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Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ.
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA - IMS

Rua São Francisco Xavier - 524 - 7ª andar / blocos D e E
Maracanã - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL - 20550-013

Telefone 55 (21) 2334-0235
Email secretaria@ims.uerj.br

DISCIPLINA

IMS38271 - Metodologia I: Pesquisa Qualitativa em Saúde Coletiva (DO CHS)
Classificação: Obrigatória
Carga horária: 45
Créditos: 3

TURMA

Número: 001
Professor(es):

LAURA LOWENKRON
MARTINHO BRAGA BATISTA E SILVA

Tema: Métodos 1
Local: IMS
Vagas: 10
Período: 14/03/2023 até 20/06/2023
Horário: terça-feira - 14:00 hs até 17:00 hs

JUSTIFICATIVA

Será discutida a fundamental distinção entre categorias sociais e categorias analíticas, e será abordado, em
termos reflexivos, o papel da pesquisadora com relação aos sujeitos da pesquisa e os princípios éticos que a
regem. Serão exercitadas as habilidades necessárias para conduzir a pesquisa nas suas diferentes fases: as
explorações e desenho preliminar; o diálogo com a bibliografia de referência; a formulação de questões,
hipóteses e objetivos; a coleta de fontes e produção de diferentes tipos de dados primários; e a análise,
interpretação e escrita. Para isto, serão oferecidas ferramentas metodológicas e conceituais para o desenho e
execução de pesquisas empíricas cunho qualitativo. Os exercícios que a disciplina propõe estimularão um
olhar atento para  a coerência lógica, consistência teórica e pertinência empírica de diferentes recortes de
objeto e perguntas de pesquisa; treinar a busca, utilização e crítica de fontes bibliográficas; e conhecer 
diferentes métodos e procedimentos de pesquisa, análise e interpretação dos achados.
OBJETIVOS

A disciplina visa introduzir um marco conceitual para a prática de pesquisa social sob o olhar das ciências
sociais e humanas no campo da saúde, com foco nos métodos qualitativos. As leituras, aulas e discussões
ancoradas nas discussões teóricas que embasaram os métodos das ciências sociais permitirão socializar vários
princípios teórico-metodológicos e  procedimentos de pesquisa.

 
Ao longo do curso dar-se-á especial ênfase aos desafios da construção do problema e das perguntas de

pesquisa, bem como o desenho do trabalho de campo e da abordagem metodológica. Ou seja, pretende-se
ressaltar as bases epistemológicas para a construção do problema de pesquisa e evitar reificação das técnicas
e procedimentos, tendo em vista a importância de articular as formas de problematização e construção dos
métodos de pesquisa a partir de um olhar sócio-antropologico. Esta perspectiva envolve a formulação de
perguntas, a desestabilização de certezas e o rigor teórico-metodológico como atitudes-operações necessárias
para compreender o campo da saúde, entre outros.
PRÉ-REQUISITOS

Não se aplica

TÓPICOS PROGRAMA

1 -  14/03
Apresentação da proposta do curso
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QUIZ TRAJETÓRIAS
Bloco I. Desestabilizações
2 -  21/03
Pesquisa qualitativa em saúde: sensibilização
 
3 - 28/03
Problema social, problema de pesquisa
4 -  04/04
Sociologizar o problema
 
5  -  11/04 NÃO HAVERA AULA, PASSAREMOS  A ATIVIDADE NA AULA ANTERIOR
Recorte de um problema de investigação: sensibilização e exercício em grupo
6    -  18/04  
Discussão do exercício em grupo
Bloco II. Campo e métodos
7 – 25/04  
Etnografia e pesquisa de campo
8 -  02/05  
Pesquisa documental
 
9 - 09/05  
Entrevista
10 -  16/05
Analise de mídia-internet
 
 
11 – 23/05
Ética em pesquisa
 
12 -30/05 - Busca bibliográfica e análise de literatura científica    
Treinamento no uso de bases de dados
13 - 06/06
Analisar e interpretar
 
14  - 13/06  
Escrita
 
15 - 20/06  
Encerramento da disciplina e exercício de levantamento de literatura
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AVALIAÇÃO

Participação em sala (30%), exercício em grupo (30%) e trabalho final (40%)

OBSERVAÇÃO

Não aceita ouvintes
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