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Curso de Especialização em Saúde da Pessoa Idosa 

Unidade 01 Estudar e aprender Metodologia Científica 

Tópico 01 Introdução  

  

 

 

Os objetivos dessa unidade são: 
 

- Reconhecer a importância da metodologia cientifica; 

- Compreender a evolução histórica da atividade científica; e 

- Reconhecer os principais mitos e as dificuldades relacionadas à metodologia científica.  
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Neste módulo, você terá a oportunidade de refletir e conhecer um pouco mais sobre 

Metodologia Cientifica. Antes de iniciamos nossos estudos assista o vídeo institucional, com a 

palavra, a Profª. Drª. Lidia Eugenia Cavalcante, uma das autoras deste módulo. (Disponível na 

Biblioteca de Vídeos).  

Antes da descoberta da Austrália, as pessoas do Antigo Mundo estavam convencidas de 

que todos os cisnes eram brancos. Era uma crença inquestionável por ser absolutamente 

confirmada por evidências empíricas. Deparar-se com o primeiro cisne negro pode ter sido uma 

surpresa interessante para alguns ornitólogos [...], mas não é aí que está a importância dessa 

história. Ela simplesmente ilustra uma limitação severa no aprendizado por meio de 

observações ou experiências e a fragilidade de nosso conhecimento. 

A Lógica do Cisne Negro: o impacto do altamente improvável. 

Nassim Nicholas Taleb 
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“A pesquisa científica e os aspectos metodológicos a ela associados oferecem diversas 

dificuldades aos não iniciados” (LUNA, 2007, p. 13). Uma das maneiras de lidar com isso 

consiste em abeirar-se do tema de forma sistemática, escolhendo de início, tópicos mais gerais, 

permitindo consolidar aos poucos, coerentemente, as diversas partes necessárias ao estudo.  

“Por isso mesmo, e ainda em atenção a diversas admoestações nesse sentido, sintetizadas na 

afirmativa de Costa (2001, p. XVI) acerca de que “ninguém jamais soube ou saberá tudo a 

respeito do que quer que seja”, a opção escolhida foi, inicialmente, restringir o escopo da 

abordagem.  

O presente capítulo inicial propõe uma apresentação geral do tema e de algumas de suas 

conexões, considerando algumas características da formação em ambiente universitário. 

 

Dentro dessa perspectiva, e objetivando simplificar as tarefas, buscou-se, além disso, obter a 

integração dos itens comentados, proporcionada pela reflexão dialógica própria de um 

aprendizado participativo. Dessa forma, procurou-se evitar transmitir informações ou esquemas 

apenas para memorização, com finalidade tão somente de atender exigências advindas de 

necessidades prementes, tais como a apresentação de trabalhos para conclusão de cursos ou 

seu envio para periódicos científicos, para cumprir exigências acadêmicas depois relegadas ao 
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esquecimento. 

 

 Mesmo reconhecendo essas duas últimas circunstâncias como motivações relevantes, e 

também admitindo a importância de dominar alguns aspectos práticos de metodologia científica 

com rapidez suficiente para atendê-las com eficiência e eficácia, há forte interesse em despertar 

nos futuros leitores, além dessa capacitação em habilidades metodológicas mais imediatas, 

como ressalta Barbosa (2010, p. 3), o desejo de “desenvolver as suas próprias habilidades 

intelectivas com a aquisição e com respectivo domínio de novas técnicas e de novas 

ferramentas que, por exemplo, são indispensáveis para o aprendizado de determinados 

saberes”.  

 

A intenção, portanto, é ir além do aprendizado mecânico, conforme a teoria da aprendizagem 

significativa de David Asubel (MOREIRA, 2006, p. 16), aproveitando a oportunidade para 

incentivar a autonomia e a metacognição.  

“Do mesmo modo, consoante o exposto por Prado e Blasco (2012, p. 6), ao comentarem o 

clássico trabalho de Ortega e Gasset sobre o papel da Universidade, em especial na formação 

dos profissionais médicos, evitar que o aprendizado do método científico, para os profissionais 

de saúde em geral, resulte apenas como um “vestígio de saber”, deslocado de uma visão maior 

da sociedade e de sua própria função social, proporcionada pela cultura geral, em seu sentido 

mais clássico. 

É preciso refletir, diante de tendências esboçadas já desde há algumas décadas, em privilegiar 

uma formação com predomínio de aspectos apenas técnico-científicos, em detrimento de algum 

conhecimento na área das Ciências Humanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tópico 02 É fundamental aprender Metodologia Científica? 

 

A Eva está com muitas dúvidas sobre o uso da metodologia científica na área da 

saúde. Vamos ajudá-la? 

 

Estudar e aprender Metodologia Científica, “além de ser fundamental em um curso superior” 

Observação 

O despreparo, por exemplo, no estudo de elementos básicos da Filosofia, com certeza, pode 

resultar em profissionais cujo preparo técnico carece de maior capacidade de reflexão, com 

possibilidades criativas reduzidas, além de compreensão limitada dos aspectos éticos e do 

compromisso social necessários à convivência global na sociedade dos dias atuais. Agir em 

contrário, muitas vezes, serve apenas para perpetuar a máquina de processamento de 

informações em que muitos alunos se transformam (ou são transformados) antes de 

adentrar no ensino superior. (DOMINGUES; CARDOSO, 1980, p. 7). Evitar que isso tenha 

continuidade é tarefa inadiável. 
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(ZATTI, 2008, p. 7) deve também ser entendido como um ato prazeroso, e antes de tudo, 

estimulante, do ponto de vista intelectual, justamente por proporcionar a capacidade de 

entender como produzir um trabalho cientificamente relevante, a partir de fatos empíricos com 

os quais lidamos no dia a dia. 

Tais ocorrências podem sempre representar uma fonte de inspiração para atividades de 

pesquisa, sendo ainda possível, encará-las pelo desafio que proporciona a possibilidade de 

transformar o trabalho profissional diário em atividade de descoberta, de busca do 

conhecimento, de criatividade e inovação, ou de exercício profissional crítico que permita 

constatar ou não a veracidade do saber legado. 

Multimídia 

 

Olá! Você saberia dizer de onde vem as boas ideias, seria de uma pequena ideia? Antes de 

prosseguir, veja o vídeo “De onde vem as boas ideias” (Disponível em Biblioteca de vídeo) 

Mas essa postura, evidentemente, tem limites, pois tal como afirmam Prado e Blasco (2012, p. 

7), novamente citando esses autores, e o comentário aplica-se, é claro, a todas as áreas da 

saúde, “medicina não é estritamente ou apenas uma Ciência, mas primordialmente uma 

profissão com atividade prática [...]. E, para bem desempenhá-la, toma da Ciência aquilo que 

lhe aproveita, sem confundir-se com ela”.  

É necessário, portanto, e quase ao mesmo tempo, retomando algo já mencionado, não só 

delimitar para qual tipo de público alvo o assunto vai ser abordado. O que será exposto sobre o 

tema, obviamente, deve estar de acordo com o interesse dos possíveis beneficiários do material 

que venha a ser produzido, embora isso não impeça que se tente induzi-los a dimensões menos 

restritas. Mas há outros desafios.  (Disponível em Biblioteca de vídeos) 

Para reforçar o posicionamento adotado, dentro dessa abordagem e nos limites desse texto, 

apenas poucas vertentes serão exploradas a princípio, buscando vencer três dificuldades 

iniciais:  

A dificuldade do domínio semântico:  

A dificuldade do domínio semântico: busca-se compreender o que seja metodologia científica, 

de um lado, na tentativa de explicar para que sirva e qual sua utilidade no âmbito do trabalho 

de pesquisa e produção científicas, bem como na vida prática, onde procuramos também 

apreender o significado de alguns novos termos e sua aplicação em novos contextos em que 

possam ser utilizados; 

A dificuldade relativa ao atingimento:  

A dificuldade relativa ao atingimento: é a necessidade de delimitar a qual o público alvo se 

destina o material a ser oferecido sobre o assunto - o que será dito sobre o tema de acordo 

com os interesses dos que constituam o alvo das explicações. Nitidamente, o interesse aqui 

está voltado para pessoas sem qualquer conhecimento prévio do tema, ou àqueles com 

conhecimentos apenas superficiais, e até mesmo com vivência prática não necessariamente 

formal (LUNA, 1996, p. 12). Enfim, um público que nunca tenha participado de um curso 

sistemático sobre metodologia científica, embora não de modo excludente; 

A dificuldade relativa ao posicionamento:  

A dificuldade relativa ao posicionamento: reforçando, é a tensão entre o interesse por 
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demonstrar a importância da pesquisa, do pensamento inquiridor, reflexivo e crítico, mas sem 

descaracterizar a condição profissional, solicitando do método científico (da ciência, portanto) a 

contribuição que possa dar à técnica para que se alcance uma boa formação (e as 

possibilidades de aperfeiçoamento futuro), sem querer, entretanto, transformar as profissões 

em ciência pura e nem a todos os profissionais em cientistas (PRADO e BLASCO, 2012, p. 8). E, 

impossível de ser esquecido, tendo como referencial a cibercultura, por sua ampla possibilidade 

de permitir suplantar a dicotomia ainda vigente, permitindo superar o maniqueísmo simplista do 

bem contra o mal (LIMA, 2001), mas admitindo sempre a possibilidade de outras “ponderações 

e análises da realidade” (MAEDA, 2012, p.25), e as importantes implicações de assim proceder.   

Com tais intenções em vista, buscou-se evitar igualmente outro descaminho, no mínimo por ser 

anacrônico, qual seja o de apresentar a pesquisa como uma atividade especial, visão 

ultrapassada e decorrente do tempo em que “a maioria dos pesquisadores agia 

independentemente e gastava recursos próprios, só pelo prazer da descoberta ou ávidos da 

gloriosa fama” (AZEREDO, 2002, p. 7). Como afirma Demo (2011, p. 9), “essa pretensão supõe 

que se desmistifique a pesquisa, para não encerrá-la em sofisticações operáveis apenas por 

castas superiores e raras”. Agir em sentido contrário não condiz com o progresso científico 

perceptível na Sociedade da Informação. Pesquisar, afinal de contas, relaciona-se a uma 

característica essencialmente humana, a curiosidade (BUCKINGHAM, et al, 2011, p. 12), e “a 

Ciência evolui porque o homem busca constantemente pelo conhecimento e pelo saber, 

tentando entender e explicar a realidade, seus fatos e fenômenos” (ZATTI, 2008, p. 9).  

 

Tópico 03 A importância do uso da Metodologia da pesquisa Científica  

 

“A atividade científica é algo relativamente recente, se tomarmos como base a história da 

humanidade, mas exibe um crescimento constante, embora com velocidades diferentes 

(MATTAR, 2005, p. 5). A partir de determinada época esse crescimento tem se tornado 

exuberante, e o material acumulado não somente tem crescido, mas as novas tecnologias 

tornam disponíveis, com facilidade, praticamente toda a gama de conhecimento humano. Há 

também a certeza de ser possível, agora, alcançar o intento de armazená-lo com segurança 

para gerações futuras. 

Não obstante as novas descobertas científicas fornecerem contínuas perspectivas de 

investigação, todo esse progresso ocorre e ocorreu tendo como denominador comum o uso da 

Metodologia da Pesquisa Científica. Esse detalhe é suficiente para perceber a importância de 

uma abordagem em diversos níveis, apresentando o assunto de forma ponderada, em etapas 

sucessivas de crescente complexidade, levando em consideração “tempo e maturidade” 

(COSTA, 2001, p. XVI). É insuficiente, dito em outros termos, apresentar a Metodologia 

Científica apenas como uma receita prática de produzir trabalhos visando sua publicação em 

periódicos ou outras formas de comunicação científica. 

 

Observação 

Essa proposta de abordagem faz sentido, provavelmente, não só porque o tema Metodologia da 

Pesquisa Científica, em si mesmo, é muito extenso, o que torna temerário tentar considerá-lo 

com rapidez e em uma única abordagem, mas também, com mais certeza, porque nem todos 

estarão interessados, num determinado momento de suas formações, é claro, em toda a sua 
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vasta abrangência (COSTA, 2001, p. XVI), e isso deve ser respeitado. 

 

Se, por um lado, o interesse de uns certamente será diferente da necessidade de outros, de 

acordo com as contingências a que cada um esteja submetido, e até considerando a 

maturidade e o conhecimento individual já existente acerca do assunto, deve também ser 

levada em conta a finalidade e/ou motivação com as quais alguém se acerca do tema, 

constituam ou não a base daquelas contingências (LUNA, 2007, p. 12).  

 

Mas provavelmente o que ocorre insere-se no contexto do aluno iniciante, conforme descreve 

Costa (2001, p. XVI):  

 

Leitura Complementar  

Veja-se também, como exemplo, a situação de quem deseja escrever um artigo 

científico (disponível na biblioteca Complementar) e não tem experiência prévia de redação 

científica, algo muito comum entre nos que ingressam no ensino superior. 

 

 

Tópico 04 Concluindo... 

 

 

 

De forma bem rápida e com caráter meramente introdutório, explica -se a 

opção por essa metodologia de ensino/aprendizagem, a EaD online, com um 

adequado planejamento pedagógico e adaptação para a linguagem web 

(transição didática), pelo seu potencial para contribuir na democratização do 

acesso ao conhecimento, com resultados idênticos e, às vezes, superiores ao 

obtidos no ensino presencial. E por se destinar a alunos e profissionais da 

área da saúde, optou-se também pela modalidade semipresencial. Mencione -

se inclusive, e até como sinal de contemporaneidade, a existência na 

literatura nacional de um relato de caso bem sucedido, utilizando Educação a 

Distância online, modalidade semipresencial, para oferta de um curso de 

Metodologia Científica em cursos de graduação, na UNIFENAS (DIAS, 2007. p 
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1). Mas tudo virá no seu devido seu tempo.    
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