua complexidade o texto é instigante e exige estudos ou leituras paralelas. Quando o
autor justif ica a tese de que "todo o conhecimento é autoconhecimento" há concordância da
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maioria dos letrados. Porém quando af irma que "a ciência não descobre, cria", observam-se
questionamentos e divergências.

De fato, vivemos um momento de transição, onde precisamos rever nossas referências.
Boaventura apresenta-nos os questionamentos de Rousseau para refletirmos sobre interroga-
ções referentes à evolução da epistemologia, af irmando não ser possível dicotomizar o conhe-
cimento científ ico-natural e o científ ico-social, pois são indissociáveis, assim como o ser hu-
mano deve ser visto e tratado como um ser indivisível, complexo e integral. O autor valoriza o
ser por sua relação com sua cultura, suas crenças e sua inserção na sociedade.

A f igura abaixo foi construída a partir da leitura dos resumos e análise crítica realizada
pelos alunos no Fórum de Discussão fundamentada no texto de Boaventura de Sousa Santos.
As palavras refletem conceitos, afirmações, dúvidas e questionamentos presentes na atividade
a distância.

3.6. Bibliografia do Módulo:

BÁSICA:
MINAYO, Maria Cecília de S. e DESLANDES, Suely F. (orgs). Caminhos do Pensa-
mento: epistemologia e método. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003.
SOUSA-SANTOS, Boaventura. Um discurso sobre as ciências. 8a ed. Porto:
Afrontamento, 1996.

COMPLEMENTAR:
BERGER, Peter L.; Luckmann, Thomas. A construção social da realidade.
Petrópolis: Vozes, 1985.
CAMPOS, Gastão W. de Sousa et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec;
Rio de Janeiro: Ed.Fiocruz, 2006.
GAMBOA, Silvio S. Fundamentos para la investigación educativa: presupuestos
epistemológicos que orientan al investigador. Santa Fé de Bogotá: Cooperativa
Editorial Magistério, 1998.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 1978.
KOPNIN, Pavel V. Fundamentos lógicos da ciência. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1972.
MINAYO, Maria Cecilia. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em
saúde . São Paulo - Rio de Janeiro: HUCITEC-ABRASCO, 1992.
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MORIN, Edgar. Ciência com consciência. 8ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
SCHAFF, Adam. História e verdade. 6a ed. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
SILVEIRA, Fernando L. A filosofia da ciência de Karl Popper: o racionalismo
crítico. Cadernos Catarinense de Ensino de Física. 13 (3): 197-218, dez/1996.
VIEIRA PINTO, Álvaro. Ciência e existência: problemas f ilosóf icos da pesquisa
científ ica. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
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4. MÓDULO 2 - O PROCESSO DE PLANEJAMENTO
DA PESQUISA

4.1. Objetivos

4.1.1. Geral:
• Discutir as abordagens de pesquisa para o ensino das ciências da saúde e seus possí-

veis delineamentos bem como as etapas para a elaboração do projeto de pesquisa.

4.1.2.Específicos:
• Discutir as principais etapas envolvidas na realização de um estudo de pesquisa;

• Descrever as diferenças entre abordagem quantitativa e qualitativa;

• Descrever e analisar a estrutura de um projeto de pesquisa;

• Descrever as principais indicações e características destes desenhos:
- revisão sistemática
- levantamento (survey)
- pesquisa experimental / quase-experimental
- pesquisa correlacional
- pesquisa causal-comparativa (ex post-facto)
- narrativa (história de vida / história oral)
- pesquisa do tipo etnográf ico
- estudo de caso
- pesquisa-ação

• Conhecer as etapas para a construção de uma revisão de literatura;

• Planejar, elaborar e apresentar um pôster sobre desenhos metodológicos.

4.2. Metodologia
• As atividades de ensino-aprendizagem foram desenvolvidas, como no módulo ante-

rior, em dois momentos distintos: encontros presenciais e a distância. As atividades
presenciais compreenderam: exposições dialogadas, exercícios escritos individuais e em
grupo, apresentação de vídeos, apresentação de posters, e trabalho em grupos. E as ativi-
dades a distância foram realizadas na plataforma Moodle por meio das ferramentas fórum
de discussão temáticos, diário e wiki. Estimulou-se a busca ativa de informações, além da
bibliograf ia sugerida, favorecendo maior e melhor aprofundamento dos estudos sobre os
temas abordados.

• Pactuou-se com os mestrandos a importância da realização das atividades a distância,
pré e pós módulo, para o alcançe dos objetivos de aprendizagem propostos e fundamentais
à formação inicial do pesquisador.
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4.3. Avaliação
• O processo de avaliação da aprendizagem foi orientado pelos seguintes critérios:

O cumprimento de todas as atividades programadas, dentro dos prazos estabelecidos,
aliando-se à qualidade dos trabalhos em termos de conteúdo signif icativo que demons-
trassem envolvimento e desenvolvimento dos mestrandos.

• Participação das discussões no fórum.

• Argumentação e síntese de idéias que evidenciassem conhecimento teórico-
metodológico no âmbito das atividades e conteúdos trabalhados.

• Freqüência nos espaços pactuados.

4.4. Descrição das Atividades
Neste módulo, os pós-graduandos realizaram um conjunto de Atividades, cujas orientações

estavam disponibilizadas na plataforma Moodle.

As atividades a distância foram realizadas no período de 18/04 a 20/05 de 2011, a saber:

I. Leitura dos textos abaixo indicados e discussão com os colegas no Fórum sobre os
pressupostos das abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa. A discussão foi disparada
pela seguinte questão: Quais os pontos de convergências e divergências das abordagens
Quantitativa e Qualitativa?

MINAYO, M. C. S. & SANCHES, O. Métodos Quantitativos e Qualitativo: Oposição
ou Complementaridade.  Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (3): 239-262, jul/set,
1993.
LANDIM FLP et al. Uma reflexão sobre as abordagens em pesquisa com ênfase na
integração qualitativo-quantitativa. Revista Brasileira em Promoção da Saúde,
UNIFOR, Fortaleza, v. 19, n. 1, p. 53-58, 2006.

II. Elaboração de um Resumo Analítico, apontando as etapas para a elaboração de um
projeto de pesquisa no âmbito do ensino das ciências da saúde e os paramêtros do rigor e
da qualidade, a partir da leitura dos textos abaixo:

LUNA, S. Planejamento de Pesquisa: uma Introdução. São Paulo: EDUC, 1996
ANDRÉ, M. Pesquisa em Educação: buscando rigor e qualidade. Cadernos de Pes-
quisa, FCC, São Paulo, n. 113, p. 51-64, julho 2001.

III. Preparação de posters para expor as características dos  Desenhos de Pesquisa, arti-
culando com um artigo de livre escolha, que apresentasse o uso do desenho no âmbito da
pesquisa sobre o ensino das ciências da saúde.

Atividade Presencial – 21 e 22/05/2011
1. Dinâmica de integração dos mestrandos e docentes;
2. Exposição dialogada sobre as etapas da construção da pesquisa científ ica com
ênfase no planejamento/projeto;
3. Exposição dialogada sobre os parâmetros de uma boa revisão de literatura, de-
monstrando como elaborar uma revisão de literatura (cadastramento no acesso
remoto e busca ativa de informações);
4. Apresentação dos Posters sobre os Desenhos de Pesquisa e seus delineamentos segui-
da de debate: Revisão sistemática, Levantamento (survey), Pesquisa Experimental /
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Quase Experimental, Pesquisa Correlacional, Pesquisa Causal-Comparativa (ex post-
facto), Narrativa (história de vida / história oral), Pesquisa do tipo etnográf ico,
Estudo de caso, Pesquisa-ação.

Atividade pós encontro presencial: 23 a 25/05/2011
1. Os grupos dos mestrandos por Estado elaboraram um Quadro Resumo sobre as
abordagens de pesquisa qualitativa e quantitiva, contendo os principais aspectos de
convergências e divergências. A postagem da tarefa na plataforma  se deu até o dia
26/05/2011.

4.5. Narrativa das Atividades Desenvolvidas pelos Mestrandos

4.5.1. Resumo dos Diários Individuais
O processo de trabalho para a construção da narrativa dos resumos socializados nos

diários individuais do módulo 2 implicou na leitura de todos os resumos dos mestrandos,
agrupando os pontos comuns das ideias extraídas dos textos, assim como análises das ideias
que não foram maioria, mas que destacavam a expressividade dos textos.

Foram selecionadas os comentários que retratavam um caráter analítico e de
compreensãodo solicitado na atividade.

Esta narrativa procura destacar a articulação percebida pelos mestrandos das principais
ideias de Luna (1996) e André (2001) acerca das etapas de elaboração de um projeto de
pesquisa.

Inicialmente, os mestrandos identif icaram a aproximação dos argumentos dos autores
no que tange a importância da pesquisa, o papel do pesquisador e as etapas de elaboração
de um projeto de pesquisa, enfatizando a necessidade de uma análise crítica da temática,
a especif icação dos objetivos, a relevância teórico-social do problema e as opções
metodológicas.

Sequencialmente, apontaram características dos autores e das temáticas dos textos
analisados. Luna (1996), através de sua experiência como docente e pesquisador, enfatiza
o processo do planejametno da pesquisa, além da revisão da literatura. André (2001)
problematiza sobre  o rigor e a  qualidade da pesquisa, tomando comoponto de referência
a pesquisa em educação.

A confluência dos autores refere-se principalmente à premissa que um projeto de pesquisa
é singular, devendo ser estruturado a partir de um problema explicitamente delimitado. Tal
processo exige um equilíbrio metodológico, considerando-se a busca do rigor e da qualidade na
produção científica de um novo conhecimento de relevância teórica e social. Além de defenderem
o rigor e a qualidade da pesquisa, af irmam ser uma tarefa coletiva e de longo prazo, implicando
num processo contínuo de avaliação da trajetória tendo em vista a produção de resultados
consistentes e relevantes.

Nos resumos surgiu, timidamente, a necessidade de relembrar conceituação de metodologia
e pesquisa apresetados pelos autores, uma vez que eram termos que apareciam signif icativa-
mente, ao longo dos textos, e suas conceituações eram fundamentais para compreender os
argumentos expostos.
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Na concepção de Luna, 1996, metodologia é um instrumento poderoso justamente
porque representa e apresenta os paradigmas de pesquisas vigentes e aceitos pelos diferen-
tes grupos de pesquisadores. Comenta que em alguns âmbitos prof issionais, a metodologia
é associada à Estatística, e se aproxima mais do que se poderia chamar de Filosof ia ou
Sociologia da Ciência, enquanto a disciplina instrumental é referida como Métodos e Técnicas.
Ressalta que a discussão da metodologia deve necessariamente ser inserida num  quadro
de referência teórico que, por sua vez, é condicionado por pressupostos epistemológicos.
Assim sendo:

“o papel do pesquisador passa a ser o de um intérprete da realidade pesquisada, segundo os
instrumentos conferidos pela sua postura teóricoepistemológica. Não se espera, hoje, que ele
estabeleça a veracidade das suas constatações. Esperase, sim, que ele seja capaz de demonstrar –
segundo critérios públicos e convincentes que o conhecimento que ele produz é f idedigno e
relevante teórica e/ou socialmente. (p. 5).

Portanto, pesquisa é produzir conhecimento novo, relevante teórica e socialmente e
f idedigno. Objetiva a geração de conhecimentos gerais, organizados, válidos e
transmissíveis. Busca o questionamento sistemático, crítico e criativo. No sentido de que
pesquisar é sempre um elo entre o pesquisador e a comunidade científ ica. (LUNA, 1996;
ANDRÉ, 2001).

Os resumos sinalizam que  Luna (1996) retrata e explora de forma intriodutória con-
ceitos relevantes no âmbito da metodologia da pesquisa, s buscando apresentar ao pesqui-
sador iniciante e aos veteranos, a possibilidade de enxergar claramente os elementos bási-
cos da pesquisa, suas f inalidades e a possibilidade dela gerar conhecimento novo, o que
também considera André (2001) quando indaga: “O que caracteriza um trabalho científ i-
co? Qual a relação entre conhecimentos científ icos e outros tipos de conhecimento? Como
julgar o que é uma boa pesquisa? Quem def ine os critérios de uma boa pesquisa? Que
procedimentos devem ser seguidos para manter o rigor na coleta e análise dos dados?” (p. 55).

André (2001) apresenta uma análise cronológica da pesquisa em educação no Brasil,
desde a década de 1960, para evidenciar as mudanças ocorridas nos referenciais teóricos,
nos contextos e nas metodologias. Com isso delineia uma retrospectiva dos estudos em
educação realizados nas décadas de 1960 e 1970, apontando que estavam centralizados em
situações controladas de experimentação, do tipo laboratório. Nos anos 1980 e 1990, as
problemáticas centravam-se em situações reais do cotidiano escolar e da sala de aula, abrindo
espaços para abordagens críticas e estudos qualitativos. Nesta direção, passa-se a recorrer
não só à psicologia ou sociologia, mas também à antropologia, à história, à linguística, e à
f ilosof ia, na perspectiva de enfoques multi/inter/transdisciplinares. Valorizam-se os estu-
dos qualitativos, partindo do “olhar de dentro”, ou seja, dos atores sociais envolvidos nos
processos reais da educação. Por isso, surgem questionamentos sobre os instrumentais teórico-
metodológicos e os parâmetros usuais para julgamento da qualidade do trabalho científico.

André (2001) mostra os novos rumos da pesquisa. Expõe como o crescimento no nú-
mero de pesquisas levou a mudanças nas temáticas e problemas, nos referenciais teóricos,
nas abordagens metodológicas e nos contextos de produção dos trabalhos científ icos. Mostra
como a pesquisa tem sofrido inúmeras mudanças nos últimos anos, principalmente no que
concerne aos métodos utilizados para explicar as teorias e oferecer resultados que possam
servir à comunidade científ ica. Reconhece que há formas diferentes de realizar pesquisa e
que os objetivos podem variar, mas associa-se ao explicitado por Luna (1996), que enfoca a
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necessidade de se ter um problema relevante, um forte embasamento teórico como condi-
ções fundamentais à formação dos pesquisadores e à construção dos trabalhos, além da
valorização das pesquisas de intervenção como forma válida na área de educação.

A autora  esclarece que com a ampliação e diversif icação de temas para pesquisa e a
mudança do papel do pesquisador de um sujeito passivo para um sujeito ativo em um
trabalho científ ico, levou-se a questionar a qualidade do processo de produção coientif ica.
É difícil conciliar os papéis de ator e de pesquisador, no processo de busca do o equilíbrio
entre ação e a investigação, pois o risco de sucumbir ao fascínio da ação é sempre muito
grande, deixando para o segundo plano a busca do rigor que qualquer tipo de pesquisa
requer.” (p.57).

Ao destacar autores citados nos textos de Luna e André, os mestrandos em seus resu-
mos chamam a atenção para que se perceba que apesar de todo avanço para realização de
estudos científ icos, a falta de incentivo para o desenvolvimento de pesquisas tem gerado
um “lote” de pesquisadores desqualif icados, sem domínio de métodos e técnicas adequa-
das para atuar nos campos a que se dispõe pesquisar.

Na concepção de Luna (1996), o pesquisador deve assumir um compromisso com a
transformação da realidade pesquisada, seja pela intervenção direta, ou pelas implicações
do conhecimento produzido. Considera que o prof issional-pesquisador ideal é aquele que
presta serviço ao mesmo tempo em que pesquisa.

O autor ao abordar os fatores que podem inviabilizar um projeto de pesquisa destaca:
tempo disponível, os recursos f inanceiros, a disponibilidade de tecnologia, além da ampli-
tude do problema e/ou dos objetivos propostos, bem como a formulação de questões que
não permitem um detalhamento do projeto ou ultrapassam a abrangência do problema
formulado, e até mesmo a impossibilidade do pesquisador atuar junto à população alvo
em função da inacessibilidade desta.

Por conseguinte, ao se apreender o entrelaçamento dos autores em inúmeras ideias e pre-
missas, podemos destacar o reconhecimento que a pesquisa explicita um elo entre o pesquisa-
dor e a comunidade científ ica, o que torna indispensável a publicidade do processo de produ-
ção de conhecimento. E mais, a necessidade de se pesquisar o contexto real levou o pesquisador
a imergir-se nele, buscando inclusive no seu próprio cenário, tanto resposta ao problema le-
vantado quanto as demandas para delimitá-lo. (ANDRÉ, 2001). Tal premissa aproxima-se com
o ideal de prestação de serviço explicitado por Luna (1996), que salienta a prestação de serviços
e pesquisa têm objetivos e interlocutores diferentes que desempenham funções distintas no
processo de desenvolvimento do conhecimento. A partir das primeiras decisões tomadas abre-
se um verdadeiro leque de caminhos alternativos a tomar, onde o pesquisador deve estar pre-
parado para manter o equilíbrio metodológico. A clareza em relação ao problema de pesquisa
constitui um passo fundamental dentro do processo de pesquisar.

No âmbito do  processo de pesquisar e suas correlações, os autores, passam a discutir,
enumerar e elucidar aspectos essenciais para a constituição de um projeto de pesquisa. André
(2001) introduz aspectos qualitativos da pesquisa, destacando o estudo do tipo etnográfico, a
pesquisa participante, os estudos de caso, a pesquisa-ação, a análise do discurso e de narrativas,
o estudo de memória, a história de vida e história oral; e a triangulação de métodos, sujeitos e
perspectivas; a validação pelos pares e a generalização de métodos, referenciando autores como
Lincoln e Guba (1985);  Denzin (1978); Dawson (1982); Stake (1978). É interessante salientar
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que, Luna (1996) atenta para os limites metodológicos como da pesquisa etnográfica quando
considera a existência de um protocolo pré-estabelecido para a coleta dos dados e cuidados
com a dispersão por parte do pesquisador.

Luna, 1996 dispõe sobre o passo-a-passo para se conceber pesquisa(s), citando os ele-
mentos básicos da pesquisa; destacando que qualquer que seja o referencial teórico ou a
metodologia empregada, uma pesquisa implica o preenchimento dos seguintes requisitos:

1) A formulação de um problema de pesquisa, isto é, de um conjunto de perguntas
que se pretende responder, e cujas respostas mostrem-se novas e relevantes teórica
e/ou socialmente;
2) A determinação das informações necessárias para encaminhar as respostas às
perguntas feitas;
3) A seleção das melhores fontes dessas informações;
4) A def inição de um conjunto de ações que produzam essas informações;
5) A seleção de um sistema para tratamento dessas informações;
6) O uso de um sistema teórico para interpretação delas;
7) A produção de respostas às perguntas formuladas pelo problema;
8) A indicação do grau de conf iabilidade das respostas obtidas;
9) Finalmente, a indicação da generalidade dos resultados, isto é, a extensão dos
resultados obtidos; na medida em que a pesquisa foi realizada sob determinadas
condições, a generalidade procura indicar (quanto possível) até que ponto, sendo
alteradas as condições, podem-se esperar resultados semelhantes. (p. 5-6)

Luna (1996) chama a atenção para a distinção entre projeto e programa de pesquisa,
no qual cada tema importante é analisado, decomposto lógica e teoricamente encadeado
em relação ao conhecimento que deve ir sendo produzido. Disserta sobre a própria rele-
vância do projeto de pesquisa (incluindo a necessidade de que este esteja inserido em um
“programa de pesquisa”), e o que é necessário para estudá-lo. Destaca também a necessida-
de de se def inir o problema de pesquisa, que deve ser formulado claramente, pois mais
fácil e adequado será o processo de tomada das decisões posteriores. Contudo, enfatiza
que essa clareza não signif ica que o pesquisador não decida/pref ira/precise reformular o
problema posteriormente. Apresenta os conceitos “problema de pesquisa”, “hipóteses” e
“objetivos de pesquisa”, enfatizando o quanto é fundamental o cuidado do pesquisador em
não confundir objetivos e hipóteses com o problema de pesquisa, principalmente pelo fato
de ambos emergirem do próprio o problema. Assim sendo, destaca que hipótese é uma
suposição que aponta os possíveis resultados a serem obtidos e que objetivos chamam a
atenção para a relevância da pesquisa, para a aplicabilidade dos resultados, ou seja a
explicitação do que se espera vir a conseguir com a realização da pesquisa.

Especialmente no que diz respeito a revisão de literatura, Luna (1996) af irma ser es-
sencial para qualquer investigação, def inindo sua importância como peça importante no
trabalho científ ico e pode ela mesma ser um objeto ou processo de pesquisa. Neste senti-
do, apresenta um roteiro para iniciantes em pesquisa, detalhando aspectos fundamentais
como os objetivos da revisão, a localização do material relevante, o ponto do qual deve-
mos partir (ou até onde retroceder) e como escrever o chamado “estado da arte” e outras
revisões (teórica, pesquisa empírica, histórica). Complementa que uma revisão de litera-
tura bem feita, além da contribuição na produção de conhecimento, constitui um respeito
ao trabalho de outros pesquisadores e um compromisso com o aprimoramento da ciência.
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Após def inição do “recorte”, ou seja, da def inição da área de interesse do pesquisador
a ser estudada, faz-se a formulação de perguntas acerca do tema, constituindo-se assim a
problematização (objeto) que, segundo os autores, deve ser bem def inida, possibilitando a
explicitação das questões e dos objetivos e a def inição dos procedimentos metodológicos.

As informações necessárias podem ser de natureza factuals (idade, peso, sexo) ou opi-
nativa (crenças, suposições, valores), colhidas por observação direta, indireta, documento,
relato verbal oral ou escrito, devendo-se optar pela fonte de informação mais direta possí-
vel. Depois da  fase de coleta de informações, deve-se proceder o tratamento das informa-
ções obtidas, que a luz do referencial teórico resultarão em dados, devendo produzir evi-
dências e respostas possíveis ao problema levantado. Em síntese, LUNA (1996) considera
importante no processo de elaboração do projeto de pesquisa, os seguintes aspectos: sele-
ção das informações para encaminhar as respostas às perguntas; seleção das melhores fon-
tes de suas informações; def inição de ações que produzam essas informações; uso de siste-
ma teórico para interpretação das informações; produção de respostas às perguntas formu-
ladas pelo problema; indicação do grau de conf iabilidade das respostas obtidas e indica-
ção da generalidade dos resultados.

Os autores chamam a atenção do pesquisador para zelar pela conf iabilidade das res-
postas, que devem ser produzidas com rigor e qualidade, e também aos cuidados necessá-
rios com a generalização, por se tratar da possibilidade de se estender os resultados da
pesquisa a outras situações semelhantes, cujos desdobramentos estão intimamente relaci-
onados ao referencial teórico metodológico orientador.

Enf im, apreende-se dos resumos não apenas a necessidade de um objeto bem def ini-
dos, de questões claramente formuladas, mas também de uma metodologia adequada aos
objetivos propostos, com seus procedimentos descritos e justif icados. E que é incontestá-
vel que os autores estudados, respeitando suas perspecticas teórico metodológicas, se com-
pletam quanto aos paramêtros para construção da pesquisa, e às questões relativas a ética
na produção de conhecimentos.

4.5.2. Resumo dos Fóruns
O fórum de “Metodologia Científ ica e Planejamento” ocorreu como atividade pré-

presencial, por meio do ambiente virtual de aprendizagem.

Em um primeiro momento, foram copiadas integralmente as postagens para um pro-
grama de edição de texto. O segundo momento foi caracterizado por uma leitura geral que
permitiu evidenciarmos que as ideias centrais eram bastante semelhantes uma vez que a
discussão baseava-se em dois artigos sobre a temática. Essa atividade tinha como objetivo
a discussão sobre abordagens qualitativas e quantitativas, enfatizando as convergências e
divergências entre os métodos, a partir dos artigos propostos.
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Síntese Integrativa do Fórum

Dois artigos serviram como “pano de fundo”: “Uma Reflexão sobre as Abordagens em
Pesquisa com Ênfase na Integração Qualitativo-Quantitativa”, de Landim e cols. (2006); e
“Métodos Quantitativos e Qualitativo: Oposição ou Complementaridade”, de Minayo e
cols. (1993).

O Fórum de discussões teve início no dia 20 de Abril de 2011, a partir de postagens dos
professores responsáveis. Assim, adentrou-se num rico debate de ideias e opiniões entre os
mestrandos, sobre as abordagens qualitativas, quantitativas, com ênfase nas suas convergênci-
as e divergências.

Nas diferentes postagens feitas pelos alunos nota-se que estes expõem a essência dos
artigos propostos inicialmente, pois de uma forma geral, todos concordaram com os auto-
res dos textos sobre a complementaridade dos métodos e alguns até citam a real necessi-
dade da utilização dos dois métodos na mesma pesquisa, a f im de explorar e conhecer
melhor o objeto estudado. Houve um trecho de um dos artigos bastante citado pelos par-
ticipantes do fórum que resume de forma objetiva esta idéia central da discussão: “se a
relação entre quantitativo e qualitativo, entre objetividade e subjetividade não se reduz a
um continuum, ela não pode ser pensada como oposição contraditória; o estudo quantita-
tivo pode gerar questões para serem aprofundadas qualitativamente, e vice versa” (MINAYO
e COLS, 1993, p. 247).

Um ponto bastante ressaltado por vários dos mestrandos participantes do fórum foi
acerca da não prevalência dos métodos qualitativos e quantitativos um sobre o outro, não
havendo um que possa ser considerado mais científ ico que o outro, mas sim o mais ade-
quado para cada pesquisa; podendo permear os dois na mesma pesquisa sem prejuízos, ou
melhor, se complementando para melhor obtenção de dados.

Parece ter havido concordância entre mestrandos sobre a necessidade de conhecer as
especif icidades de cada uma das abordagens metodológicas, assim como seus instrumen-
tos, suas indicações e seus objetivos por parte dos pesquisadores que a utilizam. Esta im-
portância que os mestrandos enfatizam sobre os pesquisadores conhecerem as indicações,
as potencialidades e limitações de cada uma, em que pontos convergem e divergem, é revelada
ao concordarem que pesquisadores devem ter conhecimento de ambas as abordagens, terem subsí-
dios para fazer uma opção metodológica consciente, que favorecerá a pesquisa e seus resultados.

Um número signif icativo de postagens diz respeito a uma das convergências entre a
abordagem quantitativa e a qualitativa - ambas são utilizadas pelos pesquisadores para
que os mesmos se aproximem da realidade em estudo. Há alguns depoimentos que fazem
comparações ao af irmarem que ao fazer uma pesquisa qualitativa o pesquisador se aproxi-
ma mais intimamente do objeto, comparativamente em relação ao pesquisador que optar
pela abordagem quantitativa.

Sobre essa antiga discussão das abordagens quanti/quali, baseando-se nos artigos sugeri-
dos, um mestrando participante postou uma análise mais profunda, com certo caráter
epistemológico: “A impossibilidade de estudo dos fenômenos sociais exclusivamente através de meios
quantitativos põe em evidência a abordagem qualitativa e promove a dicotomização das duas abor-
dagens, feita não pelas próprias, mas pelos pesquisadores que as defendem. As abordagens (qualita-
tiva ou quantitativa) não são somente requisitadas a partir da realidade, mas também direcionam
que realidade é investigada”.
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Os mestrandos demonstraram compreender não só as convergências das abordagens
quantitativas e qualitativas, mas também suas diferenças.  Reconhecem a divergência de
naturezas entre as abordagens quantitativas e qualitativas ao citarem suas características.
As principais características dos métodos qualitativos citadas pelos mestrandos no fórum
foram: possui natureza interpretativa; é oriunda das ciências sociais e humanas; enfatiza a
subjetividade dos sujeitos da pesquisa, mas também do pesquisador; utiliza-se da fala para
coleta de dados, além da observação de dados não verbais, pois trabalha com valores, cren-
ças, representações, hábitos, atitudes e opiniões. Já as principais características dos méto-
dos quantitativos surgidas durante o debate foram: de caráter positivista e natureza des-
critiva, enfatiza a mensuração matemática, realiza tratamento estatístico dos dados, tra-
balha com grandes amostras e grande número de dados, utiliza questionários fechados e
objetivos, faz generalizações dos resultados, formula hipóteses prévias e técnicas de veri-
f icação sistemática na busca para explicar os fenômenos estudados. Mas, de forma geral,
houve uma citação recorrente no fórum, que traduz bem a idéia da maioria dos partici-
pantes: “abordagens não se opõem, nem se excluem, completam-se na compreensão da realida-
de social.” (MINAYO e COLS, 1993, p. 240).

No que diz respeito às especif icidades da abordagem qualitativa, houve concordância
generalizada de opiniões. Mas, especif icamente, quando se tratou das especif icidades da
abordagem quantitativa as opiniões f icaram divididas. Alguns consideraram a abordagem
quantitativa em pesquisa como um método simples de coleta de dados rápido e simplificado,
que explora a linguagem matemática e estatística dos dados e amostras. Alguns, discor-
dando dessa idéia informaram que as pesquisas com abordagens quantitativas (de acordo
com os objetivos de cada pesquisa) nem sempre são simples ou fáceis, pois também podem
ser complexas e extensas, abrangendo grandes contingentes populacionais e de importân-
cia inquestionável como as pesquisas demográf icas promovidas pelo IBGE no Brasil, con-
forme foi exemplif icado como respaldo para argumentação contrária.

Certos mestrandos participantes do fórum fizeram referências a outros autores. Opiniões
bastante profícuas, porém em pequeno número, alguns mestrandos manifestaram-se acerca da
importância que a abordagem qualitativa têm para a área da saúde, por acharem que constitui-se
num instrumento pelo qual pode-se compreender o signif icado individual e/ou coletivo e de
que forma pode-se interferir na vida e na saúde dos seres humanos, ou seja no social.

Uma das postagens fez referência aos pressupostos a partir dos quais a pesquisa quali-
tativa tem como suporte: o artigo de Landim e cols. (2006) “lança mão da corrente de pensa-
mento fenomenológico, sociológico e o antropológico para fornecer uma visão do grupo
pesquisado; enquanto o artigo de Minayo e cols. (1993) utiliza a hermenêutica”. (p.257)

Houve uma reflexão valiosa ao trabalho do pesquisador, que “é necessário se pensar
no propósito da produção do conhecimento, tanto quanto a quem ele irá servir”. Assim, foi
levantado outro ponto chave: a relevância da pesquisa e seu objetivo que podem determi-
nar  a escolha metodológica feita pelo pesquisador, e, consequentemente a amplitude de
seus resultados. Esta observação dialoga bem com outra sobre o momento da escolha dos
métodos a serem utilizados na pesquisa, pois para ele “o método mostra o caminho a ser
percorrido pela pesquisa do início até o seu resultado f inal”.

Um dos professores fomenta novas discussões, e mais aprofundadas, ao solicitar que os
participantes retomassem os artigos iniciais que subsidiaram toda a discussão para busca-
rem possíveis respostas sobre os limites do uso da estatística nos estudos epidemiológicos,
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além da legitimidade da fala como fonte privilegiada da abordagem qualitativa; o que
redeu algumas opiniões convergentes a respeito.

Sobre os limites do uso da estatística nos estudos epidemiológicos os estudantes citam
que um dos artigos aborda o abuso de determinados procedimentos estatísticos, não con-
siderando muitas vezes as limitações dos mesmos, além de outros equívocos por parte dos
pesquisadores em relação amostra e desenho de pesquisa, que certamente comprometem
ou tendenciam resultados; um dos estudantes reitera que o equívoco não é do método
quantitativo, mas daqueles que o utilizam desmedidamente sem critérios científ icos. Apesar
disso, concordam com o artigo sobre o avanço dos estudos epidemiológicos a partir de
métodos quantitativos.

Quanto à legitimidade da fala como fonte privilegiada da abordagem qualitativa, du-
rante a exposição de ideias os mestrandos citaram que a fala é o principal material que
possibilita descobertas únicas desde que o pesquisador utilize a abordagem qualitativa da
forma descrita por Minayo e cols. (1993) referenciados por alguns mestrandos: “o verdadei-
ro método qualitativo descreve, compreende e explica as simbologias e histórias descritas
pela fala”.

Após quase um mês de discussões frequentes, no dia 16 de Maio um dos professores
responsáveis encerra declaradamente o fórum, reconhecendo o grande engajamento esta-
belecido com a temática a partir do fórum. Na ocasião a mesma professora declara ainda
que a atividade gerou um acervo rico que subsidiaria a construção de uma síntese coletiva
a ser trabalhada num segundo momento deste módulo. Propôs ainda o início da elabora-
ção da síntese no próprio fórum, como ferramenta ef iciente de comunicação coletiva. Mesmo
após o of icial encerramento do fórum de discussões houve postagens por parte de alguns
mestrandos e através da releitura necessária para construção da síntese passaram a escrever
elogios e a interagir novamente, reconhecendo pontos importantes nas postagens alheias.

Por f im, numa última postagem um mestrando “concluiu” o fórum refletindo que mes-
mo com tantas discussões, o debate foi apenas o início de um estudo sobre o tema e que
como pesquisador experimenta inquietações de qual tipo de abordagem favorecerá sua
pesquisa, demonstrando que persistem diferenças entre a teoria e a prática metodológica.
Assim, a última postagem se deu no dia 27 de maio de 2011, poucos dias antes do encontro
presencial, totalizando um número de 41 postagens durante todo o período.
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5. MÓDULO 3 - PRODUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

5.1. Objetivos
• Planejar, elaborar e apresentar um pôster sobre pesquisas em saúde que utilizam

diferentes instrumentos de coleta de dados.

• Compreender as possibilidades de resultados segundo  uma análise quantitativa e/ou
qualitativa.

5.2. Metodologia
• As atividades de ensino-aprendizagem foram desenvolvidas utilizando o ambiente

virtual de aprendizagem Moodle por meio das ferramentas fórum de discussão temáticos,
diário, wiki. Estimulou-se a busca ativa de informações, além da bibliograf ia sugerida. Nas
atividades presenciais, além de preleções dialogadas, desenvolvemos exercícios escritos
individuais e em grupo, seminários, vídeos, etc.

• Para que os objetivos fossem alcançados e para que as atividades presenciais tivessem
sentido e fossem produtivas foi essencial que a programação a distância fosse cumprida
integralmente, anterior e posteriormente aos momentos presenciais.

5.3. Avaliação
• Os alunos foram avaliados por meio do cumprimento de todas as atividades progra-

madas, dentro dos prazos estabelecidos, aliando-se à qualidade dos trabalhos em termos
de conteúdo signif icativo que, de fato, demonstre envolvimento e desenvolvimento dos
mestrandos.

• Foram consideradas:

a) Participação nas discussões em fóruns de debates.
b) Argumentação e síntese de idéias que evidenciem conhecimento teórico-
metodológico no âmbito das atividades e conteúdos trabalhados.
c) Frequência nos espaços pactuados.

5.4. Descrição das Atividades

5.4.1. Atividades a distancia: período de 11/07 a 08/08/2011
Objetivo: caracterizar os desafios da produção de dados para a pesquisa, desde a escolha da

amostra, da fonte e dos instrumentos para a coleta de dados, bem como para a análise de
dados.

I - Os estudantes, distribuídos em grupos por Estado (por temas descritos no quadro a
seguir), elaboraram apresentação a partir da leitura de textos sobre os tópicos indicados
apresentando: objetivos, processo de obtenção de dados, vantagens, limitações, exemplo
de uso e recomendações ao pesquisador.
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a) AMAZONAS: Escolha de amostra
b) AMAPÁ: INTERNET um espaço para coleta de dados
c) ACRE: Questionário
d) PARÁ: Entrevista
e) RONDÔNIA: Observação
f) RORAIMA: Grupo Focal
g) TOCANTINS: Diário de Campo

II. Leitura e elaboração de resenha do texto:
GOMES, Romeu et al. Organização, processamento, análise e interpretação de da-
dos: o desaf io da triangulação. In: MINAYO, Maria Cecília de Souza; ASSIS, Simone
Gonçalves de; SOUZA, Edinilsa Ramos de. Avaliação por triangulação de méto-
dos: abordagem de programas sociais. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005. p.
185-221. Resenha postada até 01/08/2011.

III. Também em grupos por estados, os pós-graduandos prepararam uma apresentação
sobre análise de dados qualitativos e quantitativos, a partir de textos anteriormente desig-
nados.

5.4.2. Atividades Presenciais- 13 e 14/08 de 2011
 Houve duas grandes atividades de apresentação dos trabalhos desenvolvidos a dis-

tância, pelos grupos de pós-graduandos por estados:
I. Os grupos apresentaram os trabalhos realizados sobre “Instrumentos de Coleta de
Dados” conforme designado, por meio de Poster, Power Point, ou Texto Impresso.
II. E, também a análise crítica dos artigos desenvolvida sobre diferentes tipos de
análise quantitativa e qualitativa de dados.

5.5. Narrativas das Atividades Desenvolvidas pelos Mestrandos

5.5.1. Resumo dos Fóruns
No decorrer dos fóruns discutidos pelos pós-graduandos foi feito um recorte e deline-

amento sobre a pesquisa qualitativa / quantitativa, utilizando autores como: Rosália Duarte
e M. Cecilia Minayo. Houve um grande envolvimento dos mestrandos nesse processo.

As discussões foram bastante intensas, onde do ponto de vista metodológico, não há
contradição, assim não há continuidade, entre investigação quantitativa e qualitativa.
Ambas são de natureza diferente.

A primeira atua em níveis da realidade, onde os dados se apresentam aos sentidos:
níveis ecológicos e morfológicos, na linguagem de Gurvitch(1955).

A segunda trabalha com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões.
Para Minayo (1996):
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 “... a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantif icado. Ou seja, ela trabalha
com universo de signif icados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde
a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis...”

A primeira tem como campo de prática e objetivos trazer a luz dados, indicadores e
tendências variáveis. Deve ser utilizada para abarcar, do ponto de vista social, grandes
aglomerados de conjuntos demográf icos, por exemplo, classif icando-os e tornando-os in-
teligentes através de variáveis.

A segunda adéqua-se a aprofundar a complexidade de fenômeno, fatos e processos
particulares e específ icos de grupos mais ou menos delimitados em extensão e capazes de
serem abrangidos intensamente.

As etapas de trabalho da pesquisa qualitativa podem ser divididas em três partes. A
primeira parte é denominada de fase preparatória, depois encontramos a fase de trabalho
de campo e f inalizando o tratamento dos dados. A seguir entraremos em cada uma dessas
etapas, procurando orientarmos de forma clara e objetiva sobre as mesmas.

A fase preparatória: é o momento onde o pesquisador planejará seu trabalho, esco-
lhendo o objeto de estudo, delimitando problema, def inindo objetivos e enfoque teórico
que utilizará. Também optará pelos métodos de coleta de dados e também pela forma
através da qual irá explorar seu campo de pesquisa, averiguando possíveis interessados em
participar e suas expectativas. Outra questão pertinente nesta fase diz respeito à
triangulação, a qual não restringe a coleta de dados a uma fonte exclusiva, mas permite
que a coleta abranja um maior número de fontes. O princípio da triangulação parte dos
pressupostos de que um fenômeno social complexa, daí a necessidade da utilização de
diversas fontes para a coleta de dados.

Trabalho de campo é uma fase sem a qual a pesquisa qualitativa não seria possível.
Como instrumentos para coleta de dados o pesquisador utilizará a entrevista, a observação
participante dentre outras.

A mais utilizada técnica de coleta de dados em uma pesquisa qualitativa é a entrevis-
ta, sendo que através deste instrumento o pesquisador obterá dado que não encontrou
disponíveis em outras fontes, além de informação do próprio sujeito entrevistado, como
suas opiniões e crenças. Também é utilizada outra técnica: a observação participante, a
qual completa a entrevista. O ato de observar não signif ica apenas olhar, mas investigar
um fato, procurando captar toda a sua essência. A observação coloca o pesquisador em
contato direto com o fenômeno estudado, o real mundo em que vivem os sujeitos. Por
último temos a análise documental, a qual consiste, como o próprio nome diz, na análise
de documentos. Esses documentos podem ser tanto textos escritos pelos próprios sujeitos,
por exemplo, arquivos escolares, memorandos, leis. O investigador ainda pode utilizar re-
vistas, programas e rádio.

O tratamento dos dados é o momento no qual o investigador irá se certif icar do que
seus dados querem dizer, procurando através de leituras complementares, corroborar seus
achados; também irá inserir suas descobertas no contexto social onde mensagens foram
retiradas. É primordial que o investigador supere o conceito de que os dados falam por si
estabelecer de articulação entre os dados e o referencial teórico.
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A análise de dados implica na ordenação de todo o material coletado e tem o objetivo
de compreender melhor esse material e transmitir o que foi encontrado. Nessa fase do
trabalho o pesquisador utilizará técnicas de análise de dados condizentes com o dado obtido
e com seus objetivos de pesquisa

A análise de dados quantitativos inclui a tabulação de frequência de ocorrência, cál-
culo de percentagens e até mesmo de diferentes testes estatísticos que respondam a sua
questão de pesquisa.

Se qualitativa, o pesquisador se debruçará em diferentes técnicas a partir da análise de
conteúdo, procurando descrever seus achados, identif icar contradições, denúncias, estabe-
lecer relações internas e externas à pesquisa e também cotejando com a literatura perti-
nente. A análise e interpretação dos dados constituem-se numa etapa fundamental da pes-
quisa e visa relatar criticamente seus achados.

A partir da leitura das pesquisas indicadas as apresentações dos grupos por estado fo-
ram excelentes, mostrando a diversidade de possibilidades de análise.

Nenhuma das duas abordagens é mais científ ica do que a outra de que adianta ao
investigador utilizar instrumentos altamente sof isticados de mensuração se estes não se
adéquam à compreensão de seus dados ou não respondem a perguntas fundamentais? Ou
seja, uma pesquisa, por ser quantitativa, não se torna objetiva e melhor, ainda que prenda
à manipulação sof isticada de instrumentos de análise, caso deforme ou desconheça aspec-
tos importantes dos fenômenos ou processos sociais estudados. Da mesma forma, uma
abordagem qualitativa em si não garante a compreensão em profundidade.

Esta observação torna-se necessária para rebater a tese de vários estudiosos que, do
ponto de vista científ ico, colocam, numa escala, a abordagem quantitativa como sendo a
mais perfeita, classif icando estudos qualitativos apenas como subjetivismo, impressões
ou, no máximo, atividades exploratórias.

Não cabe neste espaço desenvolver o tema, mas, tanto do ponto de vista quantitativo
quanto do ponto de vista qualitativo, é necessário utilizar todo o arsenal de métodos e
técnicas que ambas as abordagens desenvolveram para que fossem consideradas científicas.

No entanto, se a relação entre quantitativo e qualitativo, entre objetividade e subjetivida-
de não se reduz a um continuum ela não pode ser pensada como oposição contraditória. Pelo
contrário, é de se desejar que as relações sociais possam ser analisadas em seus aspectos mais
ecológicos e concretos e aprofundadas em seus signif icados mais essenciais. Assim, o estudo
quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas qualitativamente, e vice-versa.
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5.5.2.  Resumo das Resenhas

Processo de Construção

Ao reunir o material disponibilizado no ambiente virtual Moodle, verif icou-se a existên-
cia de 30 resenhas, procedendo-se a leitura e destaque dos principais aspectos abordados em
cada uma delas, ressaltando os pontos comuns e as divergências, com enfoque aos pontos fortes
de cada trabalho.

Resumo

O texto trata tanto da avaliação de programas sociais como do uso de métodos
interdisciplinares para a investigação da realidade, ou seja, a triangulação de métodos. A abor-
dagem de tais temáticas foi realizada a partir da avaliação do Programa Cuidar, que tem como
objetivo a superação da mera transmissão de conhecimentos escolares e a proposta de uma
pedagogia que incentive os jovens à adoção de valores e estímulo ao exercício da cidadania,
autonomia, solidariedade e responsabilidade social.

O 6º capítulo descreve os passos da organização e processamento de dados em uma pes-
quisa avaliativa, tendo como propósito orientar à importância da organização, processamento
e análise de dados em uma pesquisa. Alguns mestrandos, ao iniciar sua abordagem, enfatizam
o desafio que existe para a compreensão dos vários passos a serem percorridos em um processo
de pesquisa.

As principais características encontradas levam a uma descrição detalhada e objetiva
das etapas de organização, processamento, análise e interpretação dos dados qualitativos
e quantitativos com enfoque à experiência do Programa Cuidar, def inido como:

“um programa de educação para valores em escolas que procura testar na prática uma
modalidade de ação educativa com a f inalidade de efetuar uma reflexão f ilosóf ica, por meio da
identif icação, da incorporação e da vivência de valores, tomando como espaço privilegiado o
universo escolar e as relações professor-aluno”.

Destaca-se que, em algumas resenhas, o Programa Cuidar não foi citado sendo
enfatizadas somente as características da triangulação de dados e das pesquisas quantita-
tiva e qualitativa.

Entende-se por triangulação de dados um recurso metodológico processado através
do diálogo de diferentes métodos, técnicas, fontes e pesquisadores, de onde se espera con-
siderável clareza acerca das limitações e potencialidades de cada uma das técnicas de aná-
lise, exigindo, dessa forma, um cuidadoso trabalho analítico. A importância dos esclareci-
mentos sobre a triangulação para pesquisadores iniciantes e experientes, a partir das
vivências dos autores do capítulo, é destacada.

Trata-se de uma estratégia de pesquisa que contribui para aumentar o conhecimento
sobre determinado tema, alcançar objetivos propostos, observar e compreender a realida-
de estudada.

Ao falar em organização e processamento de dados é válido ressaltar que ambos estão
intimamente articulados com as etapas da pesquisa que a antecedem, sendo um dos aspec-
tos mais complexos de uma avaliação.
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Em algumas resenhas é abordada, de forma expressiva, a descrição dos cuidados para a
organização dos dados qualitativos, expondo apenas de modo geral os aspectos quantita-
tivos. Em outras resenhas o contrário aconteceu, maior destaque é fornecido aos aspectos
quantitativos. Outras abordam resumidamente a obra como um todo, enfatizando os de-
saf ios da triangulação e posteriormente focando o capítulo em questão.

Ao falar em método qualitativo e quantitativo é válido conceituá-los:

• a f inalidade do método qualitativo não é contar opiniões e pessoas, mas sim a
interpretação de fenômenos, opiniões e sentidos sobre determinado assunto que
está sendo estudado, além da atribuição de signif icados, ou seja, é uma pesquisa
descritiva, cujas informações não podem ser quantif icáveis;
• a pesquisa quantitativa traduz, em números, opiniões e informações para serem
classif icas e organizadas, devendo-se empregar métodos da estatística descritiva e
indutiva para a análise dos dados.

O material utilizado no Programa Cuidar, referente à abordagem qualitativa, é ressal-
tado, tais quais: transcrições de entrevistas individuais e de grupos focais, relatórios da
implementação do programa, materiais impressos distribuídos para diferentes atores do
programa, diários de campo, cartazes e vídeos.

As pesquisas qualitativa e quantitativa possuem suas especif icidades. Na organização
da pesquisa qualitativa é importante adotar uma classif icação a partir das formas como o
material foi construído. Na pesquisa quantitativa é necessária a construção de um banco
de dados, onde etapas como: codif icação, digitação e correção são essenciais. A ideia de
complementaridade entre as duas abordagens é capaz de promover um enriquecimento ao
método da triangulação.

Considerando as situações vivenciadas a partir da experiência da triangulação no Pro-
grama Cuidar é possível constatar que as duas abordagens de análise se reforçaram mutua-
mente. A análise qualitativa auxiliou nos dados quantitativos e uma perspectiva analítica,
em um dado momento, foi mais potente que a outra para avaliar os resultados. O predo-
mínio de uma sobre a outra em determinados momentos existe, porém é importante com-
preender que o melhor método é aquele que melhor se adéqua a reconstrução teórica da
realidade.

Importante destacar que a triangulação, na forma como foi colocada no capítulo, per-
mitiu uma ideia de que as especif icidades dos métodos qualitativos e quantitativos po-
dem ser conservadas.

Um dos mestrandos realizou um fechamento sobre o trabalho fornecendo o enfoque
da resenha e sua característica exploratória enquanto trabalho científ ico. Outro destaca a
importância da experiência da triangulação no Programa Cuidar para o processo ensino-
aprendizagem.

Ao realizar a atividade os mestrandos puderam, além de colocar em prática seu poder
de interpretação e síntese, compreender o método da triangulação visualizando a sua uti-
lização para pesquisas futuras, considerando a riqueza que tal método é capaz de fornecer
quando bem aplicado.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS – APRECIAÇÃO DO
PROCESSO PELOS PROFESSORES

Esta  experiência  de ensino  foi extremamente gratif icante.  Encontramos  um
                    grupo com uma experiência heterogênea que enriqueceu muito o processo todo.
                 Perf is prof issionais diferenciados em termos de formação e com uma realidade
prof issional rica em convergências, seja em termos da desigualdade encontrada, seja em
termos da oportunidade de formação. Admirável a garra com que o grupo abraçou esta
proposta, e a riqueza de suas contribuições como ilustrado no tópico das narrativas.

É incontestável o impacto das discussões no aproveitamento de todos.  A participação
do grupo no ambiente virtual de aprendizagem foi decisiva para a riqueza dos encontros
presenciais. Como professores, foi uma experiência única partilhar esta singularidade. A
pertinência das observações, a oportunidade de aprender a aprender foi patente em vários
momentos do módulo.

Registramos aqui o envolvimento dos mestrandos por meio da qualidade das leituras
realizadas, da participação excelente nas discussões a distância, bem como nos momentos
presenciais. O discurso escrito ou oral demonstrava aquisição de conceitos, análise crítica,
convergências e distanciamentos entre os autores estudados. Enf im, os objetivos propos-
tos foram plenamente alcançados.
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7. ANEXO 1 - TEXTO INTRODUTÓRIO SOBRE
EPISTEMOLOGIA DA CIÊNCIA

Maria Cecília Sonzogno
mcsonzogno@uol.com.br

Nossas discussões terão como objeto de análise a produção de conhecimento,
           os diferentes conceitos e os diversos entendimentos de Ciência, ao longo do

  tempo. Vamos priorizar discussões teóricas e, portanto, será imprescindível
uma leitura cuidadosa de todos os textos básicos, acompanhada de anotações, de refle-
xões, críticas e de entendimento sobre o conteúdo que será esclarecido seja nas atividades
on line, seja nas atividades presenciais. Um texto útil para ajudá-los nessa atividade é o
capítulo 3 (Diretrizes para leitura, análise  e interpretação de textos) que vocês encontram
no livro do Prof. A. J. Severino, “Metodologia do trabalho científ ico, da Editora Cortez.

O texto a seguir traduz uma espécie de síntese. E, para facilitar seu entendimento ele
está acompanhado de um glossário que você irá consultar se necessário, para garantirmos
uma linguagem e um entendimento comum.

Todos nós conhecemos uma ciência positiva, que se desenvolveu a partir de pressu-
postos teórico-metodológicos que enfatizam o modelo determinista, na busca de leis
científ icas, por meio de um processo de análise, isto é, de desmembramento dos fenôme-
nos, ora def inida como uma atividade humana, ora como um corpo de conhecimento sis-
tematizado, com objetivos de descrição, explicação, prevenção e controle.

Essa compreensão de Ciência – Ciência Moderna - tem sido aprimorada por meio de
instrumentos de medida e tecnologias desde seu advento, no século XVII, e tem proporci-
onado à humanidade conhecimentos relevantes, resultados signif icativos e uma transfor-
mação  histórico-cultural-social-econômica sem precedentes.  Ao lado desse progresso
outros fenômenos marcantes do século XX solaparam as idéias de progresso e de desenvol-
vimento.

Ao longo do seu desenvolvimento e, sobretudo em meados do século XX tem havido
críticas e outras compreensões sobre o que Ciência é.  Essas propostas teórico-metodológicas
têm sido apresentadas por diferentes autores, provenientes de diferentes áreas de conhecimento.

a) Os Autores  Hempel, Carnap, Popper pertencentes ao Círculo de Viena, dão
continuidade ao modelo determinista, na busca de explicações tipo “Leis”, ora utilizando-se
do raciocínio indutivo, ora do raciocínio dedutivo (Popper).

Contrapondo-se a essa posição científ ica outros autores serão apresentados:

b) Thomas Kuhn (1922-1996), físico e f ilósofo da ciência, discute anomalias e novos
paradigmas, na tentativa de que novas teorias explicativas possam resolver questões não
solucionadas com as teorias existentes. O Autor propõe rupturas paradigmáticas, mudanças
teórico-metodológicas na busca de soluções, quando há esgotamento explicativo de uma
teoria.

c) Boaventura de Sousa Santos (1940),  sociólogo,  nos apresenta a proposta de um
paradigma social; “um conhecimento prudente para uma vida decente”, na qual o Autor
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enfatiza a necessidade do conhecimento científ ico servir ao social: um conhecimento local
e global, que leva em consideração o senso comum e enfatiza o autoconhecimento.

d) Ernst Mayr (1904-2005), o maior biólogo do século XX, faz várias críticas ao mode-
lo da ciência moderna, colocando-se contra seus pressupostos:

• Uniformidade da Natureza (pensamento tipológico): na Biologia, as classif ica-
ções, cujos atributos deveriam ser idênticos, constantes e claramente separados dos
demais deu origem a uma concepção enganosa de raças humanas. Caucasianos,
africanos, asiáticos são para o tipologista, tipos que diferem distintamente de outros
grupos étnicos humanos. Essa maneira de pensar conduz ao racismo. Darwin rejeitou
por completo o pensamento tipológico e em seu lugar empregou um conceito intei-
ramente diverso, hoje chamado de pensamento populacional.

• Determinismo: em geral físicos baseiam suas teorias em leis naturais e tais teorias
são, em geral, deterministas.  Em Biologia também há regularidades, mas vários
autores questionam severamente se elas são as mesmas leis naturais das ciências
físicas.  Leis desempenham um papel pequeno na construção de teorias em Biologia.
E a razão principal dessa menor importância se dá ao ACASO e a ALEATORIEDADE
dos sistemas biológicos. Além disso, os processos biológicos estão sujeitos à causali-
dade dual (Mayr, 2005). Os fenômenos biológicos são controlados por leis naturais,
mas também por programas genéticos.

• Reducionismo: outra importante crença f ilosóf ica era a de que um fenômeno
tinha de ser reduzido aos seus menores componentes para que se alcançasse sua
completa explicação, em seu mais baixo nível de organização.  Se a análise é uma
metodologia importante para o estudo de sistemas complexos, a redução, por outro
lado, é baseada em premissas inválidas (Mayr, 2005, p. 22).

• Ausência de Leis:  da mesma forma nas ciências físicas as leis cumprem um papel
importante que não se revela com a mesma intensidade na Biologia. A maioria das
teorias em biologia não se baseia em leis, mas em conceitos: seleção, especiação,
f ilogenia, população, imprinting, adaptação, biodiversidade, desenvolvimento,
ecossistema, função....

e) Maria Cecilia de Souza Minayo, socióloga, antropóloga e doutora em Saúde Pública
também discute questões relativas à casualidade e/ou inter-relações “causais” ou ainda,
multi-causalidade ou redes-de-causalidade. Chamada de Teoria da Complexidade tem como
características:

• A experiência histórica das sociedades não caminha linearmente para um f im;
progresso e retrocesso convivem simultaneamente num movimento concomitante
de ordem, desordem e auto-organização:

• A principal repercussão no campo da ciência se dá na forma como seus avanços
ocorrem, não mais por meio de incrementos graduais em uma disciplina científ ica
dada, mas, quase sempre e cada vez mais, por meio da solução de problemas com-
plexos que atravessam várias disciplinas.

• O desaf io metodológico ocorre nos diálogos interdisciplinares, e a idéia de “com-
plexidade” como utensílio de trabalho.
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f) Demo (2002) apresenta sete características de complexidade:

• Dinâmica: porque implica um campo de forças contrárias; possui um movimento,
um processo, um vir a ser. Sua eventual estabilidade constitui um rearranjo provisó-
rio.

• Não linear:  implica em emaranhados, labirintos; pulsam relações entre o todo e
as partes, feitas ao mesmo tempo de relativa autonomia e profunda dependência.
Implica em equilíbrio e desequilíbrio.

• Reconstrutiva: vai-se reconf igurando com o fluxo do tempo e as circunstâncias
encontradas.

• Processo dialético evolutivo: os níveis reflexos de consciência no ser humano
representam apenas estágios mais avançados e nunca def initivos.

• Irreversível: na medida em que na sua inserção temporal, nada se repete; qualquer
depois é diferente do antes; a irreversibilidade sinaliza o caráter evolutivo histórico
da natureza.

• Intensidade: busca captar dimensões de maior profundidade, como por exemplo, a
problemática da participação.

• Ambigüidade/ambivalência de fenômenos complexos:

A ambigüidade refere-se à estrutura, no sentido da composição desencontrada de
seus componentes, típica da ‘unidade de contrários’, evidenciando a dialética de algo
que é, ao mesmo tempo, relativamente unitário (forma um todo) e naturalmente
aberto (ultrapassa seus limites).

A ambivalência implica em processualidade dos fenômenos complexos e é mais
facilmente visível em fenômenos como participação, envolvimento, conhecimento,
aprendizagem.  Se de um lado a sociedade pressiona para a reprodução medíocre e
conservadora do sistema social, persiste nela uma força irresistível que é o conheci-
mento.  Na história da humanidade a força inovadora sempre foi conhecimento
crítico. Nada seria mais conservador no conhecimento do que a produção de certe-
zas.  Assim, sua ambivalência não constitui defeito, é modo de vir a ser.

Em síntese, são vários os autores (os aqui mencionados e muitos outros) que se preo-
cupam em analisar criticamente os processos de conhecer.

O desenvolvimento deste tema implica em:  conhecer diferentes concepções de Ciên-
cia que irão se desdobrar em distintas abordagens epistemológicas;  favorecer o desenvol-
vimento de uma fundamentação teórico-metodológica sobre o processo de construção de
conhecimento; conhecer os fenômenos na sua abrangência, nas suas inter-relações, nos
seus limites e possibilidades para a compreensão da realidade.
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GLOSSÁRIO

Epistemologia: disciplina cujo objeto é a ciência. Estuda de maneira crítica os princí-
pios, as hipóteses gerais, as conclusões de várias ciências para delas apreciar o valor e o
alcance objetivo.

Ciência positiva: ciência objetiva, quantitativa. Termo utilizado por Augusto Comte
(f ilósofo francês, séc. XIX) que institui “o ver para crer”. Trata-se de uma releitura da Ciên-
cia Moderna. O conhecimento científ ico somente pode lidar com eventos /  fatos
observáveis. Comte também elabora a classif icação das ciências.

Modelo determinista: o determinismo af irma que para todo evento natural existe
uma causa natural.  Constitui-se em modelo dominante da ciência moderna, da ciência
positiva.

Ciência moderna: instituída no século XVII por Galileo, Newton, Francis Bacon, en-
tre outros, advoga o estabelecimento de leis científ icas e o levantamento de hipótese é
verif icado por meio de observação e experimentação como procedimentos científ icos se-
guros.

Círculo de Viena: Associação fundada em 1929, que reunia f ilósofos, cientistas e lógi-
cos alemães e austríacos. O objetivo é o de constituir uma linguagem científ ica unif icada
graças a uma lógica. Concebe o progresso científ ico como um progresso na formalização
da linguagem e de conceitos.

Raciocínio indutivo: Inferência feita a partir de proposições ou premissas. A conclu-
são considera o que foi af irmado nas premissas e infere a partir delas.

Raciocínio dedutivo: qualif ica-se um raciocínio de dedutivo quando se enuncia
logicamente uma conclusão necessária a partir das proposições dadas. Num argumento
dedutivo a conclusão é uma consequência lógica do que já foi af irmado nas premissas.

Rupturas paradigmáticas: Termo utilizado por Thomas Kuhn para referir quando
um modelo científ ico não mais permite sucesso nas investigações de um dado campo cien-
tíf ico. Kuhn propõe então uma mudança de paradigma, ou seja, uma ruptura do modelo.

Paradigma: um modelo a ser seguido, um tipo exemplar. Termo utilizado por Thomas
Kuhn.

Paradigma social: Termo utilizado por Boaventura de Sousa Santos. Seu signif icado
implica em que toda e qualquer investigação científ ica deveria atender  a necessidades
sociais.

Pensamento tipológico: pensamento classif icatório.

Acaso: qualquer evento que escapa do determinismo. Sem causa determinada.

Aleatoriedade: dependente de fatores incertos, sujeitos ao acaso; casual, fortuito,
acidental.

Reducionismo: transformação de um dado ou questão numa forma mais utilizável
ou mais simples que perde sua abrangência primeira.
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Argumento:  é uma coleção de premissas (proposição, oração, frase ou asserção factual,
isto é, que traduz um fato) que dão sustentação à conclusão.

Ambivalência: caracteriza-se pela presença simultânea de valorizações ou de atitu-
des contrastantes ou opostas, em face do mesmo objeto. Exemplo da Psicologia: situações
emotivas que implicam em amor e ódio.

Processualidade dos fenômenos: implica na identif icação da história e/ou da evo-
lução do fenômeno sob estudo. Observar o fenômeno ao longo de um tempo, de um con-
texto, de uma situação real. É contraria à idéia de medição pontual de um fenômeno, sem
levar em conta aspectos sociais e culturais.
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