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ANEXO U 

Mensagens colocadas pelos seis alunos no fórum de discussão 



Mensagens colocadas pelos alunos no fórum 
 
 
Mariana 
 
re: A acendalha!!!! 
E não é que o incêndio atravessou mesmo fronteiras?!  
Muito antes de chegar a Setúbal fui confrontada com um intenso cheiro a fumo. Nunca 
me passou pela cabeça que se tratasse de um incêndio de proporções inigualáveis 
lançado por uma pirómana conhecida e que contou com a “mãozinha” de dezenas de 
pequenos aprendizes.  
Como é que se chegou a este ponto de propagação?  

  

  

Infelizmente não me foi possível antes no fórum mas constatar que o pessoal se 
empenhou imenso foi muito animador.  

  

Quanto à primeira fase do fórum gostava apenas de partilhar uma breve opinião pessoal 
relativamente a uma das questões que mais estragos causou à floresta neuronal dos 
aprendizes. Houve uma tendência (mais ou menos) generalizada para defender aquilo a 
que a Beta definiu como o “casamento perfeito”, ou seja, a união entre paradigmas 
fenomenológicos e positivistas. Admito que me é muito difícil visualizar uma mesma 
investigação em que coexistam ambos os paradigmas e digo isto mesmo reconhecendo a 
importância de cada um dos dois. Na verdade servem a objectivos/propósitos tão 
distintos que uma união na prática me parece pouco viável. Tornaria a investigação de 
uma enorme complexidade e todo o processo seria tão moroso que dificilmente se 
chegariam a grandes conclusões (para não falar em questões financeiras, por demais 
referidas). Por outro lado, parece-me sim importante que estudos qualitativos e 
quantitativos feitos sobre uma temática que se toque se tornem complementares após a 
sua realização, como uma forma de compreender todo um fenómeno de um modo mais 
completo.  

  

Relativamente à questão que surgiu em torno do investigador dever ou não estabelecer, 
à priori, sobre qual dos paradigmas irá assentar a sua investigação, estou de acordo com 
o que foi defendido com a Sarita de Aljustrel. Tenho dificuldade em imaginar a 
realização de um estudo “com pés e cabeça” em que o investigador ande a saltitar entre 
dados qualitativos e quantitativos consoante o desenrolar de todo o processo. Penso que 
deverá estar bem claro na cabeça do investigador (e também em registo próprio) como 
se vai desenvolver todo o processo. Um planeamento metódico inicial parece-me 
incontornável.  

  



Este planeamento inicial, na minha opinião, deve existir tanto em estudos quantitativos 
como qualitativos, embora estruturado de um modo específico para cada um. E aqui 
entramos nas características das duas metodologias. Não me vou perder numa exposição 
das mesmas até porque isso já foi feito (e bem!) por alguns aprendizes que começam a 
ganhar nome no meio...  

  

Apenas dois pontos (já me estou a alongar e não queria..)  

  

Ponto 1 - Defendo que a vantagem dos estudos qualitativos reside no facto de nos darem 
a conhecer em profundidade casos concretos. Poderemos não generalizá-los a todas as 
situações mas pelo menos sabemos que com a pessoa x e num contexto y, o resultado 
foi w. Tudo isso permite-nos uma maior abertura e se pensarmos na aplicabilidade em 
Fisioterapia poderá abrir-nos os horizontes para a intervenção e não criar um olhar 
redutor e limitativo. (Os resultados de uma investigação quantitativa são extremamente 
válidos não devem é ser encarados como a única (ou a melhor) forma de intervir só 
porque resultaram numa dada amostra.)  

  

Ponto 2 - No positivismo o investigador terá de ser neutro, observando à distância  a 
realidade. Assunto arrumado. Na fenomenologia as crenças e valores defendendidos 
pelo investigador serão a base da sua investigação, na qual ele participa activamente. 
Contudo se estamos a falar em investigação, ou melhor, Investigação (com i grande!) 
não há espaço para imparcialidades desmedidas. Ninguém pode partir para um estudo 
sem saber até onde pode ir, quais são os limites. O bom senso tem de imperar! 
BEM HAJAM APRENDIZES A PIRÓMANOS! =P 

  
Autor: Mariana - 2006-10-22 20:30 Responder a esta mensagem
 
 



 
Beatriz 
 
re: A acendalha!!!! 
Caros colegas desde já vos digo que estou extremamente impressionada com o que li 
(pela positiva) e é muito complicado obter uma ideia minimamente concreta acerca do 
fulcro da nossa questão. A acendalha que nem é faísca parece ter desencadeado o 
limiar da era nuclear, pelo que leio.  
Acredito desnecessário acrescentar o fundamento teórico, uma vez que está bastante 
descrito pelos colegas.  
Admitindo a minha perspectiva talvez demasiado relativista das coisas é importante 
nunca desvalorizar, tendo sempre em conta, a constante mudança das perspectivas 
acerca do mundo e do que nos rodeia. É unânime a opinião acerca da possível e 
necessária complementaridade das duas perspectivas fenomenológica e positivista.  
Em relação à escolha única ou tendência para a utilização única de uma ou de outra, 
penso que é importante ter uma metodologia, e assim partimos para o estudo de 
investigação com uma linha orientadora, mas se todos concordamos que nada é 
estanque, então não iremos renegar os aspectos mais empíricos que possam 
inevitavelmente surgir aquando de um estudo quantitativo, por exemplo, pois assim o 
estudo tornar-se-á obrigatoriamente tendencioso.  
Em relação à ideia da formação e adopção da nova ideologia de investigação penso 
que todos os investigadores têm a opção de escolha acerca da vertente para a qual 
tendenciam.  
Autor: Beatriz - 2006-10-15 23:43 
 
 
re: re: Vamos propagar o INCÊNDIO!!!! 
Não concordo com a Lurdes quando se refere à objectividade e à previsibilidade da 
verdade. Isto porque se tomares estes conceitos como certos estás a renegar toda a 
subjectividade a que o Homem está sujeito para consigo e também para com o mundo 
em que vive. Ou seja, é certo que o Homem controla em determinados contextos o seu 
percurso como ser integrante do mundo, no entanto não consegue nunca definir um 
“destino” certo para a sua existência. Daí a que os estudos quantitativos se possam 
tornar também estes tendenciosos ao adoptarem um controlo extremo de construção. 
Por outro lado a extrema subjectividade dos estudos qualitativos e as suas metodologias 
são demasiado passíveis da influência de cada investigador independentemente da 
triangulação que possam sofrer.  
Assim, ambos os estudos têm a sua credibilidade, mas não se podem comparar em 
qualquer dos seus parâmetros, uma vez que possuem objectivos diferentes e respondem 
e vêm a realidade de modos completamente distintos.  
Na minha opinião, a elaboração de um estudo qualitativo demonstra ser mais exaustivo 
do que o quantitativo tendo em conta as muitas variáveis que considera e as inúmeras 
influências a que pode ser sujeito, enquanto que o enorme controlo do estudo 
quantitativo, de acordo com as suas metodologias para além de ser mais previsível 
segue uma linha de acontecimentos muito mais directa.  
Em relação à questão colocada pela Cátia Nepomuceno, na relação do conhecimento e 
da verdade, é um pouco como “quem é que nasceu primeiro a galinha ou o ovo?”, 
podemos considerar que a verdade existe independente e o conhecimento desta é que a 
faz sobressair ou então só se constitui a verdade a partir do momento em que se 
consolidou o conhecimento. 
Autor: Beatriz - 2006-10-23 07:33 



Vanessa 
 

re: A acendalha!!!! 

Olá a todos! 

Bom em primeiro lugar quero-vos pedir desculpa pela demora da minha 
participação nesta tão acesa e calorosa "fogueira de ideias", depois também 
não tive tempo de ler atentamente as participações de todos vocês mas aqui 
vai a minha: 

 

Bem, é de facto indiscutivel a importância e a necessidade da investigação, 
enquanto pessoas, estudantes, e futuros profissionais. No entanto não centro 
aminha opinião na escolha de um ou outro paradigma, como também não 
acredito que uma "junção "dos dois seria a melhor opção para conduzir uma 
investigação. Acredito que nós, seres humanos, somos seres incompletos 
dotados de virtudes e capacidades mas que estamos inevitavelmente sujeitos 
ás mudanças que sofremos do facto de estarmos inseridos numa sociedade, de 
praticarmos uma cultura, de termos determinadas crenças e religiões e muito 
ainda daquilo que somos. Acredito que tudo isto faz de nós hoje em dia 
estudantes diferentes, e nos fará no futuro profissionais diferentes e a longo 
prazo invstigadores diferentes (esperamos nós e a professora Helena). Acho 
que a escolha de um paradigma que orienta e está na base de uma 
investigação está muito relacionado com o objectivo da investigação, com o 
objecto da investigação, e é claro com o próprio investigador. Penso sim que 
seria interessante e de relevante importância cruzar várias investigações, que 
podem até ter o mesmo problema mas que sejam abordadas de várias formas e 
perspectivas e o complemento das investigações originaria um trabalho mais 
completo e mais amplo. Depois, acho que investigar é algo que "nasce" muito 
de nós, das nossas questões, das nossas dúvidas a forma como vamos 
trabalhar prar resolver as questões esta muito relacionada com aquilo que 
somos e achamos, o não invalida que do outro lado do mundo ou aqui bem 
perto de nós haja alguém alguém com as mesmas questões que nós, mas a sua 
investigação pode ser diferente , gratificante seria cruzar as conclusões, falar, 
discutir e completar o nosso trabalho. Não defendo portanto o adoptar de um 
paradigma positivista ou fenomenológico, isso depende da investigação e de 
muitos outros factores, o que não impossibilita de ver o outro lado da questão. 
Penso que a investigação é um acto de "descoberta e aprendizagem" sobre um 
tema ou assunto em que ainda há muito para saber e pertence ao 
"desconhecido", acho por isso que nunca saberemos ao certo o paradigma 
a escolher e se este nos levara onde queremos  realmente chegar.  
Autor: Vanessa - 2006-10-16 20:47 

 
 
 
 



re: A acendalha!!!! 
Em primeiro lugar, olá a todos! 

  

Vamos tornar mais acesa a nossa fogueira… 

  

Bem já discutimos os vários paradigmas que podem orientar o processo de 
investigação, agora a questão é outra. Relacionados com os paradigmas que são como 
que o fio condutor de todo o processo de investigação temos as metodologias. 
Basicamente existem dois tipos de metodologias, os métodos quantitativos mais 
relacionados com o positivismo e os métodos qualitativos que estão mais relacionados 
com a perspectiva fenomenológica. 

Os métodos quantitativos assentam num pensamento mais dedutivo, neste tipo 
de metodologia tenta-se encontrar um nexo de causa-efeito, o investidor trata os dados 
que obtêm da utilização dos vários instrumentos de forma objectiva, neste tipo de 
metodologia admite-se apenas uma realidade, há uma manipulação e controle durante a 
investigação de modo a que variáveis indesejáveis interfiram nos resultados. 

Por outro lado os métodos qualitativos assentam num pensamento mais indutivo, 
aqui tenta-se através de observações e descrições exaustivas descrever e interpretar o 
comportamento do sujeito em contexto natural e em todas as suas componentes sem 
haver controle de variáveis que podem interferir com os comportamentos do sujeito e 
por isso mesmo admite-se a existência de várias realidades.   

Um aspecto importante da investigação é a Fidelidade que pode verificar-se mais 
facilmente nos métodos quantitativos do que nos métodos qualitativos pois estes 
compreendem várias realidades e são por isso mais facilmente alteráveis, por outro lado 
o facto de haver como que uma manipulação de factores na utilização dos métodos 
quantitativos quando introduzida uma outra variável pode haver alteração dos resultados 
a que se chegou durante a investigação. 

  
Autor: Vanessa - 2006-10-24 21:41 
 



Joel 
 
re: A acendalha!!!! 
 
Boas Tardes 

  

Correndo o risco de repetir o que já foi dito, vou deixar aqui a minha opinião. 

  

Num certo ponto (pelo menos), penso que estaremos todos de acordo. A 
realidade dos dias de hoje é extremamente complexa. Factores sociais, económicos, 
culturais, religiosos, … enfim um sem número de factores contribuem para que a 
realidade nos dias de hoje não seja apenas analisada à luz de um único destes factores, 
mas como uma realidade complexa em que tudo está interligado.  

A investigação baseia-se essencialmente em três metodologias de investigação: 
quantitativa, qualitativa ou mista. Uma abordagem quantitativa (Positivismo) analisa um 
aspecto restrito da realidade, com o objectivo de poder controlar/moldar o ambiente de 
estudo para que os resultados obtidos não sofram influências externas, de modo a poder 
estabelecer uma relação causa-efeito entre as variáveis a ser estudadas. Uma abordagem 
qualitativa (Fenomenologia) privilegia o utente como um sujeito activo na investigação. 
A realidade tem de ser entendida pela forma como as percepções, experiências e valores 
da pessoa. Assim o investigador ao longo da investigação vai ser confrontado com uma 
extensa multiplicidade de realidades (comportamento humano dos diversos sujeitos). 

A meu ver, a escolha de qual a metodologia a aplicar depende do investigador 
(influência dos seus paradigmas) e do objectivo do estudo. Penso não se pode dizer que 
qualquer uma das três abordagens é mais correcta, mas no entanto a nível da fisioterapia 
um “trabalho de equipa” entre uma abordagem qualitativa (compreender o a realidade 
do utente – experiências, valores, dia-a-dia, etc.) e uma abordagem quantitativa (mais 
objectiva, utilização de dados quantitativos), é o mais adequado. Não nos podemos 
esquecer que cada utente é um ser único e portanto, penso que não seja adequado 
generalizarmos resultados quantitativos sem compreender a realidade do 
comportamento humano a cada um.  

Para terminar queria só dizer que a fisioterapia faz parte dos cuidados de saúde, 
e como tal, está centrada no utente. Portanto o utente tem que estar envolvido 
activamente no processo de investigação para que assim que já possível obter melhores 
resultados e mais fidedignos, sempre com o objectivo de conseguir promover uma 
melhor funcionalidade e bem-estar do utente. 

  

O incêndio já vi que vai grande, mas espero que continue a aumentar 
Autor: Joel - 2006-10-15 13:50 
 
 
 
 



re: A acendalha!!!! 

Todas as abordagens são importantes para investigação. Uma abordagem mais 
quantitava é essencial para podermos definir qual o método de tratamento que apresenta 
mais resultados quantitativos, e uma abordagem mais qualitativa também é essencial 
porque a nossa intervenção é virada para o utente e portanto é necessário compreender a 
realidade de cada um deles. Por isso digo que cada uma das abordagens é essencial para 
o nosso dia a dia à sua maneira. Uma abordagem mista não traz consigo só vantagens. 
Tal como a Paula referiu, um investigador tende a balancear-se para uma das 
abordagens portanto é necessário um trabalho de equipa, que embora por vezes seja 
complicado é necessário porque acredito que seja o mais benéfico para a nossa prática 
em fisioterapia 
Autor: Joel - 2006-10-15 14:58 
 
 
 
re: A acendalha!!!! 
Bons dias a todos os incendiários 

  

No meu ponto de vista, a abordagem qualitativa e quantitativa são antagonistas 
relativamente às suas características. A primeira baseia-se num aspecto restrito da 
realidade, tentando limitar todos os factores externos à experiência para que os 
resultados obtidos sejam os mais objectivos e quantitativos possível. O investigador 
mantém-se à parte da investigação para não influenciar de qualquer modo os resultados. 
Um dos alicerces deste tipo de abordagem baseia-se na ideia de que esta investigação 
pode ser reproduzida em qualquer lado do mundo e que se pode obter exactamente os 
mesmos resultados (reprodutibilidade). O conceito de validade interna (de que forma a 
variável a ser estudada influencia a relação causa-efeito) e validade externa 
(generalização do estudo) também estão inerentes a esta abordagem. Utiliza 
essencialmente análise de dados e posterior análise estatística de modo a poder utilizar 
no final um raciocínio dedutivo para retirar conclusões. Não concordo com as críticas da 
Cláudia relativamente a este tipo de abordagem, porque esta é fundamental para o 
desenvolvimento da nossa prática clínica. É verdade que a complexidade do ser humano 
é um aspecto muito importante na nossa intervenção, mas este tipo de abordagem 
permite desenvolver novos tipos de tratamento e também de abandonar outros através 
de novas investigações que venham melhorar o nosso dia-a-dia enquanto 
fisioterapeutas. 

Numa abordagem qualitativa o investigador já é um sujeito activo no processo 
de investigação envolvido na recolha de dados (observação e entrevistas) e na sua 
interpretação (comparação constante), com o objectivo de compreender o indivíduo 
como um todo (crenças, religião, experiências, valores, etc.). Concordo com a Sara, ao 
dizer que o envolvimento do investigador numa investigação, pode ser positivo ou 
negativo. O factor de reprodutibilidade é um factor ainda em estudo, mas a meu ver, ao 
ser realizado um estudo numa determinada população da China não se vão obter os 
mesmos resultados duma população de África, porque os factores inerentes a cada uma 
das sociedades vão alterar o modo como cada um dos sujeitos das diferentes populações 
encara o comportamento humano. 



 A meu ver, não se pode dizer que os resultados de uma abordagem são mais 
verdadeiros ou mais válidos que a outra, porque são duas abordagens com 
características diferentes e que visam estudar diferentes aspectos da realidade 
Autor: Joel - 2006-10-21 10:36 
 



Francisco 
 
re: A acendalha!!!! 

Sem fogo não há fogueira e sem questões não há investigação. Assim sendo, cá 
estou para tentar apagar este fogo ou então para por mais brasa na fogueira. 
Investigação quantitativa ou qualitativa? Porque não as duas? Eis a questão… 

Os investigadores como pessoas que são tendem a ser influenciáveis, logo existe 
investigadores que tendem a direccionar as suas investigações consoante as suas ideias 
(qualitativas ou quantitativas). Com isto podemos ver que mesmo antes da investigação 
começar esta já está a ser influenciada. Temos de tentar fazer com que este processo 
seja o mais neutro possível. 

Á luz da “fenomenologia” a investigação deve ser dirigida no sentido da 
descrição dos factos, logo estes dados podem ser influenciáveis com a forma de 
interpretação do investigador. Esta forma de ver as coisas por parte do investigador está 
condicionada pelo o meio em que este está envolvido e pela sua própria educação. 

Por outro lado o “positivismo” conduz a uma investigação concreta com dados 
visíveis e que possam ser aferidos de forma quantitativa. Os resultados de uma 
investigação que tenha como base o paradigma quantitativo são resultados visíveis e 
palpáveis deixando o que está adjacente a estes de parte. 

Com isto tudo pergunto como é que se pode por em cantos opostos os aspectos 
quantitativos e qualitativos de um tema/assunto? Como é que se pode fazer investigação 
qualitativa sem olhar para os aspectos quantitativos e vice-versa? (eu bem queria apagar 
mas parece que o incêndio está para durar…) 

Cada paradigma da investigação tem finalidades específicas e tende a responder 
a perguntas específicas, mas mesmo assim eu penso que a investigação deve ser feita 
recorrendo aos dois paradigmas, pois um completa o outro. Para mim uma ideia bem 
fundamentada deve conter dados concretos como dados descritivos e assim podemos ter 
informação mais pormenorizada e fidedigna.  

Dizem que não se utiliza nas investigações os dois paradigmas, pois torna o 
processo de investigação muito dispendioso. Agora pensem comigo, se continuarmos a 
fazer investigação tendo em conta só um dos paradigmas podemos estar a ficar a meio 
do caminho, pois se utilizássemos os dois paradigmas podíamos estar a alcançar 
patamares muito mais altos. Na minha opinião a saúde merece rigor e o máximo de 
empenho por parte dos profissionais de saúde, neste caso por parte dos investigadores. 
Alem disso a Fisioterapia e as outras áreas da saúde dependem e muito da investigação, 
logo deve-se ter muito mais cuidado com o modo utilizado na investigação. Por isso 
disponibilizem euros para investigação na saúde (lolol)….  
Autor: Francisco - 2006-10-15 01:15 
 
 
 
re: A acendalha!!!! 

Olá pessoal, estou a ver que o nosso incêndio vai no bom caminho!!! 

  

Parece-me que quase todos os bombeiros que participam neste incêndio 
partilham da mesma opinião, quando nos referimos se uma investigação deve 
ter presente os dois paradigmas. É uma opinião de quase todos os BV (lol) que 



um paradigma não consegue viver sem o outro, ou seja a utilização de um 
paradigma obriga quase a utilização do outro para que a realidade seja descrita 
de forma mais verdadeira. 
Pelo contrário parece que o ponto de divergência é o facto de sabermos se é o 
paradigma que controla toda a investigação ou é a necessidade da investigação 
que escolhe o paradigma. 

Na minha opinião é o paradigma que controla toda a investigação. 
Quando se parte para uma investigação o investigador já tem um paradigma 
escolhido, pois esse mesmo paradigma não é escolhido mas sim adoptado 
como estilo de vida. Cada pessoa tem uma forma de ver a realidade, esta 
forma pode ser quantitativa ou qualitativa. Assim sendo o investigador tem a 
sua própria maneira de observar a realidade o que faz com que a investigação 
seja conduzida consoante as ideias pré-definidas do investigador. Com isto eu 
penso que uma investigação toma um rumo quantitativo ou qualitativo sempre 
que o investigador entender.  

Também podemos dizer que em muitas investigações qualitativas surge 
necessidade de recorrer a observações quantitativas ou vice-versa. Algumas 
vezes os investigadores satisfazem estas necessidades. Digo algumas vezes 
porque dos poucos artigos que li ainda nenhum ou quase nenhum adoptou esta 
medida. Será que não surgiu essa necessidade? Será que recorrendo a só um 
paradigma o estudo ficou completo? Na minha opinião não é isso que 
acontece. O que acontece é que os investigadores têm regras e filosofias de 
vida tão rígidas que só se regem por um dos paradigmas. Se estes estudassem 
com outros investigadores que se regessem pelo outro paradigma podíamos 
estar no bom caminho. O que na minha opinião os investigadores deviam 
fazer, já que estes tem ideias e pensamentos tão próprios, a quando 
percebessem que a investigação estava a necessitar de dados relativos a outro 
paradigma que não seja aquele por qual o investigador se rege, estes deviam 
passar o estudo a outro investigador que pode-se satisfazer essas necessidades. 
É um pouco aquilo que os profs. nos dizem que quando um caso de um utente 
não é para nós pelo máximo que isso nos custe devemos encaminhar esse 
mesmo utente a outro profissional de saúde.    

  

 Então pessoal o que é que dizem desta minha opinião. Tem mais água 
ou tem mais brasa? Serve para apagar um pouco o incêndio ou serve para por 
mais lenha na fogueira???  
Autor: Francisco - 2006-10-15 11:55 
 
re: A acendalha!!!! 

Meus caros colegas, aqui vai mais uma reflexão e opinião sobre o 
nosso incêndio….  



  

Os dois paradigmas de investigação partem de estilos diferentes de 
conhecimento da verdade. A fenomenologia procura a verdade e o 
conhecimento de uma forma qualitativa e descritiva. Não utilizando regras 
rígidas no processo de investigação.  

Por outro lado, o positivismo utiliza regras rígidas para o 
conhecimento da realidade. O investigador quando segue este paradigma 
procura e utiliza dados quantitativos para a realização do processo de 
investigação.  

De uma forma mais resumida, a quando a utilização do paradigma 
“Positivismo” o que se pretende estudar são aspectos mais quantitativos do 
objecto de estudo. Quando se utiliza o paradigma “Fenomenologia” o que 
se pretende estudar são os aspectos mais qualitativos do objecto de estudo.  

O investigador assume papéis diferentes em ambas as metodologias 
de investigação. Quando se utiliza o paradigma “Fenomenologia” o 
investigador assume um papel muito importante na percepção dos dados, 
pois neste tipo de estudo os dados obtidos são dados descritivos. Estes 
dados são descritos consoante a visão do investigador, logo o investigador 
tem um papel activo na investigação. No caso do paradigma “Positivismo” 
o investigador assume um papel mais passivo do que activo, pois este 
limita-se a recolher dados quantitativos. Estes dados não são influenciados 
pelo investigador, pois este não participa na investigação dando o seu ponto 
de vista.  

Com isto podemos dizer que quando o investigador utiliza o 
paradigma “Fenomenologia” dá algo de si à investigação, mas quando 
utiliza o paradigma “Positivismo” não condiciona os dados, pois estes são 
meramente quantitativos.  

Os resultados obtidos a quando a utilização destes paradigmas 
também são diferentes, mas tem a mesma finalidade, a obtenção de dados 
que contribuam para a evolução da Fisioterapia. Os resultados obtidos 
podem ter um carácter quantitativo ou qualitativo consoante o paradigma 
utilizado.  

Os resultados obtidos tem um carácter mas fidedigno e válido a 
quando a utilização do paradigma “Positivismo”. A realidade é expressa de 
forma mais rigorosa no positivismo, mas é expressa de forma mais 
minuciosa e descritiva na fenomenologia.  

No caso da fenomenologia a fidedignidade dos dados obtidos é muito 
subjectiva, pois a realidade de uns investigadores não é a realidade de 
outros. Mas não estou a dizer que um estudo que tenha como base a 
fenomenologia não possa ser fidedigno… Mas sim (na minha opinião), um 
artigo que tenha como base a fenomenologia também pode ter um elevado 



grau de fidedignidade, mas para isso é necessário que estes dados ao serem 
utilizados num outro estudo ou tratamento mostrem a sua validade. 
Enquanto que os resultados de um estudo quantitativo não necessitam de 
ser posto à prova, visto que os dados obtidos por estes reflectem a pura 
realidade.  
Autor: Francisco - 2006-10-22 21:06 
 



Gonçalo 
 
re: A acendalha!!!! 
Ora bem... vou tentar por lenha na fogueira! 
 
   O ser humano sempre sentiu a necessidade de evoluir em termos pessoais e 
profissionais e, para tal, usou diversos meios para atingir os seus objectivos. Um desses 
meios foi a investigação, que até agora tem sido útil tanto para a fisioterapia como para 
todas as outras profissões, visto que tem dado o seu contributo nas novas descobertas, 
na redefinição de conceitos pré-existentes, na validação de ideias pré-concebidas, etc. 
   Particularmente, no que toca à fisioterapia, cada vez se sente mais a necessidade de 
evoluir, de modo a que, a nossa intervenção seja mais ampla e apropriada para cada 
utente, tratamentos e patologias. Para que tal seja possível, a Investigação possui dois 
paradigmas diferentes e, quando utilizados em conjunto, pelo investigador, permitem 
aprofundar os seus conhecimentos e ter mais acessibilidade a certas informações, que 
lhe podem ser úteis para o seu estudo. 
   No primeiro paradigma, o Positivismo, o investigador realiza um estudo analítico, 
baseado na análise estatística, onde cada intervenção é controlada, de forma a reduzir o 
risco do sujeito ter comportamentos indesejados. Neste paradigma, o sujeito em estudo 
não tem um papel activo. 
   No segundo paradigma, a fenomenologia, o sujeito tem um papel activo na 
investigação, sem ser submetido a qualquer manipulação e é compreendido na sua 
globalidade, dentro do seu contexto natural. 
   A escolha de um destes paradigmas vai ser influenciada pelas características 
biossocioculturais do investigador. 
   Para finalizar, na minha opinião, ambos os paradigmas, embora diferentes nas suas 
características e nos seus objectivos de investigação, têm igual importância. Enquanto 
um tem como principal objectivo avaliar a quantidade o outro baseia-se na avaliação da 
qualidade. Portanto, os paradigmas complementam-se entre si, quando usados 
simultaneamente, porque permitem que a investigação seja mais completa, no sentido 
de aumentar os conhecimentos acerca do tema em questão, assim como permite 
aumentar os conhecimentos do próprio investigador. 
Autor: Gonçalo - 2006-10-14 23:14 
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