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RESUMO
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa com grupo focal constituído por 15 docentes. Tem como objetivo relatar
a experiência e os desafios dos professores do programa de mestrado em Promoção da Saúde (PPGPS) na construção
da interdisciplinaridade. Os dados serão coletados por meio de um roteiro de entrevista com um grupo de professores de
um programa de mestrado interdisciplinar do Centro Universitário de Maringá. Para o tratamento dos dados as falas dos
docentes serão transcritas na íntegra e será realizada a leitura e seleção de trechos dos discursos por meio do software
Atlas.ti  6.0.  Espera-se  com os  resultados  encontrar  os  pontos  divergentes  e  as  semelhanças  entre  as  diferentes
formações dos docentes. Com isso identificar a evolução do grupo e historicizar o referido programa de pós-graduação a
fim de servir como referência para outros programas interdisciplinares.

PALAVRAS-CHAVE: Docentes; Pesquisa interdisciplinar; Promoção da saúde.

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a interdisciplinaridade se tornou onipresente e passou a refletir a ação e
o anseio por um trabalho de pesquisa (e de ensino) que integrasse vários campos do conhecimento
humano. Essa integração tem sido vista como uma necessidade para o caso de alguns problemas
fundamentais e desafiadores. 

Conforme Hoff  et al (2007),  tratar desse assunto justifica-se em um contexto atual em que
apenas a disciplinaridade não é suficiente para a análise, compreensão e solução dos problemas de
pesquisa existentes nas várias áreas.  Um exemplo de desafio interdisciplinar é a abordagem da
epidemia da AIDS. Quando afrontada desde a perspectiva laboratorial de uma infecção viral e de
sua componente científica,  a  sua compreensão requer  certamente  o esforço conjunto de várias
áreas médicas, de epidemiologistas, de biólogos e bioquímicos – estes últimos provenientes de uma
disciplina  que  se  consolidou  a  partir  da  interdisciplinaridade  de  duas  áreas  consagradas  do
conhecimento. Houve o envolvimento de diversas áreas de pesquisa que conversaram entre si e
alcançaram um consenso comum, cooperando na busca de uma resolução apropriada para o caso.
Isto é interdisciplinaridade.

Ao mesmo tempo, porém, trata-se de um problema social, de saúde pública, de exclusão e de
marginalização, de desigualdade entre nações pobres e ricas, para mencionar algumas das muitas
facetas que a questão exibe. Um único departamento ou programa de pesquisa dificilmente estaria
preparado  para  tratar  de  maneira  exaustiva  um  problema  dessa  amplitude  e  importância
(EVANGELISTA, 2016), porém, já alcança sua devida necessidade, estando assim, pronta para ser
discutida com respeito (FANTINI; D’AGOSTINI; SCHLINDWEIN, 2006).

 Uma indicação positiva a favor da interdisciplinaridade na universidade brasileira é o fato de a
CAPES ter implementado uma área de avaliação interdisciplinar nos programas de pós-graduação,
levando a crer que essa coordenação entende que a interdisciplinaridade [...] é a convergência de
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duas ou mais áreas do conhecimento, não pertencentes à mesma classe, [...], segundo pesquisa
realizada por Schmitt, (2006). E isso resultará na formação de profissionais mais bem preparados
para os futuros problemas.  

Também é significativo que a interdisciplinaridade tenha tornado-se uma categoria especial de
financiamento pelo  National Institutes of Health e pela  National Science Foundation, dos Estados
Unidos.  Há, pois, o reconhecimento institucional em nível global da viabilidade dessa metodologia
(para não chamá-la de área e não cair na tentação de, mais uma vez, restringir o seu escopo) de
pesquisa e abordagem dos problemas científicos.

As  disciplinas  fragmentadas  e  reducionistas  estão  perdendo  espaço  para  as
multidisciplinares, que englobam pontos de vistas diferentes a respeito de um mesmo assunto. No
entanto, ainda existem dificuldades para a implementação integral dos grupos interdisciplinares, por
questões culturais e institucionais (FANTINI; D’AGOSTINI; SCHLINDWEIN, 2006). 

Essa pesquisa almeja compreender o processo histórico e também os vieses de um programa
multidisciplinar de mestrado em promoção da saúde (PPGPS) e seu processo de construção da
interdisciplinaridade.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa com grupo focal constituído por 15 docentes
de  um  Programa  de  mestrado  em  Promoção  da  Saúde  do  Centro  Universitário  de  Maringá
(UniCesumar).

Para  responder  aos  objetivos  propostos,  adotaremos  os  seguintes  procedimentos
metodológicos.

1. Historicizar a formação do corpo docente
a. Serão coletados dados secundários registrado na secretaria do programa onde serão

coletados informações sobre a área de titulação dos professores que atuam no programa
b. Tratamento dos dados: tabulação em planilha Excel

2. Analisar o perfil dos docentes em relação às linhas de pesquisa e objetos de investigação
a. Serão coletados dados secundários registrado no curriculos  Lattes dos docentes que

atuam no programa
b. Tratamento dos dados: tabulação em planilha excel

3. Analisar a percepção dos professores sobre a interdisciplinaridade
a. Serão coletados dados primários na sessão de Grupo Focal
b. Tratamento  dos  dados:  transcrição  na  íntegra,  leitura  e  seleção  de  trechos  dos

discursos por meio do software Atlas.ti 6.0
4.  Compreender  a  partir  da  percepção  dos  professores,  os  aspectos  críticos  e  as

potencialidades da pesquisa interdisciplinar
a. Serão coletados dados primários na sessão de Grupo Focal
b. Tratamento  dos  dados:  transcrição  na  íntegra,  leitura  e  seleção  de  trechos  dos

discursos por meio do software Atlas.ti 6.0
5. Compreender como a experiência no programa contribuiu para a formação da percepção

sobre a interdisciplinaridade
a. Serão coletados dados primários na sessão de Grupo Focal
b. Tratamento  dos  dados:  transcrição  na  íntegra,  leitura  e  seleção  de  trechos  dos

discursos por meio do software Atlas.ti 6.0
Para a Análise do Discurso nos apoiaremos na metodologia proposta por Angrosino (2009).

No tratamento dos dados, serão retirados trechos da transcrição das observações e trecho da “fala”
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dos professores -  ação prevista na metodologia de análise de dados adotada – os quais serão
agrupados pelas categorias empíricas.
Análise dos dados:

A sessão de Grupo Focal será gravada em áudio, transcritas por profissional especializado
para garantir fidelidade às falas. O conteúdo será organizado por meio do Software para análise
qualitativa Atlas.ti  para identificação das categorias empíricas e para análise de discurso. Para a
Análise do Discurso nos apoiaremos na metodologia proposta por Angrosino (2009).

No tratamento dos dados, serão retirados trechos da “fala” de aluno(as) e professores - ação
prevista na metodologia de análise de dados adotada – os quais serão agrupados pelas categorias
empíricas. 

A  articulação  desses  dados  com  o  referencial  teórico  adotado,  em  especial  no  que  diz
respeito ao das Representações Sociais, se dará mediante uma análise acerca da articulação dos
elementos “(...) afetivos, mentais e sociais, e integrando, ao lado da cognição, da linguagem e da
comunicação, as relações sociais que afetam as representações e a realidade material,  social  e
ideal (das idéias) sobre a qual elas vão intervir” (ARRUDA, 2002, p. 139).

Segundo Jodelet (2001), as representações sociais “são ligadas a sistemas de pensamento
mais amplos, ideológicos ou culturais,  a um estado dos conhecimentos científicos, bem como à
condição social e à esfera da experiência privada e afetiva do indivíduo” (p. 21). 

Com isso, os dados serão tratados buscando identificar os constituintes das representações
objetivados  nas  informações,  nas  imagens,  nas  opiniões,  nos  elementos  culturais  em torno  da
pesquisa interdisciplinar. Este processo será completado pela análise dos Princípios de Coerência
que estruturam os campos das representações em torno das atitudes, dos modelos normativos ou
ainda esquemas cognitivos que estruturam as representações sociais sobre a interdisciplinaridade
na pós-graduação.

Conforme recomendação metodológica (JODELET, 2001), serão configurados esses campos
por meio de grupo focal, pelo tratamento do material verbal transcritos. 

3 RESULTADOS ESPERADOS

Com a análise dos resultados obtidos espera-se compreender o processo histórico e também
os vieses  de  um programa multidisciplinar  de  mestrado  em promoção  da  saúde  (PPGPS)  e  o
processo  de  construção  da  interdisciplinaridade.  Além  disso,  também  se  almeja  valorizar  a
interdisciplinaridade  dentro  do  novo  científico  por  meio  de  publicação  dos  resultados  dessa
pesquisa.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ideia de interdisciplinaridade busca espaço há muito tempo no meio científico. Hoje, apesar
de  já  certos  de  sua  importância,  ainda  existem  muitas  dificuldades  para  sua  concretização  e
aplicação. Diante desses problemas, a busca direta por meio do relato de docentes de diversas
áreas constitui rico material para pesquisa. Sua transcrição e interpretação trarão dados relevantes
na  busca  de  melhor  organização,  planejamento,  coordenação,  funcionamento,  linguagem  e
comunicação da interdisciplinaridade aplicada. 

Espera-se com esse estudo uma busca histórica da multidisciplinaridade, análise dos relatos
e sincronização e percepção dos professores a respeito do assunto e possíveis convergências e
divergências encontradas para que, a partir disso, novas idéias sejam criadas e elaboradas para
resolução de tais diferenças. 
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