
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto de apoio 

 

A metodologia científica é fundamental para o desenvolvimento da ciência e 

para o exercício de qualquer profissão. Profissionais que desconhecem tal metodologia 

podem pôr em risco a vida de pessoas, o meio ambiente e o patrimônio histórico e 

cultural. Hoje, com os avanços tecnológicos e com as redes sociais, as pessoas estão 

cada vez mais suscetíveis a receber informações de baixa qualidade. Reforça-se assim a 

importância em sabermos distinguir e analisar qualquer tipo de informação.  

 

Tema da aula 

 

Introdução ao método científico. 

 

 

Princípios do curso 

 

O método científico aplicado à Educação Física escolar como meio para descoberta do 

conhecimento pode ser uma ferramenta importante para fundamentar o estudante no 

desenvolvimento da autonomia e discutir assuntos relacionados à educação do corpo em suas 

múltiplas faces nos contextos socioculturais, filosóficos, políticos e biológicos. 

Objetivos Específicos Conteúdos Desenvolvimento 

Metodológico 

✓ Identificar características 

básicas do método científico; 

  

✓ Reconhecer e valorizar as 

diferentes opiniões e formas 

de descobertas, 

reconhecendo o processo de 

tensionamento das hipóteses 

e validação do conhecimento 

científico; 

 

✓ Compreender que o 

conhecimento científico 

passa por etapas até sua 

validação. 

✓ Introdução e 

características 

gerais do método 

científico.  

✓ Leitura do texto de 

apoio; 

 

✓ Leitura do texto 

complementar; 

 

✓ Propostas para 

reflexão. 
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O conhecimento da metodologia científica no ensino básico nos ajuda a buscar 

informações confiáveis e reconhecer informações falsas ou de má qualidade. O método 

científico pode ser definido de forma sucinta como um conjunto de regras básicas 

empregadas em uma investigação científica com o intuito de obter resultados mais 

confiáveis quanto for possível. 

Segundo Pádua (1996, p.29): 

Tomada num sentido amplo, pesquisa é toda atividade voltada para 

a solução de problemas; como atividade de busca, indagação, 

inquirição da realidade, é a atividade que vai nos permitir, no âmbito 

da ciência, elaborar um conhecimento, ou um conjunto de 

conhecimentos, que nos auxilie na compreensão desta realidade e 

nos oriente em nossas ações. 

          Por responderem as necessidades de determinados tempos históricos, os 

conhecimentos necessitam, constantemente, passar por validações constantes, precisam 

ser testáveis, verificando se dão ou não conta de responder aos anseios do período. 

Enquanto os argumentos criados pelo conhecimento vigente se sustentar, mostrando-se 

ter maior potencial explicativo para determinado fenômeno, ele permanecerá como 

válido. Caso surjam fatos novos que expliquem melhor o fenômeno investigado, poderá 

haver uma revisão do antigo conhecimento, agregando os novos fatos e, possivelmente, 

produzindo um novo conhecimento sobre o fenômeno.  

Geralmente o método científico engloba algumas etapas como: a observação, a 

formulação de uma hipótese, a experimentação, a interpretação dos resultados e, por 

fim, a conclusão. Porém, alguém que se proponha a investigar algo através do método 

científico não precisa, necessariamente, cumprir todas as etapas pois isto dependeria dos 

objetivos e da abrangência do que está se investigando. Diante disso, não podemos 

confundir conhecimentos com verdades absolutas, algo imutável. Um conhecimento que 

respondia de forma satisfatória a problemas de século anteriores, pode não mais dar 

conta de responder às exigências nos tempos atuais (Demo, 2000).  

Repare, portanto, que o ponto de partida de uma pesquisa geralmente é a 

pergunta ou o objeto da pesquisa. A pesquisa se torna necessária quando você tem 

uma dúvida ou interesse em determinado assunto e procura por informações relativas a 

estes.  De maneira geral, o método científico pode ser resumido da seguinte forma: 



 

 

 

 
Fonte: https://www.ufrgs.br/blogdabc/como-funciona-o-metodo-cientifico/ 

 

O objetivo desta atividade foi que você tivesse contato inicial com o mínimo 

organizacional do método científico. Nas próximas atividades iremos discutir cada etapa 

do método, algumas possibilidades de variação do mesmo, além de temas de interesse à 

obtenção de informação e busca de conhecimento em geral. Ao final de cada aula 

iremos colocar propostas para reflexões. Leia e reflita sobre elas, posteriormente estas 

propostas irão se unir na composição de produções, de caráter acadêmico, a serem 

entregues posteriormente.  

 

Propostas para reflexões: 

 

• O que você entende sobre pesquisa e método científico? De que forma um 

conhecimento é construído? Como as coisas que aprendemos são produzidas? 

Como você faz para aprender uma coisa nova? 

 

 



 

 

 

Leitura Complementar  

NAVES, M. M. V. Introdução à pesquisa e informação científica aplicada à nutrição. 

Rev. Nutr., Campinas, 11(1): 15-36, 1998. 
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GUTIERREZ, G.L. A metodologia cientifica e o estudo das organizações. Revista de 

Administração de Empresas, Rio de Janeiro, v. 26, n.1, p. 91-96, 1986. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75901986000100009 
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