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METODOLOGIA CIENTÍFICA  

Aula 3  Origens do pensamento científico, Ciência e comunicação 

Tópico 1  Introdução  

  

 

 
 

Os objetivos dessa unidade são: 
 

 Conhecer o tipo de pesquisa quanto a sua   natureza,  quanto aos seus  objetivos e quanto 
aos seus procedimentos técnicos.  

 
 Reconhecer a importância da produção de artigos científicos para comunidade acadêmica e 

sociedade. 
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Tópico 02 Os primórdios da Ciência 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azeredo (2002, p. 9), quando comenta a predisposição natural do ser humano para se admirar 

com os fenômenos da natureza, argumenta ter sido “[…] a denominação Filosofia Natural que, 

até o XIX, davam ao que hoje chamamos Ciência”.   

O autor citado dá a entender que isso se devia às inadequadas condições do homem para, como 

é tarefa do cientista, buscar explicar, desvendar descrever os segredos da natureza, mais que 

simplesmente relatar suas características, embora tentasse alguma explicação.  

Constituindo a experimentação um dos elementos que permite estabelecer diferenciação entre 

o conhecimento científico e o vulgar, não há como desconhecer a estrita necessidade de que, no 

caso particular da área da saúde, as decisões tomem os conhecimentos científicos de melhor 

qualidade, como base para proporcionar os melhores resultados das decisões a serem 

tomadas.  

Entra-se aí no terreno das considerações éticas da pesquisa, pois o conhecimento em si não 

tem juízo de valor: é a apropriação que dele se faz o determinante capaz de torná-lo benéfico 

ou não. No entanto, sem instrumentos adequados capazes de ampliar a capacidade de 

percepção da realidade, ou sem acesso aos resultados das pesquisas (ou a impossibilidade de 

fazê-las), não há como se verificar progresso científico e nem melhorar a qualidade do 

atendimento.  

Um fato histórico ilustra bem a segunda contingência: a situação ocorrida na Idade Média, quando a 

dissecação de cadáveres impedia melhor conhecimento da anatomia humana, elemento crucial para 

o progresso da Ciência médica. As diferenças de percepção entre as visualizações proporcionadas 

pelo microscópio ótico e aquelas proporcionadas pela microscopia eletrônica, por seu turno, ou 

ainda a invenção do aparelho de raios X, elucidam o quanto a tecnologia pode contribuir para fazer 

avançar as fronteiras da Ciência. 
 

 

A Ciência só pode tornar-se um instrumento de libertação do homem e de seu mundo 

nacional se for compreendida por uma teoria filosófica que a explique como atividade de 

ser humano pensante e revele o pleno significado da atitude de indagação em face da 

realidade natural e social. Uma filosofia da pesquisa científica, que incorporará 

naturalmente toda a reflexão sobre a metodologia da investigação, a lógica do raciocínio 

cientifico e a sociologia da Ciência, é o pressuposto indispensável à formação da 

consciência do trabalhador neste campo da cultura, tão indispensável quanto os 

conhecimentos particulares técnicos de que deve estar munido para empreender sua 

atividade. 

VIEIRA PINTO, Álvaro. Ciência e existência. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
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Conhecimento científico: adicionando reflexões 

 

 

 

Tome-se, por exemplo, o conhecimento popular, vulgar ou empírico. Dele não se poderá 

afirmar que seja metódico, nem que tenha a confiabilidade do pensamento científico, haja vista 

não haver preocupação em submetê-lo a alguma avaliação experimental, nem intenção de 

publicá-lo. Não significa que não tenha valor, mas apresenta nítidos limites relacionados às 

situações práticas que busca resolver. O desfecho poderá interessar a mais alguma pessoa além 

do protagonista envolvido, mas seu conhecimento não vai ultrapassar, no mais das vezes, as 

possibilidades da comunicação oral. E é diferente do conhecimento teológico, religioso ou 

místico, por sua vez, não por ser este desligado de situações terrenas, mas por advir de uma 

revelação, por constituir um ato de fé, sem sequer admitir a necessidade de refutação ou 

comprovação.  

Características do conhecimento científico 

1. Aberto  

Embora ligado ao conhecimento existente e ao desenvolvimento tecnológico de cada época, 

capazes de interferir na sua produção e transformação, não é, entretanto, dogmático e nem 

há barreiras que o limitem. 

2. Acumulativo  

Essa característica, em certa parte é uma decorrência da característica anterior, pois há 

uma seleção e substituição contínua de conhecimentos antigos por outros, diante de novas 

situações e realidades mais significativas. 

3. Analítico  

Estuda as partes do todo para intuir uma concepção geral, muitas vezes isolando um 

elemento para nele causar variações, e perceber as mudanças ocorridas enquanto os 

demais componentes permanecem estáveis. 

4. Claro e preciso  

Clareza e precisão são essenciais no conhecimento científico, por diversos motivos, entre 

eles como meio de assegurar sua reprodutibilidade por outros pesquisadores. Por isso 

também a escrita deve ser simples, clara, direta e objetiva, qualquer que seja o tipo de 

comunicação científica. 

5. Crítico  

A crítica deve ser realizada não apenas pelo pesquisador em si, mas também pelos seus 

pares, decorrendo dai a importância da publicação dos resultados em veículos acreditados, 

o que evidentemente não afasta a possibilidade de falhas. Entretanto, o diálogo que se 

estabelece a partir dessa conduta é salutar. 
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6. Comunicável  

A comunicação científica tem sido um capítulo instigante na evolução do conhecimento 

científico, que deve ser divulgado com detalhes e fidelidade, passando por períodos em que 

era quase inexistente, não apenas por dificuldades tecnológicas, mas também por conta de 

concepções errôneas. Afirmações tais como “o segredo é a alma do negócio”, nos dias 

atuais, na Sociedade Digital, na Sociedade do Conhecimento, perderam inteiramente seu 

significado, pois o compartilhamento traz chances de progresso, e cada vez mais o 

conhecimento deve ser considerado um patrimônio da humanidade. 

7. Dependente de investigação metódica  

Metódico tem o significado de ser padronizado, por exemplo, quando se admite que 

instrumentos de medida utilizados sejam devidamente calibrados, e que essa calibração 

deva ser aferida periodicamente. Significa também seguir etapas planejadas, realizadas na 

mesma sequência em todas fases da pesquisa. Há diversos outros detalhes considerados 

como parte de um trabalho com método, e muitos devem constituir um hábito ou rotina: 

ter um caderno com anotações detalhadas ou realizar o fichamento das fontes 

bibliográficas constituem bons exemplos. A metodização visa evitar tendenciosidade, vícios 

ou vieses. 

8. Explicativo  

Não é suficiente para a Ciência apenas descrever os fatos, mas sim, depois de conhecê-los, 

proporcionar explicações plausíveis sobre os fenômenos, suas causas, permitindo enunciar 

leis gerais que esclareçam a realidade. 

9. Factual  

Baseado em fatos que podem ser averiguados, verificados, constatados. Em épocas 

passadas o desenvolvimento tecnológico muitas vezes não permitia mais que a descrição 

desses fatos, o que mudou substancialmente com o progresso científico, sendo insuficiente 

apenas essa mera descrição. 

10. Falível  

Nenhuma lei científica, portanto, é eterna. A possibilidade de contestar afirmações, 

melhorar suposições, propor hipóteses, é justamente isso que move o crescimento do saber 

humano, e por isso a Ciência é um processo, não uma atividade que procura estabelecer 

verdades irrefutáveis, imutáveis. 

11. Geral  

O conhecimento científico deve partir do particular para o geral, na tentativa de propor leis 

aplicáveis de modo generalizado, embora se admita que essas leis possam ser contestadas 

e, por outro lado, possam ser aplicáveis apenas em determinados contextos. 

12. Objetivo  

É reconhecido que na busca de conhecimento há uma interrelação, uma interdependência 

entre o objeto a ser conhecido e o sujeito cognoscente. O conhecimento científico 

caracteriza-se por ser objetivo no sentido de que a subjetividade daquele que conhece não 

interferir, tendo em vista só haver interesse nos problemas e suas soluções. Disso decorre 

que as experiências devem ter sempre o mesmo resultado, independente de quem as 

realize, pois não há interferência da subjetividade do pesquisador. 

13. Preditivo  

O conhecimento científico, com base nos dados que coleta, e seguindo um processo lógico, 

pode indicar o que vai ocorrer no futuro, com precisão muito apurada. Por diversos 

motivos essas previsões podem ter sua comprovação retardada, embora nem por isso 

tenham sua utilidade diminuída. 

14. Racional  

Constituído por conceitos, juízos e ideias, que além de não estarem aglomeradas 

simplesmente ao acaso, organizam-se em sistemas e conjuntos ordenados de proposições 
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(teorias), e não por sensações, imagens ou modelos de conduta. 

15. Sistemático  

A sistematização é inerente ao processo de produção do conhecimento científico, e muitas 

vezes condição irrefutável de sucesso no trabalho, pois certamente o trabalho errático tem 

pouca ou nenhuma chance de obter resultados confiáveis. Um exemplo típico é não 

realizar, no início de uma pesquisa, um levantamento adequado do que já existe de 

publicado no assunto escolhido como tema de estudo, para conhecer melhor certezas e 

dúvidas existentes. 

16. Transcende os fatos  

Ao analisar os fatos de forma objetiva, evidenciando os pontos existentes entre eles e, 

principalmente, explicar suas conexões, suas interligações, o conhecimento científico busca 

uma síntese esclarecedora de seu comportamento, com o objetivo formular leis gerais e 

universais. 

17. Útil  

A utilidade do conhecimento científico diz respeito a sua possibilidade de melhorar o 

domínio sobre a natureza e de melhorar a existência da humanidade, em diversos aspectos, 

desde facilitar as comunicações, encurtar distância, obter tratamento para doenças, 

embora seja sempre importante lembrar que a tecnologia pode ser maléfica. 

18. Verificável  

Uma das peculiaridades intrínsecas do conhecimento científico, que também pode ser 

entendido como outra forma de expressar a possibilidade de reproduzir um determinado 

experimento. As diversas características mencionadas, no entanto, como que se 

complementam, imbricam-se, inter-relacionando-se e, no seu conjunto, constituem uma 

base mais segura para o trabalho científico. 

 

Tópico 03 Ampliando os conceitos: a classificação da pesquisa 

 

Muito já se escreveu, no âmbito da pesquisa científica, sobre a sua classificação. Seria essa 

classificação uma linha divisória entre os diferentes tipos de conhecimentos juntamente com a 

Classificação das Ciências? Por que é importante classificar a pesquisa? 

 

 

De um modo geral, a Ciência tem adquirido desenvolvimento extraordinário desde o século XX, 

alicerçada pelo desenvolvimento tecnológico, tornando cada vez mais necessário explicar u m 

fenômeno cientificamente mediante por meio do “uso de operativos”, o que favorece identificar 

sob quais aspectos um determinado objeto deve ser observado, analisado, avaliado e 

assimilado por um pesquisador ou grupo de pesquisadores em diferentes áreas do 

conhecimento. 

Para Demo (2000), mesmo que seja possível distinguir diferentes tipos de pesquisa, nenhum 

deles se apresenta autossuficiente, pois, em sua maioria, não ocorrem isoladamente e um 

contribui com o outro para um resultado satisfatório sobre os objetivos que se pretende 

alcançar.  
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Apresenta-se, a seguir, a Classificação da Pesquisa de acordo com Demo (2000), sob o ponto de 

vista do gênero da pesquisa.  

Pesquisa Teórica 

De modo simplificado, podemos dizer que a Pesquisa Teórica visa obter conhecimento aprofundado 

sobre um determinado tema, a partir do estudo de conceitos, teorias e ideias produzidos por 

especialistas de uma determinada área. Um bom exemplo são as revisões de literatura e as 

pesquisas bibliográficas. 

Pesquisa Metodológica  

Trata-se da implementação de uma investigação sobre um determinado objeto de pesquisa 

mediante métodos e procedimentos científicos adotados. De modo geral, relaciona-se ao conjunto 

de estratégias de investigação adotadas por um pesquisador e de como este vai proceder 

utilizando-se de métodos científicos previamente definidos. É importante não confundir 

Metodologia com Método. 

Pesquisa Empírica  

Também conhecida como estudo de campo, é muito utilizada nas pesquisas científicas, pois permite 

produzir e analisar dados da realidade a partir de um referencial teórico sobre um determinado 

objeto de estudo e do recorte do mesmo para que seja mais bem estudado. Nesse tipo de pesquisa, o 

pesquisador aproxima-se espacialmente do objeto investigado, interroga-o e interage para a 

elaboração do conhecimento. 

Pesquisa Prática  

É característica da pesquisa participante e da pesquisa-ação, adequando-se melhor à pesquisa 

qualitativa. Neste caso é possível a intervenção junto da e pela comunidade estudada. (DEMO, 

2000). 

 

A seguir veja a Classificação da Pesquisa quanto aos seus OBJETIVOS 

Pesquisa Exploratória 

De acordo com Gil (2002, p. 41), “Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou ao constituir hipóteses.” Ex.: 

levantamentos bibliográficos, entrevistas, estudo de caso etc. 

Pesquisa Descritiva  

“As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis.” 

(GIL, 2002, p. 42). Como pesquisa descritiva destacam-se estudos que utilizam informações como 

idade, sexo, escolaridade, renda etc. São frequentemente utilizados como instrumentos de coleta de 

dados os questionários e a observação sistemática. 
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Pesquisa Explicativas  

“[...] Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a 

razão, o porquê das coisas.” Gil (2002, p. 42). Explicar um fenômeno exige a exploração e a 

descrição do mesmo. Portanto, essa última apresenta-se mais completa e complexa, pois a 

inferência do pesquisador é muito mais significativa. 

 

Tópico 04 Pesquisa quanto aos seus PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

 

Classificar a pesquisa em EXPLORATÓRIA, DESCRITIVA ou EXPLICATIVA permite fazer um 

delineamento que vai ser muito importante para o estabelecimento do marco teórico e do 

desenvolvimento conceitual acerca do tema estudado. Isso possibilitará também a escolha dos 

procedimentos técnicos que serão utilizados, como veremos a seguir: 

Classificar a pesquisa quanto aos PROCEDIMENTOS TÉCNICOS é tarefa de muita importância para o 

seu desenvolvimento. Ou seja, fazer o planejamento da pesquisa quanto aos procedimentos de 

coleta de dados possibilitará melhores resultados para o pesquisador. Ver, na tabela a seguir, a 

classificação desses procedimentos.  

 

Classificação da Pesquisa quanto aos seus PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

Pesquisa bibliográfica  

É constituída com base em literatura confiável publicada como livros, publicações periódicas, 

artigos científicos, dicionários, teses, dissertações etc. Trata-se uma das primeiras etapas em uma 

pesquisa científica e é exigida em quase todos os estudos acadêmicos. 

Pesquisa documental  

É muito próxima da pesquisa bibliográfica. Entretanto, alguns documentos ainda não foram 

publicados, são considerados de “primeira mão”, por exemplo, arquivos fotográficos, epitáfios, 

cartas, cartões postais etc. 

Pesquisa experimental  

A pesquisa experimental é muito utilizada em estudos feitos em laboratórios. “[...] consiste em 

determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir 

as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto” (GIL, 2002, p. 

47). 

Pesquisa ex-post-facto  

Aproxima-se muito da pesquisa experimental, entretanto o pesquisador não dispõe de controle 

sobre a variável. “[...] significa que neste tipo de pesquisa o estudo foi realizado após a ocorrência 

de variações na variável dependente no curso natural dos acontecimentos” (GIL, 2002, p.49). 

Levantamento  

Como exemplo de Levantamento, temos o Censo do IBGE. Para esse tipo de procedimento, 
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seleciona-se uma amostra da população a ser estudada para uma interrogação direta acerca de um 

determinado problema que se deseja conhecer, valendo-se de dados estatísticos e considerando 

margem de erro. 

Estudo de caso  

Essa modalidade de procedimento técnico é muito utilizada na área da Saúde. Trata-se do estudo 

exaustivo de um determinado objeto, explorando situações reais, contextos, variáveis causais etc. 

Advoga-se que as principais objeções a esse procedimento são a generalização e a dificuldade de 

análise e interpretação dos dados. 

Pesquisa-ação  

Ocorre com o envolvimento ativo do pesquisador na realidade estudada de modo cooperativo e 

engajado. É considerada de base empírica e possui estreita relação com o objeto estudado e com o 

grupo onde o problema é identificado. 

Pesquisa participante  

Em algumas situações, a pesquisa participante e a pesquisa-ação são consideradas sinônimas. 

“Todavia, a pesquisa-ação geralmente supõe uma forma de ação planejada, de caráter social, 

educacional, técnico ou outro. A pesquisa participante envolve a distinção entre Ciência popular e 

Ciência dominante” (GIL, 2002, p. 56). É também considerada uma pesquisa muito utilizada no 

âmbito educacional, que aproxima o universo acadêmico da realidade social. 

Estudo de Coorte  

Este tipo de procedimento técnico é muito utilizado na área da Saúde. Por exemplo, quando se quer 

estudar indivíduos expostos a fatores de risco comparando-os a uma amostra equivalente de não 

expostos. Trata-se, portanto, de pesquisa do tipo comparativa, de modo a observar e analisar o que 

acontece com duas amostras. 

Observação 

 

A escolha do tipo de pesquisa quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos é 

muito importante para o sucesso do trabalho do pesquisador, portanto, não pode ser 

negligenciada. Veja abaixo no quadro resumo a divisão da pesquisa quanto à sua natureza, 

quanto aos objetivos e aos procedimentos. 
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RESUMO

 

 

Tópico 05 A importância da experimentação na construção do conhecimento 

 

Ciência é etimologicamente derivada da palavra latina “scientia”, e significa conhecimento. Em 

seu sentido amplo, Ciência significa ter conhecimento de qualquer coisa (estar a par de), 

independentemente de seu teor, ou seja, há diferença no uso dessa palavra (e seu significado) 

na linguagem coloquial, em atividades cotidianas, e na esfera da atividade científica, e 

provavelmente lhe possam ser assinalados outros significados, como nos leva a intuir Barreto 

Netto (2005, p. 6), quando comenta: “[…] correspondentes de circunstâncias e temas típicos 

das esferas de atividades humanas (científica, técnica, ideológica, oficial, cotidiana etc.) 

concedem ao enunciado uma forma e deles recebem também uma expressividade típica”.  

 
 

Afinal, o que é Ciência? 
 
Ora, se concedem uma forma por que não haveria de conceder significados? Ao lado de um 
sentido amplo, portanto, a palavra Ciência tem um sentido mais restrito quando significa o 
conhecimento obtido por meio do que convencionou aceitar como método científic o. De 
qualquer forma, como indica Francelin (2004, p. 27), não é fácil a tarefa de explicar o que seja a 
Ciência:  
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A questão mais difícil de ser respondida ao se tratar da temática ‘Ciência’ é a que se relaciona 

com a sua definição. Como definir ou conceituar Ciência? Essa pergunta permeia grande parte 

do itinerário bibliográfico no campo das Ciências, mas nem sempre é respondida.   

 
Mattar Neto (2005, p. 1), logo no primeiro parágrafo do capítulo inicial de seu livro, e 
tangenciando o impossível, adverte:  
 

Definir Ciência é uma das missões mais ingratas a que se propõem muitos trabalhos sobre 

metodologia científica, e, em geral, essa definição é incrivelmente breve. Trata -se do exercício 

de definição de um conceito que acaba variando consideravelmente, dependendo da formação 

daquele que o realiza, de sua visão de mundo, das intenções de seu texto e de seu público -alvo.  

Reflexão  
 
Mas, afinal, em que consiste o conhecimento científico, esse que é produzido pela pesquisa e 
seguindo o método científico? Quais suas características mais evidentes? 
 
 
Novamente Viegas (2007, p 32) esclarece: “[…]o conhecimento científico busca maximizar a 
utilização da racionalidade e da sensibilidade para apreender seu objeto”. Galliano (1979, p. 17, 
19), antes de adentrar no mérito, comenta: “há duas maneiras de se conhecer um objeto, de nos 
‘apropriarmos’ mentalmente dele. Uma é mediante os nossos sentidos, através de nossa 
sensibilidade física; a outra é mediante o nosso pensamento, através do nosso cérebro”.  
 
Para esse autor, então, “[…] o conhecimento científico resulta de investigação metódica, 
sistemática da realidade. […] o conhecimento científico é verificável na prática, por 
demonstração ou experimentação”. E se podemos identificar e reconhecer os atributos do 
conhecimento científico e do método que o valida, é até possível imaginar não ser assim tão 
devastador nos afastarmos da tentativa de definir o que seja Ciência.   
 

Freire-Maia (1991, p. 24) considera que os filósofos da Ciência não costumam propor 

definições, e agem assim motivados, em princípio, por prudência:  

Creio que essa precaução se deve a pelo menos três razões: 1. toda definição tende a ser 

incompleta (sempre limitante, é, por isso mesmo excludente); 2. o problema é muito complexo 

[…]; 3. dificilmente dois filósofos da Ciência concordariam sobre como definir […] todo o objeto 

de seus estudos.  

 
Passados quase 20 anos desde que o autor escreveu aquelas ponderações, não consta ter 
havido grande modificação no cenário indicado à época, e nem por isso a Ciência e a tecnologia 
foram afetadas ou deixaram de evoluir por falta de uma definição. Bem ao contrário. 
Possivelmente isso ocorra porque o conhecimento científico se diferencia dos demais em um 
aspecto, como indicado nas considerações de Vieira (1984, p 1): “toda  vez que para responder 
a uma pergunta o próprio pesquisador constitui grupos que pretende comparar e os mantém 
em situação controlada por determinado período de tempo, dizemos que foi feito 
um experimento”. É justamente nesse momento que o método científico faz a diferença. Freire-
Maia (1991, p 24) denomina-o de “metodologia especial”, de cuja “aplicação deliberada” resulta 
um conjunto de “descrições, interpretações, teorias, leis, modelos (…), visando ao 
conhecimento de uma parcela da realidade, em continua ampliação e renovação”. O resultado 
dessas atividades é o que se chama Ciência, com ou sem uma definição adequada.   
 
Observação 
 
O simples ato de realizar experimentações pode ou não resultar em conhecimento científico. E, é 



11 

Curso de Especialização em Saúde da Pessoa Idosa 
 

claro, isso não esgota o assunto, pois é importante reconhecer que a pesquisa qualitativa não 
necessariamente segue esse padrão, e ainda deve-se admitir existência e valor em pesquisa não 
experimental (VIEIRA, 1984, p. 15). Há pesquisas de natureza teórica (LEITE; COSTA, 2007, p. 93-
93) e, portanto, existem outras características para identificar e validar o conhecimento científico, 
mesmo quando não estritamente derivado de análises qualitativas controladas. 
 

Não obstante, e bem longe disso, a pesquisa não resulta de exercícios de mero devaneio 

intelectual. O conhecimento para ser denominado científico tem certas características, 

destacando-se de início o fato de ser sistemático (metódico), crítico, racional, objetivo, lógico, 

positivo, o que também é descrito como factual, verificável, reprodutível, além de reversível, 

exato (ou quase) e autônomo (CUPANI; PIETROCOLA, 2002, p. 104-105). Obviamente, esses são 

atributos igualmente apontados para a própria ciência. Conhecer o significado dessas 

características, por outro lado, pode ter valia também na identificação de estar-se ou não 

seguindo, no decurso da realização de um trabalho científico, um roteiro adequado, e aferindo 

assim o próprio desempenho individual. Isso permite considerar, no mínimo, um viés de 

confiabilidade em certos contextos.  
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Tópico 06 A produção de artigos científicos 

 

Dirigindo o foco para o artigo científico, esse também compartilha com os demais tipos de 

comunicação científica a caraterística de ser dividido em partes pré- textuais, textuais e pós-

textuais, sendo entretanto mais resumido, nas quais podem ser encontrados os seguintes 

elementos, conforme esclarece Ferreira (2001, p. 27) “título, resumo, abstract, introdução, 

metodologia (material e métodos), discussão, conclusões, agradecimentos e referência 

bibliográficas”. É claro, podem ocorrer variações. Sobre artigo cientifico consulte o manual do 

TCC. 

 

 

Decálogo comentado para estimular a produção de artigos científicos 

 

1. A instituição deve formar um grupo convencido da necessidade de ultrapassar os limites da 

simples transmissão de conhecimentos por via oral (reuniões científicas, discussão de 

casos clínicos, apresentações orais). É o que os autores denominam: “querer escrever é 

preciso”. 

2. Constituído o grupo, é indispensável desenvolver o hábito sistemático de leitura de artigos 

publicados em periódicos científicos (em muitas residências, uma das atividades diz 



13 

Curso de Especialização em Saúde da Pessoa Idosa 
 

respeito exatamente aos chamados “clube de revista”, mas é comum ver uma participação 

relegada ao esforço de um único membro do corpo clínico com os residentes, quando 

deveria ser um trabalho desenvolvido por toda a equipe). Quanto a isso isso os autores 

resumem: “[...] ler artigos de outros pesquisadores é preciso. Quem não lê artigos não sabe 

escrever artigos”. 

3. Embora outras publicações sejam importantes, há um contexto atual de grande valorização 

dos artigos científicos para publicação em periódicos indexados, onde ocorre cuidadosa 

avaliação por pares (revisores). Os autores mencionam: “[...] escrever especificamente para 

revistas é preciso”. 

4. É preciso entender que a competição para publicar é muito forte no mundo científico atual. 

Principalmente quando se encara a concorrência com pesquisadores de centros mais 

tradicionais, com melhores condições de infraestrutura de pesquisa, pessoas com formação 

mais apurada. Um dos pontos críticos é não insistir em passar por cima das regras que cada 

publicação se impõe, principalmente quando são periódicos que atuam com visão 

comercial, pois há pressões mercadológicas na disputa por clientela. Resumem os autores: 

“[...] conhecer as revistas e as suas exigências é preciso”. 

5. Um dos elementos fundamentais e que constituem regra em todos os periódicos científicos 

diz respeito à exigência de ineditismo: por isso nenhum artigo deve ser submetido a mais 

de um periódico simultaneamente, menos ainda deve ser remetido a um periódico algo já 

publicado anteriormente. Como dizemos autores, [...] submeter textos é preciso”, desde que 

com esses cuidados. Além disso, como há uma tendência a automatizar cada vez mais o 

processo de envio de artigos, é necessário dominar esse processo. 

6. Mesmo com todas as exigência editoriais e a concorrência, as revistas demoram em suas 

análises para aceitar material para publicação, principalmente pela responsabilidade de 

enviar material relevante aos seus leitores. A lição a ser aprendida é: “[...] saber esperar é 

preciso". 

7. Nem sempre o parecer de um ou mais avaliadores será benevolente, e o pesquisador não 

deve encarar isso com espírito derrotista, sendo melhor encarar isso como parte do 

processo de aprender a publicar. Aprender com as críticas, rever o trabalho, produzir 

outro, encarar as sugestões sem se deixar abater. Os avaliadores não sabem quem são os 

autores, portanto nada é pessoal. Assim, a lição é: “[...] aguentar o tranco da crítica, e saber 

aproveitá-la, é preciso”. 

8. Opcionalmente, além das críticas, podem ser enviadas exigências, e atendê-las ou não é 

uma decisão do(s) autor/autores, e é interessante verificar se foi dado um prazo para 

cumprir as solicitações, mesmo que tenha sido mencionado alguma garantia de publicação 

ao fazê-lo, pois a regra é não haver essa segurança tácita. Em certas situações a 

solicitação/exigência de alterações chega num momento em que o pesquisador está 

atarefado em outro trabalhos, e afastar-se pode significar prejuízo duplo. Medidas todas as 

contingências é sempre interessante ponderar no sentido de " persistir com o artigo 

avaliado". 

9. Alternativamente ao comentado no item anterior, o(s) autor/autores pode(m) optar por 

enviar o mesmo artigo para avaliação em outro periódico científico, embora isso não 

signifique que as sugestões de avaliação anterior não sejam observadas. Essa é uma 

alternativa, inclusive, que pode ser seguida quando não há tempo de atender o que fora 

solicitado dentro do prazo estipulado pelo editor. Com a quantidade de bons periódicos 

atualmente existentes esse aspecto deve também ser considerado. Por esse outros motivos, 

a opção de “mudar de revista-alvo pode ser uma solução”. 

10. Como em toda área profissional, também no tocante ao esforço de publicar a própria 

produção científica, seja no plano individual ou de um grupo, uma postura bastante 

recomendada, e na busca de adquirir um hábito, é manter um constante esforço de 
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publicação, se possível com vários trabalhos submetidos a análise em diversos periódicos 

científicos diferentes, cuidando, é claro, em observar as características de cada periódico. 

Cada trabalho publicado diferencia e melhora a experiência do grupo, e dessa forma, o 

comentário original dos autores considera que “escrever e submeter artigos deve ser um 

hábito profissional, e não um acontecimento eventual”. Essa aliás é uma das principais 

observações quando são analisadas propostas para criação de grupos de pesquisa, cursos 

de pós-graduação: os pesquisadores envolvidos possuem um passado que demonstre 

terem publicado conjuntamente, permitindo que se possa divisar sua sustentabilidade 

futura? 

 

Biojone (2003, p. 21), há quase uma década, já comentava acerca da complexidade da 
comunicação científica, um processo que se inicia com a produção da informação (depois de 
todo o trabalho de pesquisa propriamente dito), e sua disponibilização para as comunidades  
científicas, seja de modo formal ou não.  
 
Observação 

Você já ouviu falar em PLÁGIO? Plágio significa copiar ou assinar uma obra com partes ou 

totalmente reproduzida de outra pessoa, dizendo que é sua própria. Ocorre quando um indivíduo 

copia o trabalho de alguém e não coloca os créditos para o autor original. 

Por isso é necessário que você dedique tempo e cuidado na elaboração das atividades no decorrer 

do curso, para não correrem o risco de cometer Plágio!  

Para saber mais, acesse o material disponível no material complementar. 

As formalidades, por outro lado, estão também em mutação, com a disponibilidade de 

periódicos eletrônicos, já inteiramente aceitos como meio válido e sem intenção de substituir o 

suporte papel, mas deixando à disposição de todos, cada vez mais frequente, a possibilidade de 

utilizarem os “tablets”. O contexto, portanto, é complexo, e não pode ser analisado sem 

considerar esse fato. Talvez isso deva ser apreciado como estímulo ao trabalho de produção e 

publicação científicas, menos do que como exemplo de tecnologias que tendem a ser 

substituídas.  
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Tópico 07 Concluindo  

 

 

 

Tópico 08 Atividades  

 

PRATICANDO ONLINE 

 

Identifique, nas referências a seguir, o tipo de pesquisa realizada a partir dos objetivos 

apresentados.  

 

01 A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E O ENFRENTAMENTO DO CONHECIMENTO NOVO: A 

EXPERIÊNCIA DO ENFERMEIRO EM SETORES ESPECIALIZADOS 

VALADARES, Glaucia Valente. A formação profissional e o enfrentamento do conhecimento 

novo: a experiência do enfermeiro em setores especializados. 2006. 290 p. Tese (Doutorado 

em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2006. 

A presente Tese de Doutorado encontra-se inserida no Núcleo de Pesquisa em Educação, Gerência e 

Exercício Profissional da Enfermagem, tendo como objeto: o significado da formação profissional 

do enfermeiro no enfrentamento do conhecimento novo no contexto de setores especializados. Tem 

por objetivos: descrever expressões, atitudes, comportamentos, manifestações e sentimentos que 

permeiam a experiência do enfermeiro em setores especializados; identificar os elementos 

significativos apreendidos na experiência do enfermeiro, no enfrentamento do conhecimento novo; 

discutir, a partir do mundo experiencial, como interage o enfermeiro e o conhecimento novo, em 

setores especializados; e propor uma teoria explicativa substantiva, relacionando a formação 
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profissional do enfermeiro com o enfrentamento do conhecimento novo em setores 

especializados. (AU) 

a) Explicativa 

b) Exploratória 

c) Descritiva 

d) Exploratório-Descritiva 

 

 

 

 

02 A EQUIDADE NO SISTEMA DE SAÚDE NA VISÃO DE BIOETICISTAS BRASILEIROS(Adaptado) 

FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. A equidade no sistema de saúde na visão de bioeticistas 

brasileiros. Rev. Assoc. Med. Bras., v.56, n.1, p. 47-50, 2010. 

OBJETIVO: Conhecer a atribuição de significado dada por bioeticistas brasileiros quanto à 

equidade no sistema de saúde. MÉTODOS: Pesquisa qualitativa, exploratória. Entre julho de 2007 e 

julho de 2008, foram entrevistados 20 bioeticistas, dirigentes e ex-dirigentes da Sociedade 

Brasileira de Bioética e de suas regionais (2005-2008). O tratamento dos dados foi realizado por 

análise de discurso. RESULTADOS: Os discursos levaram ao estabelecimento das seguintes ideias 

centrais: tratar desigualmente os desiguais conforme suas necessidades; equidade e desigualdades 

compensadas; equidade e maximização dos benefícios; equidade e mérito social; equidade e 

direitos. CONCLUSÃO: Os resultados da pesquisa evidenciam a existência entre os bioeticistas 

pesquisados de uma diversidade de interpretações sobre equidade no sistema de saúde, reforçando 

a noção de que é difícil, no mundo contemporâneo, decidir sobre o que seria um sistema justo e 

equânime. 

a) Explicativa 

b) Exploratória 

c) Descritiva 

d) Exploratório-Descritiva 

 

03 REPRESENTAÇÕES DO CORPO EM UMA REVISTA DE NEGÓCIOS. 

ECCEL, Cláudia Sirangelo; GRISCI, Carmem Lígia Iochins; TONON, Leonardo. ECCEL, Cláudia 

Sirangelo; GRISCI, Carmem Lígia Iochins; TONON, Leonardo. Representações do corpo em uma 

revista de negócios. Psicol. Soc.,  Florianópolis ,  v. 22, n. 2, ago.  2010  

A pesente procurou analisar como uma revista de negócios representa o corpo através do que 

veicula em suas reportagens. As representações encontradas foram categorizadas em dois grupos - 

gênero e estilo - analisados de acordo com referenciais teóricos sobre o trabalho e o corpo na 

contemporaneidade. Foi possível identificar que a representação dos corpos na revista passa por 

uma homogeneização dos estilos de vida no meio executivo. Verificaram-se ainda elementos 

relativos às prescrições quanto à normalização e adaptação dos corpos a um dado modelo de 

sucesso profissional que ultrapassa as maneiras de trabalhar e invade a subjetividade dos 

indivíduos. Além disso, a análise permitiu um olhar sobre o corpo construído e significado de 

acordo com as exigências da atual sociedade de consumo. (AU) 

a) Explicativa 

b) Exploratória 

c) Descritiva 
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d) Exploratório-Descritiva 

 

 

 

04 LEUCOCITÚRIA EM PACIENTES SUBMETIDAS A QUIMIOTERAPIA E COLETA DE URINA 

SILVA, Sueli Riul da; NASCIMENTO, Talita Garcia do. Leucocitúria em pacientes submetidas a 

quimioterapia e coleta de urina. Rev. bras. enferm.,  Brasília ,  v. 63, n. 4, Aug.  2010 . 

O objetivo do estudo foi verificar a frequência de leucocitúria em portadoras de câncer ginecológico 

em quimioterapia (QT) e avaliar as práticas na coleta de urina para exame. Pesquisa descritiva, 

transversal realizada com mulheres portadoras de câncer ginecológico, durante seções de QT. Com 

entrevista semiestruturada foi identificada técnica da coleta de urina e verificados os resultados 

dos exames realizados antes das seções de QT. Das 30 entrevistadas, 80% relataram coletar 

corretamente urina, 100% apresentaram pelo menos um erro durante o processo. A frequência de 

leucocitúria foi de 30 episódios. Os erros ocorreram principalmente na higienização genital e coleta 

do jato urinário. Infere-se que a forma errônea na coleta de urina somada a neutropenia sejam 

responsáveis pela leucocitúria. 

a) Explicativa 

b) Exploratória 

c) Descritiva 

d) Exploratório-Descritiva 

 

 

05 A ROTATIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA ZONA RURAL DE SERGIPE: UM 

PROBLEMA A SER ENFRENTADO 

BORRELLI, Flavia Rezende Gomes. A rotatividade dos profissionais de saúde na zona rural de 

Sergipe: um problema a ser enfrentado. 2004. 128p. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) -  

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Rio de Janeiro, 2004. 

O presente trabalho trata do tema da rotatividade de profissionais de saúde na zona rural de 

Sergipe. A pesquisa surgiu da experiência profissional da pesquisadora como enfermeira da zona 

rural da cidade de Tobias Barreto entre os anos de 2000 e 2001. O estudo da alta rotatividade 

percebida nessa localidade e em localidades vizinhas foi motivado pela hipótese de que a rotação 

constante de profissionais de saúde pudesse estar trazendo prejuízos diversos à comunidade. O 

objetivo deste trabalho foi analisar o fenômeno da rotatividade em cinco municípios do estado. 

Aplicamos questionários com o objetivo de coletar as opiniões de todos os atores envolvidos no 

processo desde agentes de saúde a gestores municipais. Calculamos indicadores de rotatividade 

baseados no número de desligamentos e contratações num período de dois anos. Foram 

encontradas como causas principais de descontentamento profissional e desligamento questões 

como: grande distância da capital, salário insuficiente, vínculo trabalhista precário e condições 

inadequadas de trabalho entre outras causas. As taxas de rotatividade encontradas variaram entre 

cidades, com uma média geral de permanência média no emprego de 15 meses para enfermeiras e 

13,5 meses para médicos.Com a utilização do Planejamento Estratégico Situacional foi construída 

uma rede explicativa através dos questionários aplicados aos profissionais de saúde e propostas 

ações para o enfrentamento do problema. O estudo aponta para a necessidade do aprofundamento 

da pesquisa sobre rotatividade em saúde na atenção básica rural e para a necessidade de uma 

política nacional voltada para essa questão. (AU) 

a) Explicativa 
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b) Exploratória 

c) Descritiva 

d) Exploratório-Descritiva 

 

 

06 HOSPITAL: VALORES ÉTICOS QUE EXPRESSAM SUA MISSÃO 

NUNCIACAO, Alan Lira da; ZOBOLI, Elma. Hospital: valores éticos que expressam sua missão. Rev. 

Assoc. Med. Bras.,  São Paulo ,  v. 54, n. 6, Dec.  2008 .  

INTRODUÇÃO: O hospital é uma organização com responsabilidades éticas especiais que não 

podem ser comprometidas quando da incorporação de traços empresariais em sua estruturação. 

Este artigo traz resultados de pesquisa documental, qualitativa, exploratória, descritiva que teve 

como objeto valores institucional dos hospitais.  OBJETIVOS: Identificar, na literatura, valores 

esperados para hospitais; identificar valores declarados pelos hospitais em suas páginas na internet 

e compará-los com a literatura.  MÉTODOS: Leitura crítica de artigos, teses e livros e busca dos 

valores declarados pelos hospitais em suas páginas na internet. Os dados foram organizados por 

análise de conteúdo.  RESULTADOS: Os valores encontrados na literatura e nas páginas dos 

hospitais foram agrupados nas categorias: assistência, administração e compromisso social. Os 

resultados revelam que os hospitais reconhecem, nos valores declarados em suas páginas, a 

expectativa social em relação a uma instituição que, embora possa ter estrutura burocrática e 

organizacional com muitas semelhanças para com as empresas, diferencia-se destas por lidar com a 

saúde e vida das pessoas, que são, ao mesmo tempo, bens e direitos. Expressam o zelo que o 

hospital tem de dedicar a estes bens e direitos, por intermédio dos administradores e demais 

profissionais da instituição para que, assim, a organização hospitalar imprima sua marca e 

compromisso social e transmita confiança aos pacientes. Resta o desafio de sua prática. (AU) 

(Adaptado) 

a) Explicativa 

b) Exploratória 

c) Descritiva 

d) Exploratório-Descritiva 

 

 

07 ATENÇÃO PRÉ-NATAL NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE SEGUNDO INDICADORES DE 

PROCESSO DO SISPRENATAL 

GRANGEIRO, Gisele Ribeiro; DIOGENES, Maria Albertina Rocha; MOURA, Escolástica Rejane 

Ferreira. Atenção Pré-Natal no Município de Quixadá-CE segundo indicadores de processo do 

SISPRENATAL. Rev. esc. enferm. USP,  São Paulo ,  v. 42, n. 1, Mar.  2008 . 

Pesquisa documental, que objetivou analisar os indicadores de processo do Sistema de Informação 

do Pré-natal (SISPRENATAL), em Quixadá-CE. Estudaram-se 1.544 cadastros de gestantes no 

período de 2001 a 2004. Os dados foram coletados de fevereiro a abril de 2005 no SISPRENATAL, 

implantado no setor de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde. Os resultados foram 

apresentados em tabela única e analisados à luz da literatura atual e experiência acumulada das 

autoras. Verificou-se percentual crescente de gestantes com indicador de, no mínimo, seis 

consultas, todos os exames básicos, teste anti-HIV, imunização antitetânica e consulta puerperal de 

2001 a 2004, ou seja, zero, 2,6, 5,68 e 21,11%, respectivamente. É necessário, pois, uma melhora na 

utilização do Sistema, assim como a leitura sistemática dos indicadores de processo, no sentido de 

obter subsídios para a melhoria da qualidade da assistência pré-natal. 
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a) Explicativa 

b) Exploratória 

c) Descritiva 

d) Exploratório-Descritiva 

 

 

08 O PARADOXO DA EDUCAÇÄO MÉDICA 

Santana JP. O paradoxo da educação médica. Boletim ABEM., v. 28, n. 4, p.5, 2000. 

O autor discorre, suscintamente, sobre algumas vertentes do pensamento nos campos da filosofia e 

da economia política, que podem contribuir para explicar a questäo da defasagem entre o que è e o 

que poderia ou deveria ser a prática da medicina, bem como a formaçäo de seus agentes. Esse 

enfoque teria potencialidade explicativa para o que o autor designou como o paradoxo da prática e 

da educaçäo médica. A ideia central é que essa disjunçäo entre a proposta idealizada e a prática 

vigente situa-se no contexto mais amplo da defasagem das relaçöes de produçäo e consumo de bens 

e serviços nas sociedades complexas (AU) 

a) Explicativa 

b) Exploratória 

c) Descritiva 

d) Exploratório-Descritiva 

 

 

09 A INTERAÇÃO ENFERMEIRA-RECÉM-NASCIDO DURANTE A PRÁTICA DE ASPIRACÃO 

OROTRAQUEAL E COLETA DE SANGUE (Adaptado) 

ROLIM, Karla Maria Carneiro; CARDOSO, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão. A interação enfermeira-

recém-nascido durante a prática de aspiracão orotraqueal e coleta de sangue. Rev. esc. enferm. 

USP,  São Paulo ,  v. 40, n. 4, Dec.  2006 . 

Refletindo nossa vivência como enfermeiras na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), 

assim como da urgência em assistir o recém-nascido (RN) internado, objetivamos descrever a 

interação entre enfermeira e RN durante a prática do cuidado na aspiração orotraqueal, na coleta 

de sangue para exames laboratoriais com ênfase nas respostas fisiológicas e comportamentais. 

Utilizamos a Teoria de Paterson e Zderad (1976). Realizada numa maternidade pública, em 

Fortaleza-CE, com seis enfermeiras e 21 bebês de risco. Coletamos os dados no período de abril a 

junho de 2003. Os resultados demonstraram que os RNs, ao interagirem com os enfermeiros, 

apresentaram aumento da freqüência cardíaca, diminuição da saturação de oxigênio, expressão de 

choro, agitação, tranqüilidade, calma. O enfermeiro, na maioria das vezes, utilizou o toque técnico, 

mas pudemos presenciar, as relações Eu-Tu e Eu-Isso com base na Teoria Humanística a qual pode 

ser praticada no cotidiano do cuidado ao bebê. (AU) 

a) Explicativa 

b) Exploratória 

c) Descritiva 

d) Exploratório-Descritiva 
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