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Você que lê e não sabe
Você que reza e não crê

Você que entra e não cabe

A Tonga da Mironga do Kabuletê
Vinícius de Moraes
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Introdução



A produção do conhecimento científico

• Contrastável
• Não dogmático

• Dedução
• Falseamento e refutação
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Marco teórico
orienta o

Método
que contém o

Marco de análise
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Marco teórico



Marco teórico

• O marco ou modelo teórico é a base teórica mais ampla, que
organiza as grandes categorias de análise

• Geralmente essas grandes categorias são impassíveis de
mensuração direta, pelo que devem ser reduzidas em algum
construto metodológico que permita sua operacionalização

• O marco ou modelo de análise é a operacionalização do marco
teórico, com variáveis indicadoras das grandes categorias de
análise

• Temos então, além do reducionismo de cada passo, um
problema de validade e precisão, na relação entre o marco
teórico e a análise efetivamente realizada

5



Marco teórico

• O marco ou modelo teórico é a base teórica mais ampla, que
organiza as grandes categorias de análise

• Geralmente essas grandes categorias são impassíveis de
mensuração direta, pelo que devem ser reduzidas em algum
construto metodológico que permita sua operacionalização

• O marco ou modelo de análise é a operacionalização do marco
teórico, com variáveis indicadoras das grandes categorias de
análise

• Temos então, além do reducionismo de cada passo, um
problema de validade e precisão, na relação entre o marco
teórico e a análise efetivamente realizada

5



Marco teórico

• O marco ou modelo teórico é a base teórica mais ampla, que
organiza as grandes categorias de análise

• Geralmente essas grandes categorias são impassíveis de
mensuração direta, pelo que devem ser reduzidas em algum
construto metodológico que permita sua operacionalização

• O marco ou modelo de análise é a operacionalização do marco
teórico, com variáveis indicadoras das grandes categorias de
análise

• Temos então, além do reducionismo de cada passo, um
problema de validade e precisão, na relação entre o marco
teórico e a análise efetivamente realizada

5



Marco teórico

• O marco ou modelo teórico é a base teórica mais ampla, que
organiza as grandes categorias de análise

• Geralmente essas grandes categorias são impassíveis de
mensuração direta, pelo que devem ser reduzidas em algum
construto metodológico que permita sua operacionalização

• O marco ou modelo de análise é a operacionalização do marco
teórico, com variáveis indicadoras das grandes categorias de
análise

• Temos então, além do reducionismo de cada passo, um
problema de validade e precisão, na relação entre o marco
teórico e a análise efetivamente realizada

5



Reducionismos

Mundo real
Pergunta de pesquisa

Marco teórico
Coleta de dados
Marco de análise
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Delimitação do objeto

• Descrição e definição de termos
• Situação do objeto na pergunta de pesquisa

• origem histórica e evolução
• abordagem do objeto em pesquisas anteriores
• concordâncias e discordâncias

• Situação do objeto nos objetivos do estudo
• Modelo preditivo ou explicativo?
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Marco teórico

Exemplo
Escolha ao acaso três estudos publicados incluindo a variável cor da pele e analise os
seguintes quesitos:

1. A variável envolve a ideia de raça, de grupo econômico, de grupo social ou de
grupo étnico?

• O artigo deixa claro que grande categoria a variável está representando?
• Se é usada como indicador de grupo socioeconômico, é para estudar
discriminação ou para que?

2. A classificação é unívoca ou envolve etnia?

• Numa variável chamada cor da pele/etnia, como você classificaria uma
pessoa de pele clara e olhos azuis nascida e criada numa aldeia Guarani Mbyá
e com pelo menos um dos ramos familiares guarani?

3. Há outras variáveis para medir a mesma categoria de análise com melhor
validade e precisão?
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Um exemplo



[Aspectos conceituais e metodológicos no estudo das hospita-
lizações por condições sensíveis à atenção primária]2

Marco teórico de minha tese:
INTERNAÇÕES HOSPITALARES EVITÁVEIS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Estudo do impacto do Programa Saúde da Família sobre as
internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária no Rio
Grande do Sul, Brasil. 1
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A revisão bibliográfica descreve e contextualiza o tema:

• a APS nasce de uma disputa de poder, é uma proposta de
modelo de atenção contra-hegemônica, em oposição ao modelo
biomédico de organização da atenção, dentro da racionalidade
biomédica

• modelos organizados com base na atenção especializada para
problemas comuns (grosso modo o ’flexneriano’) têm piores
resultados de saúde

• o hospital e a intervenção em saúde têm forte poder simbólico,
o que tende à sua solicitação ou prescrição em excesso

• a ESF se organiza segundo os princípios da APS
• o que não significa que cada equipe de fato os siga, ou o gestor
dê condições para tanto
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O marco teórico seleciona e organiza os resultados da revisão

Critica o conhecimento estabelecido

Diz com quem concorda e de quem discorda, e por que

• Termos: o que é o indicador, quais as causas devem ser
consideradas e por que

• Macro-categorias:
• Nível distal: condição socioeconômica e estrutura social e
demográfica do município,

• Nível intermediário…

• Como se organizam: lógicas de disputa de grupos sociais pela
conquista e manutenção de poder

• Variáveis: indicadores desses elementos, dentro do que se
consegue medir
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Conclusão



Não existe conhecimento sem opinião

• Não há só uma forma de ver o mundo
• Mas há sempre alguma
• Conhecimento se constrói com opinião, livre e embasada
• Abordagem coerente, nem tudo é relativo

12



Não existe escola sem partido

• Toda análise tem (alg)um modelo teórico subjacente
• Explícito ou oculto
• Claro ou confuso
• Simples ou complexo

• E sempre guiado por uma ideologia
• Explícita ou oculta
• Clara ou confusa
• Mais ou menos materialista

É obrigação do pesquisador deixá-lo claro e coerente.
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É obrigação do pesquisador deixá-lo claro e coerente.

É da natureza
dos seres falantes,
não tem saída!
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Teoria Empiria
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