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RESUMO 

 

Nesta pesquisa investigamos como licenciandos em Química utilizam conhecimentos de 

natureza da ciência (NdC) para analisar afirmativas relacionadas a uma controvérsia em 

relação as dietas low carb e low fat e também como esse conhecimento relaciona-se 

com o posicionamento deles na resolução de uma questão sociocientífica (QSC) sobre o 

consumo de carne animal. Utilizamos uma QSC alinhada a uma abordagem Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente para trabalhar NdC, considerando-se a pertinência 

do ensino contextualizado de NdC. Adotamos a proposta Whole Science (ciência 

integral) de autoria de Douglas Allchin (2011 e 2017) para o ensino e análise das 

compreensões dos licenciandos sobre NdC, devido ao foco no conhecimento funcional, 

isto é, que contribui na análise de casos e tomadas de decisão. Para alcançar os objetivos 

da pesquisa, analisamos um recorte de aulas de uma sequência didática (SD) utilizando 

o referencial teórico de Allchin, a partir das dimensões da confiabilidade da ciência, e 

de critérios para análise de conhecimento funcional, conforme trabalho de Mendonça et 

al. (no prelo). Os licenciandos tiveram que responder algumas perguntas sobre as 

atividades da SD e redigir um parecer final sobre a QSC, o que constituiu o corpus de 

análise desta pesquisa. Evidenciamos que maior parte dos licenciandos conseguiram 

fazer uso dos conhecimentos de NdC de maneira funcional para as questões analisadas. 

Ao fazerem uso de tais conhecimentos, julgamos que conseguiram pensar nos princípios 

propostos por Allchin de questionar em quem e no que confiar, quando eles analisaram 

criticamente as pesquisas em relação às dietas low carb e low fat. Além disso, 

identificamos que essa análise contribuiu para decisão sobre o consumo de carne animal 

no parecer final, porque todos concordaram que não haviam pesquisas que 

apresentassem dados suficientes em relação aos malefícios de gorduras para a saúde 

humana e assim optararam por uma dieta balanceada, por considerarem as fontes de 

proteínas e gorduras importantes nas dietas. Também percebemos que o modo como as 

questões foram elaboradas, de forma contextualizada, permitiu que os licenciandos 

conseguissem relacioná-las com os aspectos de NdC de maneira funcional. Os 

resultados também indicaram que conseguimos explorar o conhecimento de NdC além 

da dimensão declarativa, pois analisamos a concordância entre o uso dos aspectos de 

NdC com as justificativas. Defendemos assim que os professores de Ciências trabalhem 

em sala de aula com os problemas reais para discutir sobre ciência com os estudantes e 

que um passo promissor para tal inclusão passa pela sua inserção na formação inicial de 

professores. 

 

 

Palavras-chave: Natureza da ciência. Conhecimento funcional. Ciência Integral. 

Questões sociocientíficas. Formação inicial de professores.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

In this research we investigate how initial teacher chemistry use knowledge of nature of 

science (NOS) to analyze statements related to a controversy in relation to low carb and 

low fat diets and also how this knowledge is related to their position in solving a socio-

scientific issue (SSI) on the consumption of animal meat. We use a SSI aligned to a 

Science, Technology, Society and Environment approach to work NOS considering the 

relevance of contextualized NOS teaching. We adopted the Whole Science proposal by 

Douglas Allchin (2011 and 2017) for teaching and analyzing initial teacher chemistry 

conceptions about NOS, due to the focus on functional knowledge, that is, which 

contributes to the analysis of cases and decision making. To achieve the research 

objectives, we analyzed a section from a teaching sequence (TS) using the theoretical 

framework of Allchin – the dimensions of science reliability – and criteria for the 

analysis of functional knowledge according to the publication of Mendonça et al. (in 

press). The initial teacher chemistry had to answer some questions about the activities 

of TS and write a final opinion on the SSI, which constituted the corpus of analysis of 

this research. We showed that most of the initial teacher chemistry were able to make 

use of NOS knowledge in a functional way for the issues analyzed by making use of 

such knowledge. We believe that they were able to think of the principles proposed by 

Allchin of questioning whom and what to trust, when they critically analyzed research 

in relation to low carb and low fat diets. Moreover, we identified that this analysis 

contributed to the decision on the consumption of animal meat, because everyone 

agreed that there was no sufficient data in relation to the harmful effects of fats for 

human health and thus opted for a balanced diet, for consider protein and fat sources to 

be important in diets. We also realized that the way the questions were elaborated, in a 

contextualized way, allowed the initial teacher chemistry to be able to relate them with 

the aspects of NOS in a functional way. The results also indicate that we were able to 

explore NOS knowledge beyond the declarative dimension, as we analyzed the 

agreement between the use of NOS aspects and the justifications. We therefore advocate 

that science teachers work in the classroom with real problems to discuss science with 

students and that a promising step towards such inclusion is through their insertion in 

the initial training of teachers. 

 

 

Keywords: Nature of science. Functional knowledge. Whole science. Socio-scientific 

issues. Initial teacher training.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Natureza da Ciência (NdC) foi um dos temas que mais me chamou atenção no 

curso de licenciatura em Química em que me graduei (2018) na Universidade Federal 

de Ouro Preto. Na disciplina de Prática de Ensino de Química II, já no final do curso 

(sexto período), percebi que possuía muitas visões distorcidas sobre a ciência. Aprender 

sobre como os cientistas trabalham foi o que mais me chamou atenção, pois pude 

perceber que um cientista pode ter uma vida “comum”, que ele possui colaboração de 

outros na pesquisa e que não são gênios excêntricos, como retratado nas mídias 

convencionais, pois podem errar e retroceder em suas pesquisas. Foi muito motivador 

saber que qualquer pessoa poderia seguir o caminho de ser um cientista. Percebi isso em 

uma atividade realizada na disciplina, na qual eu deveria ler sobre a descoberta da 

radioatividade e apresentar a história para a turma. Ao ler os textos consegui perceber 

muitas das características da ciência, como: colaboração, provisoriedade, subjetividade, 

conhecimento empiricamente fundamentado. Porém, o que mais se destacou para mim, 

foi ver a figura de uma mulher cientista, uma ideia que nunca tinha passado na minha 

cabeça até então, apenas imaginava homens na ciência. A mulher que se tratava era 

Marie Curie, que dividia a história com Becquerel, a fim de saber quem descobriu a 

radioatividade. 

Meu interesse foi tão grande em estudar sobre NdC que meu trabalho de 

conclusão de curso (TCC) foi sobre este tema. Nele investiguei a relação entre a 

controvérsia da descoberta do gás oxigênio e a aprendizagem de natureza da ciência de 

licenciandos em Química, utilizando a história da ciência como alicerce. Realizei meu 

TCC atrelado a iniciação científica na área de Ensino de Química, momento no qual tive 

oportunidade de publicar um trabalho na revista Química Nova na Escola sobre as 

relações entre a argumentação e o uso da história da ciência na formação inicial de 

professores de Química.  

Decidi continuar trabalhando com NdC na pós-graduação também com 

licenciandos em Química, mas utilizando a abordagem de questões sociocientíficas 

(QSC). Isto porque hoje, com tantos meios de comunicação disponíveis, todos nós 

estamos expostos à uma variedade de informação sobre determinados assuntos, mas 

será que sabemos ler e identificar qual deles é confiável ou não? E quais critérios lançar 
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mão neste tipo de análise? Acredito que é muito importante que professores em 

formação inicial tenham ao longo da graduação momentos que envolvam estudos 

relacionados com NdC, para que sejam capazes de buscar recursos para responder a tais 

questionamentos visando a formação de cidadãos mais críticos sobre as questões do 

mundo e não isentos e alheios a ele.  

Desse modo, um dos principais objetivos do Ensino de Ciências é o de promover 

o letramento científico para todos os cidadãos (ACEVEDO-DÍAZ, 2004). Segundo 

Hodson (2011), o letramento científico se dá a partir de uma formação crítica e reflexiva 

dos estudantes, que envolva o desenvolvimento do raciocínio científico e do 

pensamento crítico, as capacidades de confrontar, negociar e tomar decisões nas 

situações que envolvem a ciência, de alguma forma, na sociedade em que vivem 

(SADLER, 2011). Entendemos que pensamento crítico apresenta os seguintes 

elementos: avaliação das evidências, questionamento aos discursos de autoridade com 

crítica às relações assimétricas de poder e desenvolvimento de opiniões independentes. 

Seu desenvolvimento no ensino pode capacitar a crítica fundamentada e o 

empoderamento dos sujeitos ao vislumbrarem emancipação social (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2010). 

 Para atingir a finalidade do letramento científico os estudantes e professores de 

Ciências devem, entre outras coisas, aprender sobre como a ciência é feita, como os 

cientistas trabalham, como as pesquisas são realizadas, como elas são divulgadas e 

como podem nos afetar. Para tal, os estudantes devem aprender Ciências não apenas na 

dimensão “o que sabemos”, isto é, os conceitos, as leis, os modelos e as teorias 

consensuais na ciência, eles também devem aprender a refletir sobre o que está sendo 

ensinado, com os seguintes questionamentos: ‘por que sabemos o que sabemos?’ e 

‘como nós sabemos o que sabemos?’(OSBORNE, 2014), ou seja, a partir do 

conhecimento epistêmico, o estudante é capaz de aprender como os processos 

científicos justificam nossa crença nas afirmativas de conhecimento. Osborne (2014) 

justifica essas ideias nos mostrando que um crítico da música pode apreciá-la sem saber 

tocar um instrumento. Assim pode-se induzir que não praticantes da ciência podem 

compreendê-la e serem críticos de afirmativas científicas à medida que conhecem como 

ocorrem os processos científicos (MENDONÇA, 2020). Para isso, a abordagem de NdC 

no ensino precisa promover uma avaliação fundamentada, crítica e responsável das 

políticas e das propostas científicas e tecnológicas (CACHAPUZ et al., 2005). 
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Considerando tais objetivos mais amplos para o ensino das Ciências, o 

entendimento de NdC torna-se primordial para contribuir ao letramento científico dos 

estudantes e professores de Ciências na perspectiva destacada anteriormente. Como 

Dagher e BouJaoude (2005 apud HODSON,2014) declaram: “melhorar a compreensão 

dos alunos e professores sobre NdC mudou de um objetivo desejável para ser um 

objetivo central, para se alcançar o letramento científico” (p. 914, grifo nosso).  

Acredito que os professores de Ciências precisam criticar visões distorcidas 

sobre a ciência que não incluam as dimensões sociais da atividade científica e suas 

relações com a economia, ética, valores e questões ambientais. Caso contrário, o 

professor pode propagar uma visão empobrecida da ciência quando ele desvincula os 

conteúdos científicos da esfera social, ou seja, quando ele ensina de forma desvinculada 

a ciência, da tecnologia, da sociedade e do ambiente (as relações CTSA) (AULER, 

2007). 

Podemos perceber hoje, mais do que nunca, com o caso da pandemia do novo 

coronavírus, o quanto é importante os cidadãos serem letrados cientificamente e terem 

conhecimentos sobre ciência. Vide o caso do medicamento hidroxicloroquina, sendo 

indicado por médicos e representantes políticos, como cura para a Covid-19, mesmo na 

ausência de evidências científicas, o que demonstra má compreensão da ciência por 

parte de autoridades e da população, que busca a cura milagrosa. O caso citado também 

nos faz inferir sobre as injustiças sociais que acontecem na sociedade devido às 

desigualdades sociais.  O que significa que o ideário de promulgação do letramento 

científico a todos ainda está longe de ser alcançado (ALLCHIN, 2020).  

Pensando que o cidadão em seu dia a dia precisa se posicionar e tomar decisões 

sobre sua vida, por exemplo, em relação a dieta e alimentação, sobre exames, 

medicamentos, doenças etc. e que ele pode ter acesso a diferentes tipos de informações, 

e que para isso ele precisa saber analisá-las de forma crítica para melhor fundamentar 

suas posições, julgamos que a proposta de ensino de NdC de maneira funcional 

proposta por Allchin (2011 e 2017) contribui de alguma forma para uma reflexão mais 

ampla sobre as decisões. Com isto, não estamos promulgando um discurso ingênuo e 

reprodutor, porque há uma lacuna entre o uso de ferramentas para analisar e lidar com 

questões controversas e a possibilidade concreta de tomada de decisões, que são 

contingenciadas pelo contexto sociocultural do sujeito (PINHÃO; MARTINS, 2016re).  
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Mesmo reconhecendo estas limitações, escolhemos trabalhar na formação inicial 

de professores de Química com uma QSC que envolve a alimentação, em especial, com 

relação ao consumo de carne, atrelado a ideia de tomada de decisão, utilizando a 

proposta de ensino funcional de NdC Allchin (2011, 2017, 2020) como ferramenta 

instrumental. Contudo, na análise dos dados desta pesquisa nos focamos na questão da 

ingestão ou não de gorduras na alimentação (dietas low carb e low fat). Pois, nos 

últimos anos, com o aumento da obesidade, as pessoas começaram a se preocupar mais 

com a sua alimentação, com o intuito de ter uma vida saudável e livre de doenças. Com 

isso, tanto no campo da ciência nutricional quanto popular, várias dietas têm surgido 

com a promessa de emagrecer e de curar doenças, como por exemplo, dieta da sopa, 

dieta da lua, dieta dos pontos, dietas low carb, low fat, cetogênica etc. Ultimamente, 

temos uma controvérsia em relação a qual das duas dietas é melhor para saúde humana: 

a dieta low carb (diminui o consumo de carboidratos) e a dieta low fat (diminui o 

consumo de gorduras) (Documentário “The Magic Phill”, 2017; TAUBES, 2011). Ela é 

considerada uma controvérsia, pois ainda não se têm evidências de estudos suficientes 

para se concluir se realmente as dietas com restrições de gorduras são realmente boas 

para a saúde. E ainda, se o consumo em excesso de gorduras, com restrição severa de 

carboidratos, é positivo para o ser humano. 

Desde que um cientista chamado Ancel Keys, em 1952, apresentou resultados de 

suas pesquisas dizendo que a gordura saturada faz mal para a saúde humana, e que as 

pessoas deveriam banir alimentos gordurosos e não comer carnes com alto teor de 

gordura (carne de boi e de porco) mais de três vezes na semana, a gordura acabou 

virando um dos vilões na nossa alimentação, por aumentar as chances de doenças 

cardíacas. Segundo as pesquisas realizadas por esse cientista, as gorduras elevam o nível 

de colesterol ruim (LDL) do organismo das pessoas (TAUBES, 2011). Assim, as ideias 

de Keys entraram para a Associação Americana do Coração em 1961.  

Em 1970, no entanto, um cientista chamado Robert Atkins fez uma afirmação 

contrária: dietas ricas em carnes e gorduras saturadas podem melhorar a qualidade de 

vida das pessoas. A dieta proposta pelo Dr. Atkins consiste em uma dieta hipocalórica, 

com liberado consumo de lipídios e proteínas, como carnes vermelhas, ovos e manteiga, 

e restrição para carboidratos, como frutas, pães, farinha, macarrão, açúcares e doces 

(STRINGHINI et al., 2007).   

Considerando as controvérsias envolvendo alimentação, optamos por utilizar as 

questões sociocientíficas, que estão alinhadas a uma abordagem Ciência, Tecnologia, 
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Sociedade e Ambiente, para trabalhar NdC na perspectiva funcional, com professores de 

Química em formação inicial. Isto porque acreditamos no potencial das QSC, por 

permitirem uma abordagem contextualizada e interdisciplinar dos conteúdos de 

Ciências e indagações sobre Ciência imbricadas nos problemas de domínios social, 

tecnológico e ambiental (CONRADO; NUNES-NETO, 2018).  

1.1 Estrutura da Dissertação  

Esta dissertação está organizada em 8 capítulos. O primeiro capítulo de 

introdução tem como objetivo apresentar ao leitor a motivação da pesquisadora para 

desenvolver essa pesquisa e como isso confluiu para os objetivos da investigação.   

Os capítulos dois a quatro apresentam os referenciais teóricos que guiaram a 

pesquisa. Inicialmente, referente a Educação CTSA e a QSC, caracterizamos as QSC 

como uma metodologia para a abordagem CTSA, utilizando principalmente a proposta 

dos autores Conrado e Nunes-Neto (2018), destacando as dimensões de conteúdo CPA.  

No terceiro capítulo apresentamos a temática NdC no Ensino de Ciências dando 

ênfase à proposta consensual de Lederman e seus colaboradores em função da oposição 

com a proposta defendida por Allchin. 

No quarto capítulo é apresentado a ciência integral (whole science) de Allchin 

(2011) como uma perspectiva funcional de NdC. Apresentamos na íntegra o inventário 

com as Dimensões da Confiabilidade da Ciência (DCC), seguido da definição de cada 

uma das DCC, considerando a centralidade teórico-metodológica para esta pesquisa.  

No quinto capítulo elencamos as duas questões de pesquisas que guiaram este 

trabalho.  

No sexto capítulo abordamos a metodologia de coleta de dados e a de análise 

dos dados. Apresentamos a sequência didática (SD) que foi elaborada para este trabalho 

e da qual fizemos o recorte das atividades envolvendo NdC que aqui analisamos.  

No sétimo capítulo apresentamos a análise dos dados obtidos no 

desenvolvimento das atividades da SD considerando o referencial teórico-metodológico 

adotado na pesquisa.  
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No oitavo capítulo as considerações finais e as implicações para o ensino e a 

pesquisa são sumarizadas considerando os objetivos da investigação e explicitando o 

que conseguimos alcançar no campo do conhecimento considerando os resultados 

obtidos.  
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2 EDUCAÇÃO CTS (CTSA) E QSC NA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS  

2.1 A perspectiva CTS (CTSA) no ensino de Ciências 

Desde há pelo menos três décadas uma das principais inquietações sobre o 

ensino de Ciências relaciona-se a sua visão de neutralidade, como se a ciência não 

abordasse questões da esfera pública dos sujeitos; e descontextualização, ao apresentar 

os conceitos científicos desprovidos de seus contextos históricos de produção e uso 

(CONRADO; NUNES-NETO, 2018). 

Como consequência dessa proposta de ensino de Ciências pouco 

problematizada, fundamentada nos conceitos, mas isolada de questões problema e dos 

contextos de uso dos conceitos para a atuação dos sujeitos, pesquisas têm destacado as 

dificuldades em se formar cidadãos com pensamento crítico (MARTÍNEZ-PÉREZ; 

CARVALHO, 2012; HODSON, 2014; YACOUBIAN, 2015). 

 De forma alternativa, a literatura destaca uma proposta de ensino de Ciências – 

contextualizada e crítica (PINTO; VERMELHO, 2017; SANTOS; MORTIMER 2002; 

SANTOS, 2008), com o objetivo de motivar o estudante e aguçar a sua curiosidade, 

vontade de investigar e questionar. Para as propostas curriculares sugere-se a utilização 

de recursos para a resolução de problemas que estão no cotidiano dos estudantes, 

tornando esse conhecimento possível de ser utilizado nas soluções dos problemas 

pessoais e coletivos (PINHEIRO et al., 2007). 

Nesse sentido, visando um ensino interdisciplinar, contextualizado e fomentador 

do pensamento crítico do estudante, surge a abordagem Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS) como proposta de educação científica. Segundo Hofstein, Aikenhead e 

Riquarts (1988: 358, apud SANTOS; MORTIMER, 2000), a abordagem CTS é definida 

como o ensino de conteúdos de Ciências a partir de um contexto autêntico do seu meio 

social e tecnológico, em que os estudantes agregam o conhecimento científico com a 

tecnologia e o mundo social das experiências do seu cotidiano.  

Os estudos de CTS tiveram início a partir dos movimentos sociais das décadas 

de 60 e 70, como consequência do aumento da preocupação com os problemas 

ambientais derivados do desenvolvimento científico e tecnológico e do surgimento das 

armas químicas e nucleares (SANTOS; MORTIMER, 2001). As propostas curriculares 

que eram discutidas sobre o movimento CTS se baseavam nos impactos tecnológicos e 

nas consequências ambientais. Deste modo, mais tarde passou-se a adotar a sigla CTSA, 



18 
 

 

que acrescenta o ambiente como mais uma inter-relação entre a ciência, tecnologia e 

sociedade. Mas não quer dizer que as abordagens CTS não irão considerar as questões 

ambientais, apenas que a terminologia CTSA destaca o importante papel da educação 

ambiental nas propostas de ensino embasadas no movimento.   

O ensino que utiliza CTSA deve possuir um caráter interdisciplinar, ou seja, 

deve comtemplar o máximo de disciplinas, rompendo-se as fronteiras das Ciências 

naturais com as humanas e sociais, assim as disciplinas interagem, são articuladas e 

relacionam-se em torno dos temas propostos, havendo colaboração integrada de 

diferentes especialistas (AULER,2007). Além disso, a abordagem CTSA possui um 

caráter multidisciplinar integrando a educação científica, tecnológica, social e 

ambiental, no qual os conteúdos científicos procuram contemplar a discussão de 

aspectos históricos, políticos, socioeconômicos e éticos (LÓPEZ; CEREZO, 1996 apud 

SANTOS; MORTIMER, 2002).   

O uso de CTSA no ensino de Ciências tem sido recomendado tanto para a 

educação básica, quanto para os cursos de graduação e até pós-graduação (SANTOS, 

2007). O principal objetivo da educação CTSA é de viabilizar a educação científica e 

tecnológica aos cidadãos, para que os estudantes possam construir habilidades e valores 

suficientes para tomar decisões responsáveis sobre questões sociais que envolvem a 

ciência e a tecnologia, para atuarem na solução de tais questões (SANTOS; 

SCHNETZLER, 1997; TEIXEIRA, 2003, SANTOS, 2007), concebendo a ciência como 

um processo social, histórico e não dogmático (SANTOS; SCHNETZLER, 1997). 

Portanto o movimento CTSA busca abandonar posturas arcaicas que afastam o ensino 

dos problemas sociais (TEIXEIRA, 2003). 

Cabe destacar que não necessariamente se o professor estiver contextualizando o 

conteúdo ele estará fazendo uso da abordagem CTSA. Isto porque contextualizar para se 

ensinar conteúdos, numa concepção ingênua, visa exemplificar e ilustrar o conteúdo 

com contextos do cotidiano dos estudantes. Por outro lado, contextualizar no ensino é 

organizar o conhecimento com contextos reais ou quase autênticos, isto é, partindo de 

situações problemas que irão requerer o conhecimento científico nas resoluções dos 

problemas. Outro ponto importante é que, nem todo contexto precisa ser algo próximo 

da vivência do estudante, pois espera-se que o ensino possa expandir o horizonte 

cultural dos mesmos (CONRADO; NUNES-NETO, 2018). 
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Em síntese, os principais objetivos da educação CTSA são: fomentar o interesse 

dos estudantes em relacionar a ciência com os aspectos tecnológicos e sociais; adquirir 

uma compreensão da natureza da ciência e do trabalho científico; discutir as 

implicações sociais e éticas relacionadas ao uso da ciência e tecnologia; formar cidadãos 

científica e tecnologicamente letrados capazes de tomar decisões informadas e 

desenvolver o pensamento crítico e a independência intelectual (AULER, 2007; 

AIKENHEAD, 1987; ACEVEDO-DÍAZ, 1995; AULER; BAZZO, 2001). 

Considerando tais finalidades da Educação CTSA, nesta pesquisa nos alinhamos a esta 

perspectiva para trabalhar e avaliar o conhecimento de natureza da ciência, uma vez que 

a Educação CTSA está alinhada aos objetivos do ensino funcional de NdC, porque visa 

capacitar os sujeitos a avaliarem do ponto de vista científico e tecnológico os processos 

e produtos científicos e suas relações com a sociedade. 

Professores e pesquisadores vêm desenvolvendo propostas para a abordagem da 

educação CTSA no ensino de Ciências (por exemplo, AULER, 2002, SANTOS; 

MORTIMER, 2002; SANTOS, 2008; ZANOTTO et al., 2016; CONRADO; NUNES-

NETO, 2018). No campo da Educação em Química podemos citar a obra Química 

Cidadã de autoria de Gérson Mol e Wildson dos Santos (2016), como uma coleção com 

foco na Educação CTSA para o ensino médio. No campo da Educação em Ciências 

internacional, podemos citar a obra Activist Science and Technology Education de 

autoria de Larry Bencze e Steve Alsop (2014), que apresenta estudos relacionados com 

o ativismo como uma questão aberta para a educação em Ciências e tecnologia, 

cidadania e democracia em contextos que inclui ambientalismo, alimentação, saúde, 

mídias sociais, etc.  

Para Predetti e Nazir (2011) as propostas CTSA podem ser classificadas em seis 

vertentes principais, que vamos explicá-las de acordo com a interpretação de Conrado 

(2017) e Conrado e Nunes-Neto (2018): 

i) aplicação e desenho: ressalta a compreensão e aplicação dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos para a resolução de 

problemas sociais do cotidiano, por exemplo, quando os estudantes 

são solicitados em uma aula de Química a produzirem pilhas com 

materiais alternativos eles precisam ter claro conceitos sobre 

eletroquímica (ddp, ânodo, cátado, reações de oxirredução, etc.) 

aplicados a produção de artefatos tecnológicos; 
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ii) histórica: ressalta os aspectos históricos e socioculturais da ciência e 

sua conexão com o compreendimento da atividade científica no 

contexto social interno à própria ciência. Por exemplo, ao estudar em 

Química sobre o uso da amônia e sua importância para a produção de 

alimentos, usado como fertilizante. Os alunos podem compreender 

como o cientista Fritz Haber em 1909 conseguiu sintetizar a amônia, 

quais foram os fatores que o levou a fazer esses estudos, como a 

amônia também foi utilizada como bombas na Primeira Guerra 

Mundial; 

iii) valores e desenvolvimento moral: reconhece os valores que estão 

relacionados à ciência, com destaque aos aspetos éticos e 

desenvolvimento cognitivo e moral dos estudantes, por exemplo; na 

mesma linha dos estudos da amônia, os estudantes podem analisar se 

Haber fez bem em comercializar a amônia para a fabricação de 

bombas na Primeira Guerra Mundial, já que o principal objetivo da 

produção de amônia em larga escala era o aumento da produção de 

alimentos devido ao crescimento populacional;  

iv) sociocultural e multiculturalismo: prioriza a integração de aspectos 

socioculturais da ciência e da tecnologia, às atividades políticas, 

econômicas e culturais, por exemplo; utilizar dos conhecimentos das 

constelações indígenas brasileiras ao ensinar sobre astronomia. Desse 

modo, o professor pode respeitar a crença e opinião do aluno 

apresentando que essa também é considerada uma das teorias, 

contudo fora dos padrões científicos; 

v) justiça socioambiental: formação de ativistas, no sentido de formar 

cidadãos capazes de agir para transformar a sociedade em direção a 

maior justiça social e ambiental, a partir de ações sociopolíticas, por 

exemplo, quando os alunos ao estudarem quais são os danos causados 

pelo lixo eletrônico (computador, celular, televisão, etc.) ao meio 

ambiente, ao serem descartados incorretamente, podem se mobilizar e 

fazer na escola, em casa, em seu bairro ou em sua cidade um projeto 

para coleta desses materiais para serem descartados corretamente, 

conscientizando essas pessoas dos riscos que esse descarte incorreto 

pode causar tanto para o planeta quanto para a saúde delas.  
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Vale ressaltar que uma proposta curricular com base em CTSA pode conter 

várias dessas vertentes conforme objetivos de ensino.  

Segundo Conrado e Nunes-Neto (2018), uma maneira de promover a educação 

CTSA nas aulas de Ciências é utilizando as QSC, a partir do uso de temas controversos.  

Segundo os autores, essa abordagem visa superar os problemas da educação tradicional 

tecnicista e orienta o desenvolvimento moral dos estudantes e a explicitação de valores. 

Assim, o professor deve mobilizar projetos, sequências didáticas, leituras e discussões 

de textos, estabelecendo conexões entre o conhecimento adquirido e o pretendido com o 

objetivo de resolver situações-problema (PINHEIRO et al.,2007). 

 

2.2 As Questões Sociocientíficas no Ensino de Ciências 

As questões sociocientíficas são problemas ou situações controversas e 

complexas que permitem uma abordagem contextualizada de conteúdos 

interdisciplinares, porque para a resolução necessitam de vários tipos de conhecimentos 

(CONRADO; NUNES-NETO, 2018). A resolução desses problemas não 

necessariamente deverá ser fundamentada apenas nos conceitos científicos, como dados 

e teorias, mas pode-se considerar também os fatores políticos, ambientais, éticos, 

econômicos (SADLER, 2011) e também os valores e as opiniões pessoais 

(MARTÍNEZ-PÉREZ; CARVALHO, 2012). Elas se referem a discussões que se 

apresentam na sociedade atual e que acarretam em opiniões diferentes e influenciam na 

tomada de decisão dos cidadãos para resolverem os problemas pessoais e/ou sociais 

(CONRADO et al., 2011). As QSC podem ser abordadas a partir de vários temas como, 

por exemplo, a atividade minerária que ocorre principalmente no estado de Minas 

Gerais e seus impactos para a população que vivem ao redor; liberação desenfreada do 

uso de agrotóxicos no Brasil e seus impactos na alimentação humana e meio ambiente; 

pandemias como covid-19 e também extinção da biodiversidade; mudanças climáticas; 

índices crescentes de poluição das águas (NUNES-NETO; CONRADO, no prelo), entre 

outros.  

A inclusão das QSC no currículo de Ciências e tecnologia, segundo Hodson 

(2014), pode motivar mais os estudantes, com aulas que abordam temas de seu 

interesse, que envolvam temas que eles podem enfrentar em seu cotidiano (CHANG-

RUNDREN; RUNDGREN, 2010). Estudantes mais motivados acabam se engajando 
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mais nas atividades que os afetam diretamente (AIKENHEAD, 1985; CONRADO, 

2017). Além disso, quando inseridos em atividades de seu interesse os estudantes 

podem se tornar ativistas, criando ideias e projetos na sua casa, bairro, ou cidade com 

intuito de melhorar algo na sua comunidade (CONRADO; NUNES-NETO, 2018) 

Hodson (2014) também destaca que as QSC podem contextualizar o 

entendimento de NdC, porque partem do princípio de envolver os estudantes em 

situações baseadas em problemas reais ou quase autênticos1 que os auxiliam no 

desenvolvimento do pensamento crítico para que tomem decisões bem informadas 

(MARTÍNEZ-PÉREZ; CARVALHO, 2012). Isto ocorre porque a discussão de  NdC 

problematiza discussões da ciência que estão imbricadas nos problemas sociais, como o 

modo como são operadas as práticas científicas e também a relação que a ciência 

constrói com o mundo e as instituições, mostrando que a ciência é um empreendimento 

humano, que os cientistas são influenciados pelo contexto em que vivem, que as 

pesquisas são financiadas por empresas com determinados interesses, etc., 

desmitificando muitas ideias errôneas sobre a ciência (MOURA; GUERRA, 2016).   

Para guiar nossa pesquisa em relação às QSC, adotamos a obra de Conrado e 

Nunes-Neto (2018), porque julgamos relevante a forma de como eles trabalham com as 

QSC, priorizando os aspectos éticos, moral, ambiental e o ativismo nas discussões de 

situações e/ou problemas reais. Assim, de acordo com as vertentes propostas por 

Pedretti e Nazir (2011), esses autores encontram-se especialmente alinhados às 

vertentes iv e iv.  A primeira citada se refere a educação CTSA que foca no 

reconhecimento dos valores relacionados a ciência, com ênfase sobre os aspectos éticos 

e ao desenvolvimento cognitivo e moral do estudante. A segunda delas é aquela 

relacionada a formação de ativistas, no sentido de cidadãos capazes de agir para 

transformar a sociedade em direção a maior justiça social e ambiental. Ambas vertentes 

sofrem críticas da literatura, porque no primeiro caso as críticas estão associadas a ideia 

de relativismo ético e a necessidade de se estabelecer um consenso global de valores. E 

na segunda vertente as críticas referem-se a relativização do que seria justo, bom e 

correto, além da própria adoção de um tipo de democracia como forma padronizada de 

organização da sociedade.  

 
1 Problema autêntico é aquele que não tem uma resposta óbvia, implicando uma situação contextualizada 

que o aluno reconhece como interessante, e o processo de solução é tão importante quanto a própria 

resolução do problema (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; PUIG, 2010).  
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Os autores discutem que o caminho para superar essas críticas seria partir de 

uma reflexão ética e política adequada para se definir o justo, o bom e o correto como 

aquelas práticas sociais que não causem danos e sofrimentos a quem é afetado por ela, 

estabelecendo, dessa forma, regras morais que independem de códigos morais de 

diferentes culturas. Nesse sentido, os autores discutem sobre a importância de se 

explicitar aprendizagens nas salas de aula que se referem as normas, valores e crenças.  

Conrado e Nunes-Neto (2018) destacam a importância das QSC para ajudar os 

estudantes a construírem ativamente seus próprios conhecimentos, sendo estimulados 

pelos professores para mobilizarem dados, teorias, técnicas e valores para resolverem 

um problema real que lhes interessam. Assim, para que isso seja alcançado, esses 

autores afirmam que as QSC devem conter três elementos principais e articulados: 

história ou casos, questões norteadoras e objetivos de aprendizagem, em suas diferentes 

dimensões (conceituais, procedimentais e atitudinais). A proposta de sequência didática 

(SD2) (ver apêndice 1) que foi construída e utilizada nesta pesquisa para coleta de dados 

baseou-se nesta estrutura. 

Para eles as QSC devem ser construídas em forma de casos, como uma história 

curta, contendo, se possível, diálogos e personagens que se aproximem do contexto 

sociocultural dos estudantes. Com o intuito de destacar alguns aspectos dos problemas 

sociocientíficos presentes no caso, os autores sugerem a utilização das questões 

norteadoras. São questões colocadas como perguntas sobre o caso, assim os estudantes 

terão que desenvolver ações condizentes com os objetivos de aprendizagem que foram 

brevemente definidos. Além desses dois elementos, os autores articulam um terceiro, 

que são os objetivos da aprendizagem, definidos por meio de uma concepção 

tridimensional dos conteúdos escolar/acadêmico, que são as dimensões conceituais, 

procedimentais e atitudinais (CPA), que serão detalhadas na próxima seção.  

 

2.2.1 As dimensões de conteúdo CPA em abordagem QSC 

Segundo o trabalho de Conrado e Nunes-Neto (2018), Coll e colaboradores 

(1992) e Zabala (1998) diferenciam e caracterizam, metodologicamente com base em 

processos cognitivos e de conduta da aprendizagem, três tipos de conteúdo: conceituais, 

 
2 É “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 

educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos.” 

(ZABALA, 1998, p. 18) 
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procedimentais e atitudinais. Assim, as definições dos conteúdos foram inspiradas 

nesses trabalhos e também em algumas associações entre os trabalhos de Zabala e 

Arnau (2010), Clement (2006) e Villa e Poblete (2007). 

Segundo Zabala (1998 apud CONRADO; NUNES-NETO, 2018) é essencial 

saber o que se ensina e por que motivos, assim ele organiza uma tipologia de conteúdos 

com o intuito de esclarecer a prática educativa para alcançar um determinado objetivo 

na educação. Quando se fala em conteúdo, geralmente as pessoas o relacionam a 

conceitos, princípios e teorias, mas segundo esse autor, para uma formação integral do 

sujeito, os objetivos educacionais devem estar além da aprendizagem de conceitos, 

princípios e teorias, isto porque tudo que melhora a capacidade motora, afetiva, de 

relação pessoal/social deve ser considerado como conteúdo de aprendizagem. 

Conrado (2017) e Conrado e Nunes-Neto (2018) definem a aprendizagem de 

Ciências considerando três dimensões. Eles defendem que as dimensões CPA dos 

conteúdos da educação científica são os objetivos principais para uma educação 

científica com base na perspectiva CTSA e que podem ser buscados a partir de 

estratégias ou métodos de ensino (ou pelos currículos) baseados em QSC.  

Figura 1: Representação das dimensões CPA do conteúdo escolar/acadêmico 

 

Fonte: (CONRADO; NUNES-NETO, 2018) 

 

A seguir vamos explicar cada uma das dimensões, segundo Conrado e Nunes-

Neto (2018):  

A dimensão conceitual abordará os fatos, conceitos e princípios relacionados a 

um tema. Os fatos são as informações, dados, eventos, acontecimentos ou fenômenos 

concretos que normalmente são repetidos, não sendo necessário sua compreensão, 



25 
 

 

apenas são memorizados pelo estudante (por meio de exercícios de repetição). Os 

conceitos são como um termo com seu significado preciso, os autores apresentam 

exemplos de conceitos importantes da ciência da vida, como por exemplo, gene 

(fragmento funcional do material genético) e biodiversidade (riqueza e abundância de 

espécies). Já os princípios tratam dos objetivos da ciência, e também de aspetos 

relacionadas à mudança e relação a fatos, objetos ou situações. E ainda podem ser 

compreendidos como componente de representações ou modelos de natureza teórica e 

como sendo compostos de conceitos e instanciados em fatos.  

A dimensão procedimental se refere aos procedimentos, técnicas e métodos que 

podem ser realizados durante as atividades relacionado a um tema. Os procedimentos 

são as ações (cognitivas e motoras) ordenadas. As técnicas são as atividades necessárias 

para a realização de um procedimento, por exemplo, resenha de uma obra por meio de 

destaque dos pontos principais. Já os métodos envolvem as técnicas e os procedimentos 

variados, em categorias especificas de acordo com seus objetivos, por exemplo, 

explicação, descrição, comparação, experimentação.  

A dimensão atitudinal abordará os valores, normas e atitudes. Os valores são 

paramentos ou critérios para juízo moral sobre condutas com base na ética. As normas 

são regras ou padrões de comportamento definido e aceito para um grupo ou 

coletividade. Já as atitudes são tendências ou predisposições de conduta dos sujeitos 

com base em normas e valores (VILLA; POBLETE, 2007; ZABALA,1998 apud 

CONRADO; NUNES-NETO, 2018). 

Dessa forma, os autores propõem que os conteúdos podem ser didaticamente 

separados em objetivos de aprendizagem que vão tratar dessas três dimensões. Sendo 

que, em determinados momentos, um conteúdo poderá ter uma das dimensões sendo 

mais preponderante abordada.   

É importante que os professores do Ensino de Ciências possuam oportunidades 

de refletir durante sua formação sobre os aspectos conceituais, procedimentais e 

atitudinais envolvidos nos conteúdos das disciplinas de Ciências. Além disso, os 

professores de Ciências devem ser conscientizados sobre o trabalho com os aspectos 

éticos e morais com seus alunos numa perspectiva que valoriza além do saber científico, 

a formação de sujeitos empáticos, altruístas, e preocupados com o planeta Terra e os 

vários problemas em sociedade que temos vivenciado. Visando, portanto, a formação de 
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um ambiente de ensino que possibilite ao aluno se expressar, ouvir e ser crítico sobre as 

ideias que lhes são apresentadas e refletir sobre os fundamentos de suas atitudes, seus 

posicionamentos e suas visões sobre as questões sociais.  

 

2.2.2 As questões sociocientíficas e a formação de professores de Ciências 

Para que os objetivos em relação a implementação das QSC sejam alcançados no 

ensino, o papel do professor é primordial, desde a escolha do tema sociocientífico até a 

abordagem do mesmo em sala de aula (BOUZON et al., 2018). Contudo, na maioria dos 

cursos de formação inicial de professores, as QSC são pouco abordadas, assim sem 

experiências com a ferramenta na formação, os professores têm dificuldades em utilizá-

las na sala de aula (MARTÍNEZ-PÉREZ, 2010). A falta de discussões sobre as 

implicações sociais, ambientais e culturais do empreendimento tecnológico e científico 

pode favorecer a visão tradicional do ensino de Ciências, voltado para transmissão de 

conhecimentos prontos, sem ao menos se referir aos problemas e aos contextos sociais e 

históricos que marcaram sua origem, perdendo assim o sentido da ciência como uma 

atividade humana e social (MARTÍNEZ-PÉREZ, 2012; KELLY, 2008).  

Os cursos de formação de professores, na maioria das vezes, não possuem 

articulações entre os conteúdos ensinados e a prática docente (CARNIO; CARVALHO, 

2013). Os currículos são fragmentados, apresentando conteúdos genéricos em excesso e 

com uma grande dissociação entre teoria e prática, pois geralmente as disciplinas de 

conteúdos científicos não se articulam com as disciplinas de conteúdos pedagógicos, os 

estágios são fictícios e as avaliações tanto interna quanto externa são precárias 

(CARNIO; CARVALHO, 2013; GATTI, 2013). Entretanto, nos últimos anos, com as 

mudanças nos currículos, como no caso das exigências das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para formação de professores de 2015 (Brasil, 2015), os cursos de 

licenciatura estão começando a se preocupar mais atentamente com a articulação teoria 

e prática na formação docente durante todo curso, com a introdução de 400 horas de 

prática como componente curricular e com o estágio curricular perpassando toda a 

formação. No caso específico de professores da área de Ciências da natureza, Schnetzler 

(2002 apud CARNIO; CARVALHO, 2013) expõe que os cursos de formação inicial e 

os estágios curriculares abordam pouco (ou não abordam) o ensino voltado para 

perspectiva CTSA, ou questionamentos que incluam essas discussões, além também de 
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pouco discutirem as dificuldades e as possibilidades da prática docente para além da 

perspectiva tradicional tecnicista.  

Muitos professores de Ciências acabam por ignorar propostas curriculares 

inovadoras, como aquelas que utilizam as relações CTSA, por acreditarem que o uso 

desse tipo de proposta está desviando dos conteúdos científicos e que fogem dos 

objetivos estabelecidos para o ensino de Ciências, pois muitos deles compartilham da 

visão de que o bom ensino é aquele marcado pela ‘cobertura’ de todo conteúdo escolar 

discriminado, por exemplo, por um livro didático tradicional (MARTÍNEZ-PÉREZ, 

2010). Geralmente os professores são especializados em disciplinas especificas, não 

sendo preparados para trabalhar de forma interdisciplinar e com a inclusão de aspectos 

sociais, éticos e políticos que estão incluídos nos assuntos públicos (MATÍNEZ-

PÉREZ; CARVALHO,2012).  

Dessa forma, Martínez-Pérez (2010) destaca que os currículos da educação 

básica não podem ser reduzidos apenas aos conteúdos conceituais de Ciências, pois 

apesar de serem relevantes para o ensino, não são suficientes para abordar as questões 

sociais, éticas e políticas que envolvem a ciência, assim o professor deve mobilizar uma 

série de conhecimentos científicos, políticos, sociais e pedagógicos permitindo-os 

favorecer o crescimento pessoal e social de seus alunos. 

Carnio e Carvalho (2013) salientam que os professores precisam ter a 

consciência social da importância de seu papel em um mundo que cada vez mais é 

tomado pelas demandas do mercado, por ditar e criar estilos de vida, visões de mundo, 

necessidades e ideologias dominantes. Assim, para os autores, formar cidadãos aptos a 

identificarem e compreenderem as relações de interesse e poder na sociedade passa, 

necessariamente, pela escola, dessa maneira, temos que repensar a necessidade de 

formar professores engajados nas questões políticas do educar.  

Algumas pesquisas (por exemplo, ACEVEDO, 2000; ACEVEDO et al., 2002; 

CACHAPUZ et al., 2005) mostram que muitos professores em exercício possuem 

crenças descontextualizadas, individualistas, e aproblemáticas em relação à ciência e à 

tecnologia. A tecnologia tem sido um dos aspectos que os professores menos utilizam 

quando abordam aulas na perspectiva CTSA, mas como grande parte das pesquisas 

científicas contemporâneas estão baseadas na tecnologia, é de suma importância a 

discussão da tecnologia na educação do professor (MARTÍNEZ-PÉREZ, 2010).  

Dessa maneira, acreditamos que a utilização das QSC pelos professores de 

Ciências pode ser uma forma de promover um ensino voltado para a formação mais 
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crítica dos cidadãos. Assim, neste trabalho, optamos por analisar parte de uma 

sequência didática envolvendo professores em formação inicial de um curso de 

Química, com o objetivo de trabalhar uma QSC e a NdC na perspectiva funcional. 

Pretendemos alcançar os objetivos já citados da Educação Científica, pois a NdC pode 

promover um debate mais bem informado em torno das QSC em relação à ciência, por 

promover um entendimento mais humano da ciência, pois muitos professores em 

exercício ou professores em formação inicial as vezes não conseguem relacionar a 

ciência com as influências sociais (SADLER et. al, 2004).  
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3 NATUREZA DA CIÊNCIA E O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

3.1 O que é Natureza da Ciência? 

Desde o século passado, pesquisadores da área de Educação em Ciências, como 

por exemplo, Hodson (2004, 2014), Lederman (2006), McComas (1998), Matthews 

(1995), Allchin (2011, 2013, 2017), Azevedo e Scarpa (2017), Moura (2014) e Moura et 

al. (2020), defendem a inclusão da temática Natureza da Ciência no ensino de Ciências. 

Isto significa que os currículos de Ciências devem enfatizar não apenas conteúdos de 

Ciências, isto é, leis, teorias e modelos consensuais nas comunidades científicas, como 

também a natureza desses construtos. Ou seja, como a ciência é desenvolvida nas 

comunidades científicas, o que inclui os processos de produção, evolução, difusão, 

avaliação do conhecimento científico e suas relações com os contextos tecnológico e 

social (BEJARANO; ADURIZ-BRAVO; BONFIM, 2019). Incluir  NdC no ensino hoje 

deve se dar principalmente pela preocupação e necessidade de desenvolver cidadãos 

críticos, que possam ser capazes de se envolverem em discussões de questões 

sociocientíficas que possam vir a fazer parte de seu cotidiano, questionando discursos 

de autoridade e explorando as bases das evidências apresentadas (AZEVEDO; 

SCARPA, 2017).  

Considerando a finalidade da inserção de NdC apresentada no parágrafo 

anterior, que justifica sua inclusão no currículo da educação básica e consequentemente 

na formação docente, voltamos nossa discussão para: Mas afinal, o que é Natureza da 

Ciência? E como caracterizá-la no ensino? Definir NdC não é uma tarefa trivial, mesmo 

porque na literatura da área isto não é consensual, justamente por se tratar de um tema 

de pesquisa interdisciplinar e sua caracterização contemplar uma gama de campos 

metacientíficos e científicos (IZQUIERDO-AYMERICH; ADÚRIZ-BRAVO, 2003; 

LEDERMAN, 2006). Podemos dizer que NdC trata-se de um construto híbrido utilizado 

na área de Educação em Ciências, por envolver os saberes provenientes das disciplinas 

cujo foco são as bases epistemológicas da ciência, isto é, os estudos históricos, 

filosóficos e culturais da ciência, preponderantemente (IZQUIERDO-AYMERICH; 

ADÚRIZ-BRAVO, 2003; MOURA, 2014). 
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Há uma variedade de entendimentos acerca do construto NdC3 na literatura da 

área de Educação em Ciências. Segundo Lederman (2006), NdC pode ser compreendida 

como a epistemologia da ciência para fins instrucionais, ou seja, é a reflexão sobre a 

maneira como o conhecimento científico é produzido, incluindo os valores 

(características e pensamentos que motivam um indivíduo) e crenças (circunstâncias que 

um indivíduo acredita e toma como verdade, independentemente do conhecimento 

científico) que os permeiam.  

Em muitos trabalhos da área, NdC é abordada como aspectos da ciência ditos 

como “consensuais” (McCOMAS et al., 1998; PÉREZ et al., 2001; LEDERMAN, 

2006). Esses aspectos consensuais geralmente são apresentados em forma de listas, que 

apresentam caraterísticas da NdC. Esses aspectos se tornaram tão influentes na área de 

Educação em Ciências que ganharam uma alta aceitação em muitos países ao redor do 

mundo se tornando um modelo para a construção de currículos de Ciências e 

principalmente para pesquisas sobre o entendimento de NdC de alunos e professores de 

Ciências (HODSON; WONG, 2017).  

Uma das listas consensuais mais usadas, tanto nas aulas de Ciências, quanto em 

pesquisas sobre as concepções de NdC é aquela elaborada por Lederman e 

colaboradores (LEDERMAN et al., 2002; LEDERMAN, 2006). Lederman apresenta 

três critérios que seu grupo de pesquisa usou para determinar quais aspectos sobre NdC 

eles escolheram como foco para pesquisa e ensino. Os critérios são:  

1. O conhecimento sobre um determinado aspecto de NdC é acessível 

aos estudantes (isto é, eles podem entendê-lo e aprendê-lo)?  

2. Existe um consenso geral em relação a tal aspecto de NdC?  

3. É útil para todos os cidadãos entender tal aspecto? (LEDERMAN, 

2006, p.302, Tradução feita pela Profa. Rosária Justi (UFMG), p.302) 

 

Utilizando esses critérios, Lederman e colaboradores (2002) justificam os 

aspectos que podem caracterizar a ciência para fins pedagógicos. Assim, eles 

 
3 Considerando a gama de concepções de NdC expressas na literatura, aqui neste texto exploramos a lista 

consensual de Lederman e colaboradores conhecida como os sete princípios (LEDERMAN et al., 2006) e 

ciência integral (tradução nossa para Whole Science) de Allchin (2011 e 2017). A escolha da primeira 

abordagem se justifica por ser uma das mais exploradas na literatura e nos documentos norteadores de 

ensino de ciências até o presente momento. A segunda abordagem escolhemos por estar alinhada com a 

nossa pesquisa e pela contraposição com a primeira.  
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elaboraram a lista4 com sete aspectos de NdC que para eles devem ser inseridos no 

currículo de ensino de Ciências:  

1. Distinção entre observação e inferência; 

2. Distinção entre leis e teorias; 

3. Imaginação e criatividade humana; 

4. O conhecimento científico é subjetivo ou guiado por teorias; 

5. A ciência é um empreendimento humano praticado no contexto de uma ampla 

cultura e seus cientistas são produtos dessa cultura; 

6. A ciência é empírica; 

7. O conhecimento científico é provisório e sujeito a mudanças. 

Hodson (2014), por sua vez, crítica autores como Lederman, que restringem 

NdC apenas às considerações epistemológicas. Isto porque, Hodson (2014) considera 

que o status do conhecimento está intimamente ligado às práticas de investigação, ou 

seja, a produção, condução e comunicação das investigações científicas. Dessa maneira, 

Hodson (2014) destaca que a definição de NdC para ele: 

Abrange as características da investigação científica; o papel e status 

do conhecimento científico, a modelagem que acompanha a 

construção das teorias científicas, as circunstâncias socias e 

intelectuais de seu desenvolvimento, como os cientistas trabalham 

como um grupo social, as convenções linguísticas para relatar, 

examinar e validar as alegações do conhecimento, e as maneiras pelas 

quais a ciência afeta e é impactada pelo contexto social em que está 

inserida (p. 912, tradução nossa).   

Isto coaduna com as propostas de Kelly (2008) e Allchin (2011, 2013, 2017). O 

primeiro destaca a relevância de práticas epistêmicas nos processos de produção, 

comunicação, avaliação e legitimação do conhecimento na ciência, considerando que 

isto tem relação com NdC. Para ele práticas epistêmicas são aquelas práticas sociais, 

que se dão em ações padronizadas em comunidades, que objetivam a justificação do 

conhecimento. O segundo considera que NdC envolve o entendimento de como a 

ciência trabalha e inclui as práticas científicas, que nos ajudam a interpretar a 

confiabilidade das afirmações científicas.  

 Embora as listas ditas consensuais de NdC tenham desempenhado um papel 

muito importante na consolidação da NdC nos currículos (HODSON; WONG, 2017), 

acreditamos que se forem utilizadas em sala de aula ou material instrucional sem 

menção a contextos da ciência em si fará pouco sentido o uso. Isto porque não basta o 

 
4 Para saber mais consultar Lederman e colaboradores (2002) e Mendonça (2020). 
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professor saber esses sete aspectos se ele não estabelecer um paralelo entre eles e os 

contextos científicos e a sociedade em geral de maneira explícita e pedagógica para seus 

alunos (MENDONÇA, 2020; MENDONÇA; OLIVEIRA; ALMEIDA, no prelo). Nossa 

crítica vai em direção àquela estabelecida por alguns pesquisadores (por exemplo, 

ALLCHIN, 2011, 2013, 2017; HODSON, 2014; IRZIK; NOLA, 2014, JUSTI; 

ERDURAN, 2015) que argumentam contrariamente a eficácia do uso de listas de 

aspectos ditos consensuais de forma descontextualizada.  

Mais especificamente, Allchin (2011) afirma que a lista consensual de Lederman 

e seus colaboradores (2002) é incompleta e inadequada, porque possui vários aspectos 

que ele considera irrelevantes para a compreensão da ciência para todos os cidadãos 

(como a distinção entre leis e teorias) e omite aspectos relevantes. Segundo o autor, 

aspectos importantes não são apresentados na lista, tais como: a credibilidade entre os 

cientistas, o papel do financiamento, as fraudes, a validação de novos métodos e os 

critérios que levamos em conta na análise da confiabilidade das afirmativas científicas.  

Hodson (2014) complementa as críticas de Allchin (2011, 2013, 2017), pois 

segundo ele, diferenciar teoricamente o que é lei e o que é teoria não ajudaria os 

estudantes a tomar decisões em relação às questões que a sociedade pode trazer, porque 

não podem estar inseridos em um contexto social relevante para os alunos discutirem. 

Outra questão que esse mesmo autor aborda é que a visão de consenso pode promover 

uma imagem estática da ciência, pois na verdade as práticas e os procedimentos da 

ciência mudam ao passar do tempo. 

Hodson e Wong (2017) também argumentam contra o uso dessas listas, com a 

seguinte declaração: 

É hora de seguir em frente, é hora de substituir ou enriquecer a 

chamada visão de consenso da NdC por uma abordagem 

filosoficamente mais sofisticada e com uma visão mais autêntica da 

prática científica contemporânea – uma que inclua as perspectivas dos 

cientistas ativos na fronteira da pesquisa bem como os pontos de vista 

dos filósofos da ciência, sociólogos da ciência, historiadores da 

ciência e educadores da ciência. (Tradução nossa, p.11)  

Na crítica de Hodson e Wong (2017), além de destacarem o caráter limitado da 

lista em si, chamam atenção em sua pesquisa para a necessidade de levar em conta a 

opinião dos cientistas e as análises das suas práticas, ao invés de limitar NdC a 

determinados pontos filosóficos tomados como consensuais. 
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Irzik e Nola (2011 e 2014) também criticam as listas de aspectos consensuais. 

Eles afirmam que a ciência é tão rica e dinâmica que dificilmente poderíamos descrevê-

la em apenas um conjunto estático de aspectos. Esses autores consideram que a visão 

consensual caracteriza uma imagem monolítica da ciência e não considera todas as 

disciplinas científicas, por exemplo, a cosmologia e astronomia são muito diferentes da 

química, justamente por aquelas não serem disciplinas experimentais. Dessa maneira, 

para eles, a NdC consiste em um conjunto de semelhanças familiares.  

 Allchin (2011, 2017) apresenta categorias para além daquelas epistemológicas 

defendidas por Lederman e seus colaboradores, quando ele elabora o inventário das 

Dimensões da Confiabilidade da Ciência (DCC), que segundo o autor, não é apenas 

uma lista declarativa e acabada da ciência. Nesse inventário são apresentados os 

parâmetros que os estudantes devem avaliar para perceber como os processos de 

produzir, comunicar, avaliar e legitimar o conhecimento científico acontecem na 

elaboração dos fatos científicos. Se os estudantes analisarem o conhecimento científico 

com base nesses parâmetros, na visão de Allchin (2011, 2017), eles irão analisar e 

refletir sobre as práticas científicas, o que se configura para o autor como uma avaliação 

autêntica de NdC e que é essencial para formação de cidadãos críticos (MENDONÇA, 

2020; MENDONÇA; OLIVEIRA; ALMEIDA, no prelo).  

Vimos que há divergências no campo da Educação em Ciências no que concerne 

a caracterização de NdC: se restrita a epistemologia ou abrange as práticas científicas; 

se deve ser baseada em lista ou apresentada de forma mais ampla e contextualizada 

(MENDONÇA, 2020). De maneira geral, NdC lida com tudo que caracteriza a ciência 

como uma forma de conhecimento. Portanto, trabalhar com NdC é discutir como a 

ciência é feita, ou seja, seus elementos, fatores, ações e influências que embasam as 

ideias científicas. O fazer científico se baseia em métodos, mas não em um único. O 

conhecimento científico é construído a partir de vários métodos que envolvem a 

elaboração, experimentação, verificação de hipóteses, e também as expectativas dos 

cientistas (MOURA, 2014). Dessa maneira, abordar a NdC é relacionar o conhecimento 

científico com o contexto no qual ele está inserido, pois o conhecimento científico é 

uma produção humana, com homens inseridos em seus modelos políticos, culturais, 

econômicos, históricos etc. (AZEVEDO; SCARPA, 2017). 

Considerando que os estudantes e professores de Ciências devem ser inseridos 

no ensino de NdC, porque a mesma pode ajudá-los a refletirem sobre a ciência e sobre 
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os problemas e controversas pessoais e sociais. Acreditamos que umas das abordagens 

que melhor pode alcançar esse objetivo seria a proposta Whole Science (ciência integral) 

de Allchin (2011 e 2017), pois ela não está preocupada apenas com que os estudantes 

aprendam as categorias da ciência (aspectos da NdC), mas com a aprendizagem de NdC 

de forma funcional, que é aquela que viabiliza o uso crítico dos conhecimentos sobre 

ciência na análise de casos e nas tomadas de decisão.  

3.2 Por que estudar Natureza da Ciência? 

Comumente os currículos das disciplinas de Ciências concentram-se nos 

conteúdos conceituais e deixam de lado o ensino sobre a própria ciência, ou seja, como 

ela funciona, como o conhecimento científico é construído, quais são os valores que os 

cientistas usam em seus trabalhos, como a ciência se relaciona com a sociedade etc. 

(ACEVEDO-DÍAZ et al., 2007). E ainda, o conhecimento científico na escola costuma 

ser abordado como algo verdadeiro e acabado, com poucas justificativas para se 

acreditar naquilo que a ciência toma como consenso (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 

2010). Para superar esse ensino tradicional, há defesa da inclusão explícita nos 

currículos de Ciências de um ensino sobre a própria ciência, ou seja, sobre NdC 

(ACEVEDO-DÍAZ et al., 2007).  

Considerando tal inclusão, um dos principais objetivos do Ensino de Ciências 

não é apenas ensinar os conceitos, as leis, os modelos e as teorias consensuais na 

ciência, mas é também ensinar sobre a ciência, tanto para os alunos do ensino básico 

quanto para os professores de Ciências, pois é necessária uma compreensão mais 

profunda de como a ciência funciona, de como o conhecimento científico é produzido, 

legitimado e comunicado (ALLCHIN, 2013; MARTINS, 2015; SANTOS, 2018), que 

nos ajudam a refletir sobre os seguintes questionamentos: ‘por que sabemos o que 

sabemos?’ e ‘como nós sabemos o que sabemos?’(OSBORNE, 2014). Desta forma, a 

compreensão de NdC é considerada um dos preceitos fundamentais para a formação de 

estudantes e professores mais críticos e integrados com o mundo e a realidade em que 

vivem, uma vez que passam a questionar as alegações de conhecimento e as bases que 

sustentam as afirmativas (MOURA, 2014).  

Hodson e Wong (2017) argumentam que é importante inserir NdC no ensino, 

porque dessa forma pode-se alcançar os objetivos do letramento científico, ou seja, as 

habilidades, os conhecimentos (ideias e teorias da ciência), os valores e as atitudes, o 
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ambiente intelectual e sociocultural na qual foram geradas e validadas as teorias 

científicas e como elas são utilizadas em situações reais etc. Hodson e Wong (2017) 

destacam que são aspectos necessários para que os estudantes consigam resolver as 

questões sociocientíficas de maneira crítica.  

Driver et al. (1996), Cachapuz et al. (2001) e Acevedo-Díaz e Carmona (2016) 

argumentam que o entendimento de NdC melhora a aprendizagem do conteúdo 

científico, porque os estudantes podem estudar os conteúdos de forma contextualizada, 

facilitando o seu entendimento. No caso de NdC, isso pode ser feito a partir de casos 

históricos, contemporâneos e atividades investigativas, de modo que os estudantes 

possam compreender como ocorre a produção da ciência (ALLCHIN et al., 2014). É 

válido enfatizar que a contextualização mais ampla não se dá apenas a partir da leitura 

da história da ciência de forma enciclopédica ou de anedotas. Por outro lado, acontece a 

partir de uma reflexão crítica sobre as ideias dos cientistas do passado no contexto de 

produção delas (PORTO, 2010; OLIVEIRA; MENDONÇA, 2019; VELOSO; 

MENDONÇA; MOZZER, 2020), pois deste modo estudantes terão melhor 

compreensão dos conceitos científicos e da ciência em si. Do mesmo modo, as 

atividades investigativas devem promover discussão epistêmica do conhecimento para 

que os conceitos sejam melhor compreendidos pelos estudantes, e não apenas o fazer 

prático ou desenvolvimento de habilidades manuais (OSBORNE, 2014). 

A inserção de NdC pode promover a reflexão de estudantes e professores de 

Ciências sobre as visões inadequadas do conhecimento científico e do cientista, 

amplamente divulgadas em materiais didáticos e na mídia de uma forma geral 

(McCOMAS et al., 1998). Como evidenciam Mesquita e Soares (2008), muitos 

desenhos animados apresentam visões equivocadas sobre como os cientistas trabalham 

– cientista homem, branco, que vive no laboratório de jaleco e realiza descobertas 

grandiosas etc. – em oposição à ideia de ciência colaborativa, social, envolvendo 

mulheres e com problemas imbricados no âmbito social etc. As visões equivocadas 

podem ser reforçadas pela ação ou omissão pelos professores, isso se dá quando eles 

não discutem com seus alunos às visões inadequadas deles sobre ciência ou quando 

apresentam uma explicação inapropriada sobre as práticas científicas, reforçando visões 

equivocadas (CACHAPUZ et al., 2005). Com isso, McComas et al. (1998) e Erduran et 

al (2007) destacam a importância de incluir NdC na formação inicial e continuada de 

professores, pois muitos deles possuem visões inadequadas sobre a ciência.  
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São vários os trabalhos que vêm pesquisando as visões sobre ciência (GIL-

PÉREZ et al., 2001; LEDERMAN, 2006; MATTHEWS, 1995; entre outros) tanto de 

alunos quanto de professores de Ciências. Diante disso, alguns instrumentos para 

análise das concepções de alunos e professores sobre a ciência foram criados. Um dos 

mais usados em trabalhos da área é o questionário VNOS (Views of Nature of Science 

Questionnaire) elaborado por Lederman e O’malley (1990), que se baseia em questões 

abertas, com o objetivo de analisar a compreensão dos estudantes e professores sobre os 

aspectos de NdC que os seus autores consideram importantes de serem compreendidos 

(fundamentados na lista consensual).  Esse questionário é composto por pelo menos sete 

questões abertas. Por exemplo, para investigar o que o estudante ou professor 

compreende em relação à experimentação na ciência, tem-se a seguinte pergunta: ‘O 

que é um experimento?’, também é solicitado que se explique e exemplifique sua 

resposta.   

Foram desenvolvidas outras versões para esse mesmo questionário, em que cada 

um era destinada para um tipo de público, por exemplo, o questionário VNOS-B era 

destinado para analisar as concepções de NdC dos professores, sendo mais extenso e 

exigindo um maior tempo para ser respondido (LEDERMAN et al. 2002). Apesar 

desses questionários serem muito usados até hoje em pesquisas da área, eles possuem 

diversas críticas. Uma delas é a elaborada por Allchin (2011). Para ele perguntas do tipo 

‘o que é um experimento’ são declarativas, complexas, e não ajudam os estudantes a 

tomarem decisões pessoais ou coletivas no contexto da ciência. Portanto, segundo o 

autor, não é um instrumento relevante para o ensino voltado para a perspectiva do 

letramento científico.   

A presença de visões inadequadas sobre a ciência nos diferentes níveis de ensino 

é alarmante, pois temas científicos estão cada vez mais presentes no cotidiano dos 

cidadãos, requerendo deles mobilizar conhecimento de NdC para alguma decisão em 

relação a esses temas, por exemplo, algum cidadão pode ter que decidir se deve ou não 

fazer algum tratamento de saúde ou se seguirá alguma dieta alimentar (ALLCHIN, 2017 

e AZEVEDO; SCARPA 2017). E para se tomar tais decisões os cidadãos devem saber, 

por exemplo, que os cientistas podem ser influenciados pela política, cultura, crenças 

etc., e que eles também erram. Com isso, Hodson (2014) argumenta que ficou claro que 

essas visões inadequadas sobre a ciência que os estudantes e professores possuem são 

fruto da educação científica convencional, fundamentada, principalmente, em livros 
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escolares de Ciências e outros materiais curriculares tradicionais. Por exemplo, é 

comum encontrar em livros de química uma visão machista e elitista da ciência 

(MARTINS; HOFFMANN, 2007; VIDAL; PORTO, 2012). Como também uma 

abordagem anacrônica, linear e internalista da história da ciência, como já reportado por 

Porto (2010).  Por isso, é tão importante a inserção da NdC no ensino, tanto de 

estudantes da educação básica quanto na formação inicial e continuada de professores, 

com o intuito de desmistificar as concepções errôneas sobre a ciência. 

Os cidadãos precisam aprender como os cientistas comunicam e avançam em 

suas pesquisas e também precisam entender melhor a estrutura, a forma e a linguagem 

dos argumentos científicos, como funcionam as evidências científicas, como analisá-las 

e como uma mesma teoria é utilizada por mais de um cientista, podendo obter 

resultados diferentes. (HODSON, 2014). Os estudantes precisam aprender sobre os 

“vigaristas” da ciência, porque segundo Allchin (2017), a maioria dos casos 

controversos contemporâneos envolvem fraudes, assim os estudantes devem aprender 

como esses “vigaristas” podem “dobrar” a ciência para fins ideológicos, políticos e 

financeiros. Além disso, Allchin (2020) defende que os estudantes precisam 

compreender sobre a justiça social5. Apesar de a priori parecer um tópico improvável 

para uma aula de Ciências, ele afirma que a ciência pode contribuir para a justiça social, 

não por meio de ações políticas, mas fornecendo informações confiáveis que auxilie os 

estudantes a produzirem argumentos para justificar ou desafiar as disparidades de 

privilégios, lucro e poder da sociedade. Caso contrário, os cidadãos cientificamente 

analfabetos podem ser excluídos da participação das atividades cívicas da sociedade 

(HODSON, 2014). Podemos ver isso claramente na situação atual que o mundo está 

vivendo com a pandemia do novo coronavírus. Segundo os especialistas da área da 

saúde e a OMS (Organização Mundial de Saúde), as pessoas devem se manter em 

isolamento (ou quarentena) com o intuito de diminuir a propagação da doença covid-19 

(que pode ser mortal). Assim, vemos a importância de a população ser alfabetizada 

cientificamente, porque as pessoas deverão tomar uma decisão se devem cumprir as 

medidas impostas pelos especialistas para evitarem tanto o seu contágio quanto a 

propagação da doença ou, pelo contrário, se irão se guiar por soluções simplistas sem 

aporte científico.   
 

5 “Por justiça social, quero dizer as disparidades de riqueza, benefícios sociais e privilégios que resultam 

do exercício do poder, em vez de oportunidades iguais e acesso gratuito aos recursos comuns; 

Associação Nacional de Educação 2017; Centro de Justiça Econômica e Social 2018” (Allchin, 2020, p. 

24) 
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Quando os alunos possuem visões esclarecidas ou informadas sobre NdC, eles 

conseguem ter melhores argumentos sobre casos contemporâneos, como nas QSC 

(BELL; LEDERMAN, 2003; KHISHFE, 2012; ZEIDLER et al., 2002, YACOUBIAN, 

2015). Isto ocorre porque as QSC podem contextualizar o entendimento de NdC com 

situações baseadas em problemas reais e isso pode contribuir com o desenvolvimento de 

habilidades de justificação do conhecimento, pois, os estudantes aprenderão a 

interpretar relatórios, avaliar evidências e argumentos, distinguir entre o que são fatos, 

opiniões e argumentos, fazer julgamentos sobre a má ciência, boa ciência e não ciência 

etc. (HODSON, 2018). Assim, quando os estudantes analisam uma QSC de forma 

crítica, eles podem manifestar seu grau de compreensão funcional sobre as práticas 

científicas, e a sua relevância ao se posicionarem (MENDONÇA, OLIVEIRA; 

ALMEIDA, no prelo). 

Podemos observar em alguns trabalhos, por exemplo, em uma pesquisa 

conduzida por Braga e Martins (2019), que licenciandos em Biologia possuem 

dificuldades para se posicionar sobre questões sociais de maneira responsável, isto 

ocorre porque alguns licenciandos conseguem utilizar conhecimentos científicos 

pertinentes ao analisarem uma QSC, mas no momento de tomada de decisão eles não 

consideram esses conhecimentos. Já Sá et al. (2013) revelam que estudantes de 

graduação em Química tendem a utilizar argumentos de autoridade na análise de casos 

sociocientíficos. E, ainda esses mesmos autores, e Mendonça et al. (no prelo) 

confirmam que esses estudantes de graduação se posicionam de maneira ambígua em 

relação à um tema sociocientífico. Por isso, não basta que os estudantes saibam, por 

exemplo, que o conhecimento científico é empiricamente fundamentado, se eles não 

souberem avaliar se as evidências apresentadas em um problema sociocientífico são 

suficientes, confiáveis e especificas para se chegar à uma conclusão (MENDONÇA; 

OLIVEIRA; ALMEIDA, no prelo).  

Por todos os argumentos que aqui apresentamos podemos afirmar que NdC é 

considerada indispensável na educação científica, mas para alcançar seus objetivos é 

necessária a discussão sobre a mesma na formação daqueles que estão envolvidos com a 

área da ciência. Então, os professores em formação inicial de Ciências devem saber 

como divulgar e construir ideais sobre NdC em sala de aula com seus alunos, dando a 

oportunidade de eles poderem discutir e questionar as visões e representações das 

Ciências que são vinculadas pela sociedade (GOLDSCHMIDT et al., 2016).  
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Geralmente, os professores de Ciências não são preparados para trabalhar com 

aspectos sociais, políticos e éticos que estão inseridos em assuntos públicos adjacentes 

aos processos científico e tecnológico. Autores como, por exemplo, Pedretti (2003), 

propõe a abordagem das QSC como uma ferramenta para se trabalhar NdC e as questões 

envolvendo tecnologias e o raciocínio ético e moral com os professores. Segundo 

Martínez-Pérez e Carvalho (2012), as QSC não podem ser utilizadas apenas para se 

trabalhar com conteúdos específicos de Ciências, porque apesar de serem importantes 

para a educação científica e tecnológica dos cidadãos, esses conteúdos não são 

suficientes para abordar as questões sociais, éticas, econômicas, políticas etc. Dessa 

maneira, o ensino de NdC proporciona trabalhar com esses aspectos, porque podemos 

considerar a ciência como uma prática social, porque ela é grandemente influenciada 

pelas forças sociais tanto internas, que considera os valores, normas e tradições internas 

que informam e orientam as práticas científicas, quanto externas, que incluem os 

interesses, crenças, motivações, atitudes políticas dos cientistas, financiamento 

necessário etc. (HODSON, 2018).  

Por isso, o professor precisa saber selecionar materiais e assuntos que consigam 

promover vários dos aspectos da ciência em uma QSC. Se os professores possuírem 

visões inadequadas sobre a ciência, como promover uma adequada abordagem QSC que 

inclui NdC? Há evidências de que as visões ingênuas sobre a NdC podem levar a 

ignorância do conhecimento científico e a interpretação incorreta de dados e 

reivindicações em análises de QSC (BILICAN, 2018). Dessa forma, concordamos com 

a seguinte consideração de Khishfe (2012):  

Um entendimento sobre a NdC permite que os cidadãos entendam a 

natureza multifacetada e humana do conhecimento científico. A 

compreensão das características do conhecimento científico acabaria 

por ajudar a melhorar a tomada de decisão dos cidadãos e, assim, 

permitir-lhes desempenhar um papel mais ativo e eficaz na sociedade. 
(KHISHFE, 2012, p.71, Tradução nossa). 

Como Moura e Guerra (2016) destacam, é de suma importância ter um espaço 

em sala de aula para discussões sobre a ciência considerando o pensamento crítico, 

porque pode-se discutir sobre os problemas da sociedade contemporânea e como 

ocorrem as práticas científicas e a relação que a ciência constrói com o mundo e as 

instituições. Por isso, acreditamos que o entendimento da NdC está relacionado com as 

decisões que o estudante ou professor toma em uma QSC. Dessa maneira, concordamos 

com a importância das discussões sobre NdC e QSC nos cursos de formação de 
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professores, para que eles sejam capazes de desenvolverem visões mais críticas sobre 

ciência e também possam refletir sobre maneiras de inserir o tema na sala de aula na 

atuação docente.    

3.3 Como inserir Natureza da Ciência no ensino e na formação de professores? 

Atualmente as propostas mais citadas e utilizadas para se inserir NdC em sala de 

aula são: história, filosofia e sociologia da ciência (HFSC), controvérsias e casos 

históricos, atividades investigativas, questões sociocientíficas, práticas científicas 

(PORTO, 2010; ALLCHIN et al. 2014; HODSON, 2018). Afirmamos que há um 

consenso na literatura da área de que a melhor maneira de se ensinar NdC é a partir do 

ensino explícito e contextualizado (MATTHEWS, 1998; ALLCHIN, 2011; IRZIK; 

NOLA, 2011; HODSON, 2014; AZEVEDO; SCARPA, 2018), ou seja, a enunciação 

dos aspectos de NdC devem ocorrer a partir de discussões de atividades 

contextualizadas em que os estudantes estarão inseridos na análise de casos históricos, 

contemporâneos ou práticas científicas refletindo sobre NdC atrelado a tais contextos. Já 

a abordagem implícita de NdC não consegue plenamente possibilitar a reflexão dos 

aspectos de NdC pelos estudantes (AZEVEDO; SCARPA, 2017; ALLCHIN, 2011; 

MOURA; CAMEL; GUERRA, 2020), uma vez que de “forma isolada o estudante pode 

não ser capaz de relacionar os pontos chaves da investigação com a natureza do 

conhecimento científico” (MENDONÇA, 2020, p.5).   

Hodson (2014) destaca que no ensino explícito o entendimento de NdC é 

considerado como conteúdo curricular, que pode ser abordado em sala de aula como 

qualquer outro conteúdo. Mas segundo o autor, isso não quer dizer que o ensino deve 

ser centrado apenas no professor, pelo contrário, o ensino explícito de NdC deve ocorrer 

a partir de discussão em sala de aula por meio de um contexto real (uso de agrotóxicos, 

vacinação, covid-19, etc.) que possa motivar a participação dos estudantes.  

Para Allchin (2011), os professores não devem ensinar apenas os conceitos da 

ciência, mas devem ensinar a seus alunos como analisar a ciência, ou seja, os estudantes 

devem desenvolver o hábito de perguntar, por exemplo, ‘como sabemos isso?’ ou ‘com 

base em evidências e conhecimentos científicos, como podemos confiar nesta 

afirmação?” 

Allchin et al. (2014) recomendam o uso de diversas estratégias de ensino para se 

inserir a NdC de maneira contextualizada e explícita, como os casos históricos e 
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contemporâneos e também atividades investigativas.  Os autores afirmam que os três 

tipos de estratégias são complementares e que, quando utilizadas conjuntamente no 

ensino, possuem o potencial de contribuir para o letramento científico dos estudantes.  

As atividades investigativas podem favorecer o entendimento epistêmico, ou 

seja, conhecer os processos científicos (saber porque das coisas) (OSBORNE, 2014) e o 

desenvolvimento de habilidades relacionadas às práticas científicas. Segundo Abd-El-

Khalick et al. (2004), os estudantes, ao se engajarem em atividades similares às 

científicas, os mesmos podem desenvolver habilidades do tipo: compreender como são 

concebidas as evidências, modelos e interpretações das pesquisas, elaborar hipóteses, 

entender como as afirmações científicas podem ser aceitas ou rejeitadas, coletar dados e 

analisar resultados e conduzir investigações. Mas para isso, Allchin e colaboradores 

(2014), afirmam que as atividades devem ser contextualizadas a partir de questões 

socialmente relevantes, pois assim os estudantes podem questionar a credibilidade das 

afirmações científicas. 

Podemos observar que a história da ciência tem sido um dos meios mais 

utilizados para se trabalhar com a NdC em sala de aula (ALLCHIN et al. 2014; JUSTI; 

MENDONÇA, 2016; MOURA, 2014; MOURA; GUERRA, 2016; OLIVEIRA; 

MENDONÇA, 2019; VELOSO; MENDONÇA; MOZZER, 2020). A história pode 

parecer distante e irrelevante, mas quando se usa um bom caso histórico ele se inicia 

com o contexto cultural e humano e, assim, os problemas e perguntas começam a surgir, 

aumentando o engajamento e motivação dos estudantes pela análise da NdC.  

Os casos históricos, segundo Porto (2010), podem ser compreendidos como 

casos da história da ciência em que o conhecimento científico já foi consolidado, não 

sendo mais uma atual intenção de disputa entre os cientistas, mas que já foram no 

passado. Para Allchin e colaboradores (2014), os casos históricos demonstram o papel 

do debate e crítica na ciência, conflitos de interesses, as parcialidades culturais, teóricas 

e cognitivas etc. E todos esses aspectos podem contribuir para o entendimento de como 

a ciência funciona e contribui para a análise crítica da confiabilidade das afirmativas 

científicas. Mas para que isso ocorra, os estudantes devem estar envolvidos no contexto 

histórico, e isso pode ser feito por meio de dramatização histórica, experimentos 

históricos, júri simulados etc. (JUSTI; MENDONÇA, 2016; VELOSO; MENDONÇA; 

MOZZER, 2020). 
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Já os casos contemporâneos da Ciência, segundo Allchin et al. (2014), também 

envolvem casos da história da ciência, mas que ainda não tiveram um desfecho na 

comunidade científica, ou seja, ainda são temas controversos, como por exemplo, o 

aquecimento global. Os casos contemporâneos podem ser questões que estão presentes 

no cotidiano dos estudantes e podem ser utilizados para contextualizar o ensino de NdC, 

sendo capazes de motivar o interesse deles. Dentro dos casos contemporâneos temos as 

questões sociocientíficas. As discussões sobre as QSC em sala de aula, como já 

destacado nesse trabalho, podem favorecer possibilidades para que os estudantes 

desenvolvam habilidades de pensamento crítico e se posicionem de modo mais 

esclarecido (MARTÍNEZ-PÉREZ; CARVALHO, 2012).  

Na abordagem explícita, Allchin (2017) destaca que os aspectos de NdC não 

devem ser apenas listados pelos professores, ao contrário, a NdC deve ser 

problematizada, ou seja, os estudantes devem se envolver em questões, reflexões e 

soluções de problemas que envolvem NdC. Dessa maneira, acreditamos que os 

estudantes e professores de Ciências devem passar por experiências para solucionar 

problemas em sala de aula, com o propósito de avaliar as evidências que são 

apresentadas em um caso a partir de artigos, jornais, revistas, telejornais, redes sociais, 

para poderem analisar a confiabilidade das fontes. Como Irzik e Nola (2014) 

argumentam, é necessário que o financiamento e a fraude, por exemplo, tenham mais 

espaços nas discussões de NdC, pois assim, pode-se educar cidadãos que 

frequentemente enfrentam decisões difíceis em relação à problemas sociocientíficos, 

ajudando-os a decidirem o seu futuro e da sociedade de maneira mais crítica.  
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4 A CIÊNCIA INTEGRAL (WHOLE SCIENCE) DE ALLCHIN  

 

Allchin (2014) afirma que, uma pessoa cientificamente letrada é aquela que é 

capaz de avaliar a confiabilidade das afirmações científicas para a tomada de decisões 

pessoal e coletiva de forma consciente. Para atingir esta finalidade, Allchin (2011) 

apresenta o termo “Whole Science” (traduzido como ciência integral), que, 

metaforicamente, aborda a ciência compreendida de maneira integral em oposição às 

listas consensuais engessadas.  

 Os elementos centrais da abordagem ciência integral (ALLCHIN, 2011, 2013, 

2017, 2020) são: o foco no conhecimento funcional de NdC e o inventário de dimensões 

de confiabilidade na ciência – ambos serão explorados nessa seção, considerando o uso 

desta abordagem como referencial teórico-metodológico desta pesquisa. 

Conhecimento funcional capacita a análise crítica de casos e o posicionamento 

justificado em oposição ao uso de conhecimentos declarativos sobre ciência, que podem 

não ser utilizados com tal finalidade (ALLCHIN, 2011, 2013, 2017, 2020; 

MENDONÇA; OLIVEIRA; ALMEIDA, no prelo). O autor ainda afirma que os 

estudantes precisam entender como as evidências funcionam na ciência, se, e como elas 

falham, para tomarem decisões bem informadas, evitando a confiança cega. Por isso, 

para Allchin (2020) compreender como a ciência funciona significa também 

compreender como ou quando a ciência não funciona. Allchin (2020) retrata isso em um 

exemplo sobre o aquecimento global, ele mostra que algumas das pessoas que são 

opositoras às mudanças climáticas não são especialistas do assunto, como Fred Singer, 

que era físico nuclear, sem formação em ciência da atmosfera ou climática, e Steve 

Milloy, que sempre aparecia na mídia debatendo sobre o assunto e era um advogado. 

Ele comenta que todo esse movimento de negação (ao aquecimento global) foi 

financiado e promovido pela indústria de combustíveis fósseis e outros conservadores 

políticos. Assim, Allchin (2020) chama a atenção da importância do sujeito saber 

avaliar as afirmativas científicas, saber reconhecer quem está falando, saber reconhecer 

quem financia a pesquisa e se esse financiamento pode conter fraudes etc.  

O autor argumenta que trabalhar com NdC de forma funcional no ensino de 

Ciências pode auxiliar os estudantes a aprenderem a avaliar as evidências de forma 

crítica a partir do uso de casos históricos, contemporâneos ou atividades investigativas. 

Isso se dá pois, de acordo com Allchin (2011), quando os estudantes estão inseridos em 
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atividades que necessitam de uma tomada de decisão sobre uma questão da ciência, eles 

podem desenvolver a capacidade de analisar e julgar a credibilidade das informações 

científicas sobre uma questão, podem compreender que até os experts da ciência podem 

errar e também pode favorecer a reflexão sobre as etapas que envolvem a construção do 

conhecimento científico (produção, avaliação, comunicação e legitimação do 

conhecimento) (ALLCHIN et al.,2014). 

Para ilustrar essas ideias, o autor apresenta um estudo de caso contemporâneo 

que relata a história de uma mulher de 40 anos de idade, preocupada com a 

possibilidade de ter um câncer de mama e que planeja fazer uma mamografia, apesar 

dos seus receios em relação à radiação excessiva. No entanto, a mulher recebe a 

informação de que uma força tarefa nacional americana aconselha que se espere até os 

50 anos de idade para realizar o exame, sendo esta informação confirmada na revista 

Women’s Health. Porém, a mesma mulher conheceu outra que faleceu aos 43 anos de 

idade com câncer de mama (ALLCHIN, 2011). A partir de informações 

disponibilizadas em revistas de divulgação científica e sítios da internet, os estudantes 

devem avaliar as evidências que são disponibilizadas, para auxiliar a mulher na decisão 

do exame de mamografia. 

Segundo Mendonça et al. (no prelo), o caso descrito reflete uma situação 

problema similar àquelas que os estudantes podem se deparar em suas vidas. Para se 

posicionar, ou tomar uma decisão sobre esta situação, não é suficiente que os estudantes 

saibam uma lista de princípios de NdC, mas antes, devem realizar uma análise crítica 

das afirmativas. Por exemplo, verificar e compreender sobre os conflitos de interesse 

que podem estar envolvidos nas análises e recomendações. Assim, ao analisar 

criticamente a situação problema, os sujeitos podem expressar seu grau de compreensão 

funcional sobre as práticas científicas e a relevância desta compreensão no processo de 

tomada de decisão (MENDONÇA et al., no prelo). 

Mas porque a reflexão sobre a construção do conhecimento científico é 

importante na tomada de decisão e no posicionamento? Na perspectiva de Allchin 

(2013), existe um histórico que caracteriza a elaboração de uma afirmativa científica, o 

qual se concretiza a partir de uma série de etapas (MENDONÇA et al., no prelo). Nesta 

perspectiva, o autor propôs, primeiramente, em 2011, o inventário das Dimensões da 

Confiabilidade da Ciência (DCC), que foi posteriormente revisto na publicação de 2017. 

Esse inventário (Quadro 1) não foi proposto com o intuito de apresentar uma lista de 



45 
 

 

princípios para os estudantes, não sendo, portanto, uma lista fechada e acabada, tendo 

como objetivo ser apenas ilustrativa, podendo assim ser acrescentado outras dimensões 

que caracterizam o processo de construção do conhecimento científico (Allchin, 2013).  

Quadro 1: Adaptação do inventário das DCC proposto por Allchin (2017) 

Dimensões Categorias Epistêmicas 

Funcionais 

Subcategorias 

 

 

 

 

Observacional 

(1) 

 

 

Observações e 

Medições (1.1) 

Precisão (1.1.1) 

Papel dos estudos sistemáticos (versus conclusões derivadas 

somente de experiências ocasionais) (1.1.2) 

Consistência das evidências (1.1.3) 

Coerência entre diferentes tipos de dados (1.1.4) 

 

 

Experimentos (1.2) 

Controle de variáveis (1.2.1) 

Estudos do tipo cego e duplo-cego (1.2.2) 

Análise estatística de erro (1.2.3) 

Replicação e tamanho da amostra (1.2.4) 

 

Instrumentos (1.3) 

Novos instrumentos e validação dos mesmos (1.3.1) 

Modelos (1.3.2) 

Ética nos experimentos que envolvem humanos (1.3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceitual 

(2) 

 

 

Padrões de raciocínio 

(2.1) 

Relevância da evidência (2.1.1) 

Informação verificável versus valores (2.1.2) 

Papel da probabilidade e inferência (2.1.3) 

Explicações alternativas (2.1.4) 

Correlação versus causa (2.1.5) 

 

 

 

Dimensões Históricas 

(2.2) 

Coerência com evidências já estabelecidas (2.2.1) 

Papel de analogias e de raciocínio interdisciplinar 

(2.2.2) 

Mudança conceitual (2.2.3) 

Tentativa e erro (2.2.4) 

Papel da imaginação e criatividade (2.2.5) 

 Espectro de motivações para fazer ciência (2.3.1) 
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Dimensões Humanas 

(2.3) 

Espectro de personalidades humanas (2.3.2) 

Papel das concepções prévias dos cientistas (2.3.3) 

Percepção de risco emocional versus percepção de risco 

baseada em evidências (2.3.4) 

Não genialidade dos cientistas (2.3.5) 

 

 

 

 

 

Sociocultural 

(3) 

 

 

 

Práticas e costumes 

(3.1) 

Colaboração e competição entre cientistas (3.1.1) 

Formas de persuasão (3.1.2) 

Credibilidade (3.1.3) 

Revisão por pares e resposta a críticas (3.1.4) 

Resolução de controvérsias (3.1.5) 

Liberdade acadêmica (3.1.6) 

 

Vieses (3.2) 

Vieses de crenças culturais (3.2.1) 

Vieses de gênero (3.2.2) 

Vieses de raça ou classe social (3.2.3) 

Economia / 

financiamento (3.3) 

Órgãos de fomento (3.3.1) 

Conflitos de interesse (3.3.2) 

 

 

 

Comunicação (3.4) 

Normas para o tratamento de dados científicos (3.4.1) 

Gráficos (3.4.2) 

Credibilidade de periódicos científicos e mídia de notícias 

(3.4.3) 

Fraude ou outras formas de má conduta (3.4.4) 

Responsabilidade social do cientista (3.4.5) 

 

Contexto (3.5) 

Contexto histórico e social (3.5.1) 

Contexto Político (3.5.2) 

Contexto Econômico (3.5.3) 

Fonte: Almeida, B.C., Análise de casos históricos da ciência estudados sob a perspectiva da ciência em 

construção para favorecer reflexões por parte de licenciandos sobre natureza da ciência. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, 2019, p.61-

62. 
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A seguir iremos apresentar as definições de cada uma das categorias e 

subcategorias do inventário elaboradas por Almeida (2019, p.51-60), já que em nenhum 

de seus trabalhos Allchin às define explicitamente.  

1. Dimensão Observacional: compreende os processos de observação, medições, 

experimentação e utilização de instrumentos que podem caracterizar os estágios iniciais 

do processo de construção de uma afirmação científica. 

1.1. Observações e Medições: tal categoria epistêmica funcional está relacionada ao 

direcionamento da atenção para um foco específico, com o objetivo de investigá-lo e/ou 

analisá-lo. 

1.1.1. Precisão: Relaciona-se ao rigor na identificação e registro de um valor nos 

processos de observação e medição na ciência. Ao considerar esta categoria, 

uma pessoa pode, por exemplo, se questionar se os reagentes utilizados em um 

experimento estavam livres de contaminação, ou se um instrumento de medição 

foi calibrado devidamente. 

1.1.2. Papel dos estudos sistemáticos (versus conclusões derivadas somente de 

experiências ocasionais): compreende a realização de determinados 

procedimentos organizadamente visando a obtenção de dados. Tais 

procedimentos podem, por exemplo, informar se uma afirmação foi elaborada a 

partir de um estudo sistemático rigoroso ou a partir de experiências ocasionais. 

1.1.3. Evidências   consistentes:   em   um   estudo   científico é   necessário 

apresentar evidências concisas que deem suporte a determinada afirmação 

científica. 

1.1.4. Coerência entre diferentes tipos de dados: os dados obtidos a partir de 

diferentes fontes devem estar articulados entre si, conferindo maior 

confiabilidade a um estudo científico. Por exemplo, ao identificar a articulação 

entre dados obtidos a partir de fontes diversas, uma pessoa pode inferir sobre a 

(maior ou menor) confiabilidade de determinada afirmação científica. 

1.2. Experimentos: tal categoria epistêmica funcional está relacionada aos diversos 

procedimentos possíveis de serem utilizados ao longo de uma pesquisa científica. 

1.2.1. Controle de variáveis: é necessário haver o controle de variáveis ao se 

investigar sobre a influência de um agente sobre determinado fenômeno. Ao 



48 
 

 

analisar o controle de variáveis, uma pessoa pode, por exemplo, avaliar se um 

resultado foi obtido em função de determinado agente, ou se outros agentes 

podem ter influenciado tal resultado. 

1.2.2. Estudos do tipo cego e duplo-cego: em experimentos realizados com 

humanos (por exemplo, aqueles realizados na área médica), é necessário que 

sejam feitos estudos do tipo cego, no qual os indivíduos pesquisados 

desconhecem se fazem parte do grupo controle ou do grupo experimental em 

uma pesquisa; ou duplo-cego, estudos nos quais nem os indivíduos pesquisados 

e nem o pesquisador conhecem o grupo controle e o grupo experimental. Por 

compreender metodologias que visam atenuar possíveis vieses nas pesquisas, 

tais estudos conferem maior confiabilidade a uma afirmação científica que foi 

elaborada a partir dos mesmos. 

1.2.3. Análise estatística de erro: as análises estatísticas de erro fornecem 

parâmetros (por exemplo, margem de erro) que permitem inferir sobre a precisão 

de um dado. Dependendo da margem de erro presente nos   dados   apresentados, 

uma pessoa pode atribuir maior ou menor confiabilidade a uma afirmação 

científica. 

1.2.4. Replicação e tamanho da amostra: a quantidade de vezes em que um 

experimento foi replicado pode ser utilizada como parâmetro para avaliar a 

confiabilidade dos resultados apresentados em um estudo. Quanto maior for o 

número de vezes que um resultado foi identificado, maior será a confiabilidade 

do mesmo. Além disso, o tamanho da amostra também pode ser um parâmetro 

para se avaliar sobre a confiabilidade dos resultados de um estudo. Isso porque 

quanto maior a amostra, maiores serão as chances de que uma generalização não 

esteja sendo feita ingenuamente. 

1.3. Instrumentos:    tal    categoria    epistêmica    funcional    está    relacionada    ao 

desenvolvimento de técnicas de medição, registro e controle de processos, bem como 

aplicação das mesmas. 

1.3.1.    Novos instrumentos e validação dos mesmos: o surgimento de novos 

instrumentos de análise de dados requer que os mesmos sejam validados. Nesse 

caso, ao se deparar com um novo instrumento de análise de dados, uma pessoa 

pode questionar, por exemplo, quais foram os métodos utilizados para validá-lo 
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ou, ainda, se tal instrumento contem, de fato, os elementos necessários para a 

análise do fenômeno em questão. 

1.3.2. Modelos: em estudos nos quais modelos forem utilizados na análise de um 

fenômeno, uma pessoa pode questionar, por exemplo, sobre as abrangências, 

limitações, poder de generalização e previsão de tais modelos. 

1.3.3. Ética nos experimentos que envolvem humanos: em pesquisas que 

envolvem experimentos com humanos, é necessário que os objetivos e as 

metodologias utilizadas tenham sido aprovados por um comitê de ética. Esta 

validação visa conferir maior legitimidade aos métodos utilizados na coleta e 

análise de dados destas pesquisas, assim como garantir que nenhum dano seja 

causado aos indivíduos que participaram das mesmas. 

2.   Dimensão Conceitual: Compreende os processos cognitivos do cientista 

relacionados ao desenvolvimento do conhecimento científico.    

2.1. Padrões de raciocínio: tal categoria epistêmica funcional está relacionada aos 

processos mentais que ocorrem durante a construção e uso do conhecimento científico 

pelo cientista. 

2.1.1.    Relevância da evidência: no processo de produção do conhecimento 

científico, em meio a um amplo espectro de dados, um cientista precisa 

identificar quais deles irão se constituir em evidências relevantes para dar 

suporte a uma determinada afirmação científica. 

2.1.2.   Informação verificável versus valores: no processo de produção do 

conhecimento científico, um cientista precisa apresentar as informações que, de 

fato, são verificáveis e fazer o possível para atenuar aquelas que podem conter 

possíveis vieses. 

2.1.3.   Papel da probabilidade e inferência: no processo de produção do 

conhecimento científico, um cientista pode, eventualmente, fazer generalizações 

a partir de métodos como a probabilidade e a inferência estatística. Ao avaliar a 

confiabilidade de tais generalizações, uma pessoa pode questionar, por exemplo, 

sobre o contexto da pesquisa no qual foram utilizadas tais metodologias, bem 

como sobre as limitações das mesmas para analisar determinada situação. 
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2.1.4.    Explicações alternativas: no processo de produção do conhecimento 

científico, um cientista precisa considerar outras maneiras possíveis de explicar 

um fenômeno em estudo. 

2.1.5.    Correlação versus causa: no processo de produção do conhecimento 

científico, um cientista deve reconhecer as diferenças entre a existência de 

correlação entre duas variáveis e a existência de causalidade entre duas 

variáveis. Ao identificar estas diferenças, uma pessoa pode, por exemplo, 

questionar sobre a confiabilidade de uma afirmação científica ao avaliar se duas 

variáveis foram relacionadas adequadamente. 

2.2. Dimensões históricas:  tal categoria epistêmica funcional está relacionada à 

historicidade do processo de elaboração do conhecimento científico por parte dos 

cientistas. 

2.2.1.    Coerência com evidências já estabelecidas: no processo de produção do 

conhecimento, um cientista deve avaliar se suas hipóteses se mostram coerentes 

com os conhecimentos que já estão estabelecidos em sua área de interesse. De 

maneira similar, ao avaliar a confiabilidade de uma afirmação científica, uma 

pessoa pode questionar se as hipóteses elaboradas a partir de um estudo estão 

devidamente articuladas àquilo que já se sabe sobre determinado conhecimento 

científico. 

2.2.2.   Papel de analogias e de raciocínio interdisciplinar: no processo de 

produção do conhecimento, um cientista poderá elaborar analogias utilizando os 

conhecimentos que possui sobre sua área de interesse, assim como relacioná-los 

a outras áreas da ciência. Assim, ao avaliar a confiabilidade de uma afirmação 

científica, uma pessoa pode verificar se foram apresentadas analogias e/ou 

raciocínios interdisciplinares plausíveis em um estudo, assim como questionar a 

natureza dos mapeamentos estabelecidos entre os dois domínios comparados. 

2.2.3.  Mudança conceitual: no processo de produção do conhecimento 

científico, um cientista pode modificar o modo como interpreta um fenômeno 

em função da identificação de novas evidências, do acesso a novos dados, ou da 

utilização de novos referenciais teóricos. 

2.2.4.    Tentativa e erro: no processo de produção do conhecimento científico, 

os métodos de coleta e análise dos dados, bem como as interpretações dadas aos 
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fenômenos por parte de cientistas, podem produzir resultados insatisfatórios. 

Neste caso, é necessário revisar e/ou modificar algumas etapas que envolvem a 

elaboração de um conhecimento. Ao reconhecer que ocorrem tentativas e erros 

na ciência, uma pessoa pode avaliar o modo como um cientista (ou um grupo de 

cientistas) buscou contornar e solucionar o aparecimento de situações 

inesperadas. 

2.2.5.  Papel da imaginação e criatividade: no processo de produção do 

conhecimento científico, os cientistas podem ser criativos ao propor: 

metodologias de coleta e análise dos dados, modelos, interpretações para os 

fenômenos etc. 

2.3. Dimensões humanas: tal categoria epistêmica funcional contempla aspectos 

relacionados diretamente com o indivíduo, tais como: sua personalidade, sua motivação 

(intrínseca e/ou extrínseca), seus sentimentos etc. 

2.3.1.    Espectro de motivações para fazer ciência: um cientista pode se sentir 

motivado a fazer ciência por fatores que podem ser intrínsecos a ele como, por 

exemplo, a apreciação pela ciência e sua maneira de conhecer o mundo; assim 

como por fatores extrínsecos como, por exemplo, o reconhecimento (intelectual 

e/ou financeiro) a ser conquistado ao fazer ciência. 

2.3.2.  Espectro de personalidades humanas: cada cientista possui uma 

personalidade diferente. Ao reconhecer este lado humano do cientista, uma 

pessoa pode compreender, por exemplo, sobre como este se relaciona com os 

pares e de que maneira tal relação pode influenciar o processo de produção do 

conhecimento científico. 

2.3.3.    Papel das concepções prévias dos cientistas: as concepções prévias dos 

cientistas podem influenciar o modo como eles interpretam fenômenos e 

propõem explicações para os mesmos. Ao avaliar a confiabilidade de uma 

afirmação científica, uma pessoa pode considerar, por exemplo, que dois 

cientistas com formação acadêmica distinta podem elaborar interpretações 

diferentes para um mesmo fenômeno. 

2.3.4.    Percepção de risco emocional versus percepção de risco baseada em 

evidência: no processo de produção do conhecimento, um cientista pode tomar   

decisões   precipitadas   ou   inadequadas   baseadas   em   sua percepção de risco 
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fundamentada em emoções. De maneira diferente, um cientista pode tomar 

decisões mais racionais (e, portanto, menos enviesadas) baseadas em sua 

percepção de risco fundamentada em evidências. 

2.3.5.    Não genialidade dos cientistas:  ao longo do processo de produção de 

conhecimento, os cientistas podem cometer erros, visto que não são seres 

geniais, infalíveis e de inteligência extraordinária. Isto resulta em o 

conhecimento científico poder ser questionado e em não ser necessário ser um 

gênio para ser um cientista. 

3.   Dimensão Sociocultural:  Compreende os aspectos socioculturais que permeiam a 

produção, comunicação e validação do conhecimento científico. 

3.1. Práticas e costumes:  tal categoria epistêmica funcional está relacionada a 

práticas, costumes e tradições aceitas na comunidade científica como importantes nos 

processos de produção, comunicação e validação do conhecimento científico. 

3.1.1.    Colaboração e competição entre os cientistas: no processo de produção 

de conhecimento científico, os cientistas podem trabalhar de maneira 

colaborativa ou, ao contrário, podem trabalhar de maneira competitiva, visando 

alcançar determinado resultado e/ou obter reconhecimento. 

3.1.2.   Formas de persuasão: no processo de comunicação e validação do 

conhecimento científico, os cientistas necessitam convencer os pares da 

veracidade ou coerência de suas ideias. Isso porque o convencimento dos pares é 

essencial para que determinadas afirmações sejam aceitas como científicas ou, 

ainda, para que este convencimento contribua para o financiamento de 

pesquisas. 

3.1.3.    Credibilidade: o reconhecimento de um cientista ou de um grupo de 

pesquisa dentro de uma comunidade é muito importante para a maior (ou menor) 

aceitação de uma afirmação científica. Assim, ao avaliar a confiabilidade de uma 

afirmativa, uma pessoa pode analisar em que extensão a credibilidade de um 

cientista ou de um grupo de pesquisa influenciou na aceitação da mesma. 

3.1.4.    Revisão por pares e resposta a críticas: todo conhecimento científico 

produzido deve ser avaliado pelos pares, visando sua validação. Neste processo, 

críticas são feitas, as quais devem ser respondidas pelo cientista ou grupo de 

cientistas responsáveis pela produção de tal conhecimento. À medida em que as 
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críticas são feitas e respondidas de maneira concisa, determinado conhecimento 

é mais aceito em uma comunidade. Assim, frente a um conjunto de críticas, 

quanto maior o número de respostas consistentes, maior tende a ser a 

confiabilidade de uma afirmação científica. 

3.1.5. Resolução de controvérsias: o processo de comunicação e validação do 

conhecimento científico pode envolver a resolução de controvérsias. Estas 

ocorrem quando interpretações diferentes são dadas para um mesmo fenômeno 

ou quando cientistas fazem afirmações que se contradizem. Nesse sentido, a 

resolução de controvérsias ou, pelo menos, a existência de um espectro de 

evidências que dê maior suporte a uma das vertentes de tal controvérsia, pode 

ser um caminho para se avaliar a confiabilidade de uma afirmação científica. 

3.1.6.    Liberdade acadêmica: no processo de produção do conhecimento, a 

liberdade acadêmica está relacionada à possibilidade de um cientista conduzir 

um estudo por motivações pessoais ou afinidade por um tema. De maneira 

diferente, um cientista também poderá conduzir sua pesquisa movido, por 

exemplo, pelos interesses de seus agentes financiadores. 

3.2. Vieses:  tal categoria epistêmica funcional está relacionada à influência de 

valores culturalmente construídos no processo de produção do conhecimento científico. 

3.2.1.    Vieses de crenças culturais (ideologias, religião, nacionalidade etc.): as 

crenças culturais dos cientistas podem influenciar6 o modo como eles 

interpretam e propõem explicações para determinados fenômenos. 

3.2.2.    Vieses de gênero: questões relacionadas ao gênero dos/das cientistas 

podem influenciar o modo como o conhecimento científico é produzido. 

3.2.3.    Vieses de raça ou classe:  questões relacionadas à raça ou à classe 

dos/das cientistas podem influenciar o modo como o conhecimento científico é 

produzido. 

 
6 Nesta subcategoria, assim como nas subcategorias 3.2.2 e 3.2.3, as ‘influências’ dos vieses (crenças 

culturais, gênero e raça) na produção do conhecimento podem estar relacionadas, por exemplo, ao modo 

como dados são interpretados, à obtenção de financiamento de pesquisas ou à credibilidade de um 

cientista diante da comunidade científica. Ou seja, estes aspectos podem influenciar o curso do 

desenvolvimento das ideias científicas. Assim, o termo ‘influenciar’ não está imbuído de nenhum juízo de 

valor, ou seja, não se refere a influências positivas ou negativas.  
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3.3. Economia/Financiamento: tal categoria epistêmica funcional está relacionada 

aos aspectos econômicos que tangem o financiamento de pesquisas, bem como à 

influência desse financiamento na produção do conhecimento científico. 

3.3.1.   Instituições de fomento: reconhecimento da existência de instituições que 

financiam pesquisas e, assim, contribuem para o desenvolvimento do 

conhecimento científico. 

3.3.2.    Conflitos de interesse: uma vez que existe o financiamento de pesquisa 

por parte de uma instituição ou sujeito, podem ocorrer conflitos de interesse. 

Assim, determinados conhecimentos desenvolvidos ou resultados obtidos a 

partir de uma pesquisa podem ser omitidos ou revelados conforme os interesses 

do agente financiador. Por isso, ao se avaliar a confiabilidade de uma afirmação 

científica, uma pessoa pode questionar sobre a existência de alguma influência 

nessa natureza.  

3.4. Comunicação: tal categoria epistêmica funcional está relacionada aos processos de 

comunicação do conhecimento científico, bem como às especificidades e normas desta 

comunicação. 

3.4.1.  Normas para o tratamento de dados científicos: existem regras 

metodológicas que permeiam o processo de tratamento e análise de dados 

científicos. Tais regras metodológicas podem variar dependendo da área de 

conhecimento da ciência (por exemplo, os dados de pesquisas em Química 

Orgânica não serão analisados da mesma forma que os dados obtidos em 

pesquisas em Antropologia). Contudo, não obstante a as especificidades de cada 

área de pesquisa, existem metodologias que lhes são adequadas e que, quando 

executadas com rigor, podem conferir maior (ou menor) credibilidade às 

mesmas. 

3.4.2.  Tipos de gráficos: no processo de comunicação do conhecimento 

científico, gráficos de diferentes tipos podem ser utilizados, visando apresentar 

informações de maneira precisa, as quais irão nortear discussões e/ou dar suporte 

a alguma afirmação científica. 

3.4.3.   Credibilidade dos diversos periódicos científicos e mídia de notícias: a 

credibilidade de uma pesquisa pode ser avaliada utilizando-se como parâmetro a 
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credibilidade do periódico científico e/ou da mídia de notícias em que tal 

pesquisa foi comunicada. 

3.4.4.    Fraude e outras formas de má conduta: no processo de comunicação de 

determinado conhecimento, podem ocorrer fraudes, seja por meio da 

apresentação de informações falsas, manipuladas ou enviesadas, ou por meio da 

omissão de informações importantes de serem apresentadas em uma pesquisa. 

3.4.5.    Responsabilidade social dos cientistas: os cientistas, principais agentes 

no processo de produção do conhecimento científico, devem ter consciência dos 

possíveis desdobramentos que a comunicação ou omissão de informações 

obtidas a partir de uma pesquisa podem ter para a sociedade. 

3.5. Contexto: tal categoria epistêmica funcional está relacionada às 

influências dos contextos histórico, social, político e econômico na produção do 

conhecimento científico. 

3.5.1.    Contexto histórico e social: o processo de produção do conhecimento 

científico pode influenciar e/ou ser influenciado pelo contexto histórico e social 

no qual uma comunidade de cientistas está inserida. Por exemplo, algumas 

pesquisas podem ser iniciadas em função de uma necessidade específica de 

determinado período histórico. 

3.5.2.    Contexto político: o processo de produção do conhecimento científico 

pode influenciar e/ou ser influenciado pelo contexto político no qual uma 

comunidade de cientistas está inserida. Por exemplo, um cientista pode perder 

seu posto de trabalho como pesquisador em uma instituição em função de 

divergências políticas com dirigentes ou financiadores da instituição. Tal 

intercorrência pode influenciar os rumos de determinada pesquisa. 

3.5.3.    Contexto   econômico:   o   processo   de   produção   do   conhecimento 

científico pode influenciar e/ou ser influenciado pelo contexto econômico. Por 

exemplo, determinados tipos de pesquisa podem receber maior visibilidade e/ou 

maior apoio por parte de agentes financiadores caso se mostrem promissoras em 

termos econômicos.  

As Dimensões da Confiabilidade da Ciência são os parâmetros que os alunos 

devem avaliar para perceber como os processos de produzir, comunicar, avaliar e 

legitimar o conhecimento científico acontecem na elaboração dos fatos científicos. Na 
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visão de Allchin (2011), se os estudantes analisarem o conhecimento científico com 

base nesses parâmetros, eles irão analisar e refletir sobre as práticas científicas, o que se 

configura para o autor como uma avaliação autêntica de NdC, que é essencial para 

formação de cidadãos críticos. Isto é o que o autor intitula de perspectiva funcional, ou 

seja, os estudantes devem ser capazes de avaliar a credibilidade das afirmativas 

científicas, desenvolvendo habilidades de interpretar dados científicos, avaliar a 

relevância das evidências científicas, aprender o que ou em quem confiar e reconhecer 

que existem discordâncias entre os especialistas da ciência.  

Allchin (2011) reforça dizendo que da mesma forma que críticos de cinema e de 

música podem avaliar a arte sem necessariamente produzi-la, os estudantes podem 

interpretar ou criticar a confiabilidade das afirmativas científicas sem serem praticantes 

da ciência. Com isso, um cidadão bem informado é aquele que sabe reconhecer as 

evidências relevantes ou evidências falsas para avaliar determinado conhecimento. 

 

4.1 Trabalhos baseados na Ciência Integral (Whole Science) 

Alguns trabalhos brasileiros utilizaram da proposta de Allchin para trabalhar 

com NdC de maneira contextualizada. O primeiro aqui citado é o de Azevedo e Scarpa 

(2018), que tem como objetivo investigar concepções de NdC de professores de 

Biologia em formação inicial, a partir de um questionário contextualizado com 

perguntas fechadas sobre o tema ecologia. Para análise do questionário, foi utilizado o 

inventário DCC proposto por Allchin, com o intuito de detectar as concepções sobre 

NdC que os estudantes apresentaram. As autoras concluem que, quando as perguntas 

são colocadas em um contexto, acarreta em um forte impacto nas respostas, pois os 

licenciandos destacam muitas das dimensões da confiabilidade da ciência. Contudo, 

apesar de ter sido um questionário contextualizado, esse trabalho não se diferenciou 

muito dos outros que investigaram as concepções de NdC dos estudantes, pois as 

autoras se preocuparam mais em quantificar as concepções sobre NdC, não utilizando o 

questionário para analisar se os estudantes conseguiram responder e refletir de forma 

funcional. 

O segundo trabalho é a dissertação de Lício (2018), em que ele analisa palestras 

proferidas por cientistas ganhadores do Prêmio Nobel (Marie Curie, Chandrasekhara 

Venkata Raman, Alexander Fleming e Richard Feynman), baseando na abordagem 
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ciência integral, em busca de aspectos relacionados à NdC. Ele analisa quatro palestras 

utilizando o inventário DCC de Allchin para destacar quais das dimensões são 

encontradas nas falas. A análise das palestras feita pelo autor possibilita aos professores 

e pesquisadores da área mostrar aos alunos como ocorre a produção científica de 

maneira contextualizada, utilizando da história da ciência.  

O terceiro trabalho é de Santos (2018), realizado com alunos do 1º ano do ensino 

médio de Química de uma escola federal, utilizando a história da ciência a partir de um 

júri simulado, sobre a vida pessoal e profissional da cientista Marie Curie. No júri 

simulado os estudantes deveriam responder à seguinte pergunta: “A vida pessoal da 

cientista Marie Curie teria influenciado em sua vida acadêmica? Por que? Os 

estudantes foram divididos em grupos: um a favor, um contra e um de jurados. Os 

estudantes receberam um texto sobre a cientista que destacava o recebimento do Prêmio 

Nobel de Química de 1911 pela descoberta dos elementos Polônio e Rádio e também 

retratava o relacionamento dela com Paul Langevin, isto porque esse relacionamento 

teve uma grande repercussão na época, se isso ajudou ou não Marie Curie a ganhar o 

Prêmio Nobel. Os estudantes também poderiam buscar em outras fontes argumentos 

para serem utilizados no momento do júri. Santos (2018) identificou e caracterizou os 

aspectos de NdC que os estudantes apontaram em suas falas no momento do júri 

simulado, utilizando o inventário DCC de Allchin. Ela concluiu que o uso da história da 

ciência favoreceu a compreensão sobre Ciências, pois os estudantes utilizaram uma 

variedade de aspectos de NdC. Concluiu ainda que as DCC favoreceram uma análise 

consistente dos dados, caracterizando adequadamente a situação de ensino-

aprendizagem vivenciada pelos estudantes.   

O quarto trabalho é a dissertação de Almeida (2019), realizada com professores 

de Química em formação inicial de uma universidade federal, em uma disciplina 

optativa que tinha como objetivo o estudo da história da ciência. Foram utilizados como 

instrumento de coleta de dados casos históricos de alguns cientistas (Karl Friedrich 

Mohr, Rudolf Diesel, Louis Pasteur e Fréderic Joliot, Marie Curie). A autora analisou as 

reflexões de duas licenciandas a partir de um estudo de caso. A análise dessas reflexões 

foi realizada utilizando o instrumento da DCC de Allchin, assim foram elencadas quais 

dimensões foram encontradas nas reflexões das licenciandas. Ela conclui que o uso da 

história da ciência favoreceu o pensamento crítico sobre a NdC, ocasionando mudança 

na visão de ciência das licenciandas ao longo das atividades. Ao utilizar o inventário das 
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DCC para análise foi possível identificar a relação entre as reflexões expressas pelas 

licenciandas e as diversas etapas do histórico de construção das afirmativas científicas.  

O quinto trabalho é de autoria de Mendonça et al. (no prelo). Também foi 

realizado com professores de Química em formação inicial. Os licenciandos produziram 

um júri simulado envolvendo um caso contemporâneo sobre organismos geneticamente 

modificados, a partir de leitura e análise de textos e reportagens sobre o tema.  

Posteriormente, eles responderam um questionário contextualizado sobre o tema, este 

último foi o instrumento de coleta de dados deste artigo. Nele foi analisado se os 

licenciandos apresentaram conhecimento funcional (ou não funcional) sobre NdC em 

relação a cada uma das dimensões de confiabilidade de afirmativas científicas avaliadas. 

As autoras também analisaram os dados utilizando o inventario das DCC de Allchin, 

para elencar quais das dimensões cada licenciando conseguiu destacar em cada uma das 

perguntas. As autoras concluíram que apesar de os licenciandos terem apresentado pelo 

menos uma compreensão funcional sobre determinado aspecto de NdC, eles não foram 

capazes de fazê-lo para todos. Ainda destacam que a análise dos dados utilizando as 

DCC possibilitou uma visão mais abrangente sobre a ciência, quando utilizada na 

resolução de situações problema e tomadas de decisões, porque esse instrumento 

minimizou os riscos de classificação das respostas dos licenciandos conforme aspectos 

declarativos de NdC.  

Para finalizar, argumentamos sobre o potencial das ideias expostas por Allchin 

sobre a perspectiva de ensino de NdC de maneira funcional, pois julgamos importante 

que os cidadãos apresentem habilidades e conhecimentos para fazer uma análise da 

confiabilidade das afirmações científicas que estão envolvidas na construção do 

conhecimento científico e nas suas relações com a sociedade. Dessa forma, neste 

trabalho investigamos como licenciandos em Química utilizaram conhecimentos de 

NdC na perspectiva funcional ao terem que se posicionar em relação à uma questão 

sociocientífica.  
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5 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Como posto no referencial teórico desta pesquisa, nós pretendemos alcançar os 

objetivos da Educação Científica já citados, a partir do ensino de NdC promovendo um 

debate mais bem informado em torno de uma QSC. Defendemos que a melhor maneira 

de se ensinar NdC é a partir da abordagem explícita, que segundo Allchin (2014) a 

mesma pode ajudar os estudantes e professores de Ciências a refletirem sobre a ciência 

e sobre os problemas e controversas pessoais e sociais. Dessa forma, acreditamos que a 

proposta Whole Science elaborada por Allchin (2011, 2017), poderia ser utilizada para 

se alcançar o ensino explícito de NdC. Isto porque, com essa proposta pretendemos que 

os estudantes aprendam NdC de forma funcional, viabilizando o uso crítico dos 

conhecimentos sobre ciência na análise de casos e nos seus posicionamentos.  

Considerando esses objetivos pretendemos responder as seguintes questões de 

pesquisas:  

1) Como os licenciandos em Química utilizaram conhecimentos de NdC para 

analisar afirmativas relacionadas a uma controvérsia em relação as dietas low carb e low 

fat? 

2) Como o conhecimento sobre NdC de licenciandos em Química afetou o 

posicionamento em relação a controvérsia sobre as dietas low carb e low fat e em 

relação ao caso (redução do consumo de carne) que move toda a SD? 
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6 METODOLOGIA 

 

6.1 Coleta de dados 

Considerando que os processos sociais são apreendidos por meio de interações 

diretas (JACCOUD; MAYER, 2010), essa pesquisa possui uma abordagem 

metodológica qualitativa. Para iniciar nossa pesquisa, realizamos a coleta dos dados 

elaborando uma sequência didática (ver apêndice 1) envolvendo uma QSC com o tema: 

“Dietas Alimentares”. A SD foi elaborada pela pesquisadora e duas colaboradoras, 

alunas do Programa de Pós-graduação em Educação (Mestrado em Educação), com 

supervisão das respectivas orientadoras do grupo de pesquisa “Práticas Científicas e 

epistêmicas na Educação em Ciências”. 

Essa pesquisa faz parte de um projeto intitulado como “Abordagem de Questões 

Sociocientíficas fundamentada na modelagem analógica”, submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em pesquisa da UFOP (Anexo 1). De acordo com os princípios éticos, 

os licenciandos envolvidos nessa coleta de dados assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido - TCLE (Anexo 2) informando que as aulas seriam filmadas e 

gravadas em áudio, mas que as identidades dos mesmos seriam mantidas em sigilo, e 

adotaríamos nomes fictícios para nos referirmos aos licenciandos.    

A SD foi desenvolvida numa turma com 13 licenciandos do sétimo período do 

curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Ouro Preto. Ela foi 

aplicada na disciplina Metodologia de Ensino de Química III, no segundo semestre de 

2019. A ementa da disciplina contemplava contextualização, Educação CTSA e QSC.  

A SD foi elaborada de acordo com a proposta de Conrado e Nunes-Neto (2018), 

já citada no segundo capítulo. Foi construído um caso com diálogos e personagens para 

se introduzir a questão problema. Para se aproximar do contexto dos estudantes, o caso 

se passava em uma disciplina de Bioquímica de um curso de Química. Ao todo a SD 

possui 10 atividades. Para cada atividade elencamos quais eram as dimensões 

conceituais, procedimentais e atitudinais (CPA) que desejávamos serem alcançadas.  

A SD foi realizada em 16 aulas (de 50 minutos cada). No geral a turma era 

participativa e frequente e mostrou muito interesse em estudar o tema. Os licenciandos 

tiveram que se separar em quatro grupos, que se mantiveram os mesmos (três contendo 

três integrantes e um deles com quatro integrantes) no desenvolvimento da SD.  
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A pesquisadora e as demais alunas do mestrado que também elaboraram a SD 

acompanharam todas as aulas da disciplina, até mesmo as que não foram referentes à 

SD, com o intuito de observar o processo de desenvolvimento da turma e também de 

familiarizar-se com os licenciandos. No desenvolvimento da SD as mestrandas tiveram 

um papel de tutoras, fazendo uma espécie de mediação nos grupos para facilitar as 

discussões (AZER, 2005). A professora da disciplina era orientadora de duas dessas 

alunas, e assim ela também participou da elaboração da SD, e sua aplicação na 

disciplina de graduação.  

Todos os encontros da disciplina foram gravados com duas câmeras e em cada 

grupo foi posto um gravador de áudio. Todas as atividades escritas foram entregues às 

pesquisadoras após cada aula, elas as fotocopiaram para posterior consulta, e as 

devolveram aos licenciandos. 

A SD inicia com um caso intitulado de “Mocinha ou vilã”: Seria a carne um 

problema ou solução?”. No caso é apresentada uma problematização: se comer carne 

faz mal ou não, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. No caso o aluno João é 

a favor de comer carne, já a aluna Maria é contra. Dessa maneira, a professora sugere 

que a turma faça uma pesquisa para responder a seguinte pergunta: "vocês acreditam 

que a redução do consumo de carne é uma ação capaz de promover melhorias na 

sustentabilidade ambiental e na saúde humana?" 

Após a apresentação do caso, a SD propõe várias atividades que abordam a 

saúde e alimentação com alguns conteúdos da bioquímica, as funções e os nutrientes 

dos alimentos analisando a Pirâmide Alimentar, Natureza da Ciência na perspectiva 

funcional (Whole Science) de Allchin (2011), os conflitos éticos e morais e os impactos 

ambientais que envolvem o caso. Essas atividades têm o intuito de apresentar 

informações que os licenciandos deverão analisar para um posicionamento esclarecido 

em relação ao problema proposto. A seguir, apresentamos no quadro 2 o tema que foi 

abordado em cada uma das aulas e seus principais objetivos.  

Quadro 2: Objetivos de cada aula da SD sobre dietas alimentares. 

AULAS ABORDAGEM OBJETIVOS 

1 Caso Introduzir a questão problema 

2  Abordar conceitos referentes às 

macromoléculas (lipídeos, proteínas e 
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Saúde e alimentação carboidratos) 

3 Funções e nutrientes dos alimentos a partir da 

Pirâmide Alimentar 

Analisar e refletir sobre as diferenças nas 

pirâmides alimentares ao longo do tempo 

4  

Natureza da Ciência na perspectiva funcional 

Introduzir o conceito Natureza da Ciência 

(NdC) funcional e os critérios para se 

analisar as dimensões epistêmicas da 

ciência. 

5 e 6 Dimensões da Confiabilidade na Ciência Analisar artigo com base nas dimensões de 

confiabilidade da ciência. 

7 e 8 Dimensões da Confiabilidade na Ciência - 

Tomada de decisão 

Tomar uma decisão a partir da análise do 

artigo utilizando o inventario de Allchin 

(2017) 

9 e 10 Conflitos éticos e morais à mesa Compreender e refletir em relação a ética e 

as tendências de consideração moral em 

relação aos animais 

11 e 12  

Impactos ambientais referente à pecuária 

Compreender alguns fatos relacionados à 

sustentabilidade da carne bovina e refletir 

sobre as consequências do desmatamento e 

a importância da conservação ambiental 

13 e 14  

Construindo modelos 

Compreender o efeito estufa e o 

aquecimento global e refletir sobre as ações 

antropogênicas que intensificam o efeito 

estufa 

15 e 16  

Elaboração do parecer final 

Elaboração de um texto argumentativo que 

responda a questão problema utilizando os 

conhecimentos e dados da SD. 

Fonte: Elaboração própria  

Neste trabalho fizemos um recorte da SD analisando apenas as atividades que 

envolveram mais diretamente o ensino de NdC (aulas 4 a 8) com seus objetivos de 

aprendizagem, a partir de cada uma de suas dimensões (conceituais, procedimentais e 

atitudinais), que está detalhada no quadro 3. Essas atividades foram realizadas a partir 

da análise de um artigo: “The Soft Science of Dietary Fat” de Gary Taubes (2001), que 

foi traduzido por nós para o português (ver apêndice 2).  

Quadro 3: Objetivos de aprendizagem das atividades sobre NdC 

AULAS ABORDAGEM PRINCIPAIS 

ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Natureza da 

Ciência na 

perspectiva 

funcional 

Leitura e discussão do 

inventário das dimensões da 

confiabilidade da ciência de 

Almeida (2019), segundo 

Allchin (2017), para 

introduzir o assunto de NdC 

na perspectiva funcional 

 

Conceituais: Compreender a perspectiva 

de NdC funcional e os critérios para se 

analisar as dimensões epistêmicas da 

ciência; compreender as categorias e 

subcategorias do inventário das 

dimensões da confiabilidade da ciência 

de Almeida (2019) a partir do original 
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Allchin (2017) 

 

 

 

 

 

 

5 e 6 

 

 

 

 

Dimensões da 

Confiabilidade 

na Ciência 

Leitura do artigo “The Soft 

Science of Dietary Fat”. 

Responder algumas questões 

sobre o artigo para avaliar 

como os licenciandos lidam 

com as dimensões da 

confiabilidade da ciência 

 

Conceituais: Compreender as dimensões 

da confiabilidade da ciência e NdC na 

perspectiva funcional 

Procedimentais: Avaliar a credibilidade 

das afirmativas científicas; interpretar 

dados científicos; avaliar a relevância das 

evidências científicas 

Atitudinais: Refletir sobre como 

podemos decidir em que pesquisas 

confiar, ou seja, quais critérios devem ser 

utilizados ao tomar uma decisão 

considerando-se as informações das 

diferentes mídias (um trabalho científico, 

de divulgação científica, noticiários, 

redes sociais etc.) 

 

 

 

 

 

7 e 8 

 

 

 

 

Dimensões da 

Confiabilidade 

na Ciência - 

Tomada de 

decisão 

 

 

 

Identificar qual das 

dimensões da confiabilidade 

da ciência o artigo apresenta 

e analisá-las em termos de 

forte ou fraca. Tomada de 

decisão sobre o caso. 

Conceituais: Compreender as dimensões 

da confiabilidade da ciência e NdC na 

perspectiva funcional. 

Procedimentais: Analisar artigo 

científico com base nas dimensões da 

confiabilidade da ciência (Allchin,2017); 

construir e apresentar argumentos sobre 

o caso. 

Atitudinais: Refletir sobre os critérios 

utilizados para análise de controvérsias 

científicas considerando-se quais são as 

implicações na vida pessoal. 

Fonte: Elaboração própria 

  

6.2 Análise dos dados 

Neste trabalho o foco de análise é um recorte da SD com atividades cujo 

objetivo central é trabalhar com NdC numa perspectiva funcional, utilizando-se do 

inventário das Dimensões da Confiabilidade da Ciência de Allchin (2017) como 

instrumento de análise tanto pelos licenciandos quanto pela pesquisadora. Optamos por 

utilizar uma controvérsia (sobre as dietas low carb e low fat e o consumo de gordura 

saturada ou insaturada e os benefícios/malefícios para a saúde), com intuito dos 

estudantes avaliarem a credibilidade das afirmativas científicas, considerando-se as 

discordâncias existentes entre os especialistas da ciência. 

Para responder as questões de pesquisa, iniciamos nossa análise de dados 

assistindo aos vídeos das aulas e lendo as respostas das atividades escritas dos 

licenciandos que foram entregues à pesquisadora. Deste modo, a análise dos dados 
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conjugará os instrumentos escritos (resposta às atividades pelo grupo e parecer final) 

com a transcrição dos áudios (referente ao debate nos grupos e entre os grupos da turma 

e com a professora). 

Após assistir os vídeos foi realizada a transcrição7 na íntegra dos áudios das 

aulas analisadas. Essa transcrição foi realizada conforme a proposta estabelecida por 

Carvalho (2006). Foi utilizado um parêntese ( ) indicando hipóteses do que se ouviu; 

dois parentes (( )) indicando comentários e esclarecimentos; reticências (...) 

identificando pausa na fala; colchetes [ ] indicando falas simultâneas e letras maiúsculas 

indicando uma entonação.  

Primeiro, fizemos a pré-análise dos dados, identificando o que poderíamos tomar 

como corpus de análise. Em seguida, criamos a metodologia de análise dos dados 

utilizando e adaptando categorias já existentes em outro trabalho (MENDONÇA; 

OLIVEIRA; ALMEIDA, no prelo). Assim, as categorias aqui utilizadas foram criadas a 

priori, pois mesmo na elaboração da SD, já tínhamos noção de quais categorias sobre as 

dimensões de confiabilidade da ciência poderíamos analisar nos dados. Pela análise dos 

dados não tornou-se necessário a criação de categorias a posteriori.  

Cada grupo teve que responder a oito perguntas nas atividades da SD que 

compuseram as aulas 4 a 8. O conjunto das respostas às questões 3, 4, 5, 6 e 8 (escrito e 

na discussão em sala de aula) foi o corpus utilizado na análise. Utilizamos os seguintes 

critérios para análise:  

(i) identificamos quais aspectos de NdC cada grupo elencou, para isso 

utilizamos o inventário das DCC como guia para proposição das 

respostas em categorias;  

(ii) se eles utilizaram esses aspectos de maneira funcional ou não 

funcional ao analisarem as afirmativas científicas sobre as dietas. Para 

isso, nos fundamentamos em Mendonça et al. (no prelo). De tal forma 

que verificamos se: (a) realizaram uma análise bem informada sobre 

as afirmativas científicas e das práticas relacionadas a elas, isto é, se 

estas foram criticamente examinadas, evitando a apresentação de 

conclusões precipitadas; (b) interpretaram os dados científicos para 

 
7 Parte das transcrições dos áudios foram realizados por uma aluna de Iniciação Científica da orientadora 

de mestrado desta pesquisa.  
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fundamentar o posicionamento com evidências; (c) evitaram meras 

declarações de aspectos de NdC, isto é, não apenas mencionou um 

aspecto de NdC, mas também explicitou como tal aspecto dava 

suporte a um determinado posicionamento. Destacamos que no 

trabalho de Mendonça et al. (no prelo), elas utilizaram um 

questionário individual para analisar os dados, já em nosso trabalho 

utilizamos um conjunto de atividades discutidas em grupos de 

licenciandos. 

Para responder à questão de pesquisa 1 analisamos as respostas das questões 3 a 

6 da atividade das aulas 5 e 6.  

De forma mais específica, para a questão 3, espera-se que os licenciandos 

compreendessem a importância do tipo, tamanho e controle da amostra nos 

experimentos, porque são parâmetros para avaliar a metodologia e a confiabilidade dos 

resultados apresentados em um estudo. No contexto analisado, envolvendo as dietas, é 

possível observar que uma pesquisa realizada em 1984 sobre o medicamento chamado 

colestiramina, indicou que seu uso resultou na redução dos níveis de colesterol em 

homens com níveis anormalmente altos de colesterol e reduziu modestamente as taxas 

de doenças cardíacas. Essa pesquisa foi realizada apenas com homens de meia idade 

(com aproximadamente 50 anos), mas mesmo assim os pesquisadores concluíram que 

esses resultados deveriam ser estendidos tanto para homens quanto para mulheres a 

partir dos 2 anos de idade, que sofrem com os altos níveis de colesterol. Esperamos que 

os licenciandos destaquem em suas respostas que a generalização do resultado do teste 

não parece ser confiável, por utilizar um número restrito de amostra com características 

distintas para outros grupos, porque o medicamento pode funcionar de diferentes formas 

em pessoas com sexos e idades distintas, por isso, era preciso ser feito uma pesquisa 

mais cautelosa com uma amostra mais diversificada.   

Considerando as categorias das DCC, julgamos que os licenciandos podem 

expressar sua compreensão sobre os seguintes aspectos de NdC: precisão dos resultados 

obtidos na pesquisa sobre o medicamento colestiramina; se há evidências consistentes 

para tal resultado; papel dos estudos sistemáticos (versus conclusões derivadas somente 

de experiências ocasionais) e replicação e tamanho da amostra. Contudo, cada dimensão 

não será analisada apenas em termos de ocorrência, mas avaliada em termos de 
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conhecimento funcional ou não, isto é, utilizando os critérios (a), (b) e (c) 

fundamentados em Mendonça et al. no prelo.  

Para a questão 4 espera-se que os licenciandos reconheçam que as pesquisas 

científicas necessitam de financiamentos por empresas ou instituições que possuem 

interesses específicos. Todavia, os cientistas precisam ter responsabilidade social e agir 

com ética e, por isso, não podem deixar os resultados de suas pesquisas serem 

influenciados pelos interesses de quem as financia. No contexto apresentado sobre as 

dietas é possível constatar o financiamento das pesquisas por empresas do ramo 

alimentício, pois a partir do momento que se tornou dogma banir a gordura das dietas 

começou a comercialização de produtos alimentícios com baixo teor de gorduras, se 

tornando um grande negócio para essas empresas. Assim os licenciandos poderiam 

interpretar que esse tipo de financiamento, devido aos interesses econômicos dessas 

empresas, pode influenciar nos resultados das pesquisas.  

Considerando as DCC, julgamos que os licenciandos podem expressar 

entendimentos sobre NdC relacionados a: órgãos de fomento; responsabilidade social 

do cientista. A análise também será feita considerando a ocorrência das categorias 

atrelado aos critérios (a), (b) e (c) para avaliar o conhecimento funcional. 

Para a questão 5, espera-se que os licenciandos destaquem que, além do 

financiamento, os interesses políticos e a mídia também podem influenciar os resultados 

das pesquisas. No contexto apresentado os aspectos políticos se relacionam ao interesse 

do governo americano com a alimentação da população, que mudou a política 

nutricional do país iniciando o processo de banir (ou diminuir) a gordura da dieta. Já em 

relação ao aspecto sobre a credibilidade das mídias de notícias, pode-se destacar que os 

veículos de comunicação podem transformar uma informação em fato, devido a sua 

influência na sociedade. No artigo, por exemplo, vários resultados de pesquisas, mesmo 

não tendo evidências suficientes para tal conclusão, são publicados em jornais 

reconhecidos (New England Journal of Medicine). A análise também será feita 

considerando a ocorrência das categorias atrelado aos critérios (a), (b) e (c) para avaliar 

o conhecimento funcional. 

Para a questão 6 espera-se que os licenciandos destaquem a responsabilidade 

social do cientista no momento de resolver uma controvérsia científica e seus conflitos 

de interesse, isto porque os cientistas devem ter consciência dos possíveis 
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desdobramentos que a comunicação ou omissão dos resultados de suas pesquisas podem 

ter para a sociedade. No contexto analisado é possível observar isso em uma conferência 

chamada “Conferência de Consenso” que foi realizada com o objetivo de decidir se 

dietas com baixo teor de gordura são recomendadas contra as doenças cardíacas.  Mas 

essa conferência, mesmo antes de ocorrer, já antecipava um resultado que era 

tendencioso aos desejos de quem a organizou, isto porque a maioria dos especialistas 

escolhidos para debaterem o tema na conferência era a favor da ideia de reduzir o 

consumo de gorduras, por isso, o resultado da conferência com unanimidade foi que o 

ideal seria reduzir o consumo de gorduras. Contudo, se realmente houvesse um 

consenso entre os especialistas sobre isso, não seria necessária essa conferência, por isso 

os resultados dela não foram bem aceitos pelos especialistas que não participaram dela. 

Além disto, ela deveria levar em consideração mais amplamente o discurso daqueles 

que se posicionavam de modo contrário. 

Considerando as DCC, julgamos que os licenciandos podem expressar 

entendimentos sobre NdC relacionados a: responsabilidade social do cientista e 

resolução de controvérsias. A análise também considerou a ocorrência das categorias 

atrelado aos critérios (a), (b) e (c) para avaliar o conhecimento funcional. 

Para responder à questão de pesquisa 2 analisamos a resposta dos licenciandos a 

questão 8 da Atividade da aula 8 sobre NdC e o parecer final da SD referente as aulas 

15 e 16, observando o quão esclarecido (em termos de justificado) é o posicionamento 

do grupo e identificando se os licenciandos fizeram menção (direta ou indiretamente) 

aos aspectos de NdC em suas respostas. Julgamos que essa análise relaciona-se aos 

princípios da proposta de Allchin de questionar em quem e no que confiar ao se 

posicionar sobre casos controversos, fazendo uso de conhecimentos de NdC no 

posicionamento.  

Ao todo quatro grupos realizaram as atividades em sala de aula, contudo nesta 

pesquisa analisamos as respostas apenas de três grupos, isto porque em um dos grupos 

os licenciandos tiveram um alto índice de faltas (sendo que a maioria das atividades 

foram feitas individualmente e não em grupo) e também no parecer final esse grupo não 

levou em consideração os aspectos de NdC. 
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Na aula 5 da SD os licenciandos terminaram de responder as questões 1 a 6 da 

atividade sobre NdC, que foi iniciada na aula 4. Em seguida, a professora iniciou a 

discussão das questões com os licenciandos, retomando ao caso do personagem João, 

em que ele se encontrava na busca por evidências acerca das dietas low fat e low carb, 

para que ele pudesse ter argumentos para discutir com sua turma se realmente o 

consumo de carne deve ou não ser reduzido. Assim, a professora destacou a importância 

de os licenciandos sempre retomarem a esse objetivo, pois todas as atividades que eles 

estavam realizando na SD visavam fornecer mais subsídios para a resolução do caso. A 

professora retomou a última atividade da SD (Atividade 3) sobre a pirâmide alimentar, 

que aparece invertida, isto é, na sua base são colocadas as gorduras ao invés dos 

carboidratos. A professora usou tal informação para dar indícios sobre origem da 

controvérsia das dietas abordada na Atividade 4 da SD.  

Para finalizar sua fala e iniciar a discussão sobre as questões com a turma, a 

professora explicou que o artigo que eles leram se encontra em domínio público para 

qualquer pessoa que queira consultar, ou seja, a análise que haviam realizado do artigo, 

por meio das questões da Atividade 4, poderia ser feita por qualquer sujeito interessado 

no assunto que tivesse que se posicionar de forma esclarecida em sua vida. Ela fez isto 

com intuito de estabelecer um paralelo com a proposta de inserção de NdC no ensino de 

Ciências e de estudos de caso de Allchin.  

Análise das questões (3 à 6) 

Questão 3 

Apresentamos a seguir as respostas e discussões de cada grupo referente a 

questão 3: Uma das pesquisas realizada pela Ensaio de Prevenção Primária Coronário 

das Clínicas de Pesquisa de Lipid Research Clinics (LRC), liderada pelo administrador 

do NHLBI Basil Rifkind e o bioquímico Daniel Steinberg da Universidade da 

Califórnia, San Diego, concluiu que os benefícios da colestiramina também poderiam 

ser estendidos à dieta. E embora o teste tenha sido feito apenas com homens de meia-

idade com níveis de colesterol superiores aos de 95% da população, eles concluíram 

que esses benefícios “poderiam e deveriam ser estendidos a outras faixas etárias e 

mulheres e… outras elevações mais modestas dos níveis de colesterol." (Pg. 6). Como 
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você avalia a metodologia utilizada? Ela é confiável para se estabelecer tais 

generalizações? 

Grupo 1 

No quadro 4, apresentamos a discussão do grupo 1 sobre a questão 3.  

Quadro 4: Discussão da questão 3 pelo grupo 1 – Parte A 

1- Fabrício: Achei tendenciosa... 

2- Flávio: Aí no final ele fala que pode afetar o restante da população... 

3- Bianca: Sabe o que é pior para mim? É eles pegarem esse grupo de homens que têm o colesterol 

muito alto e generalizar e falar assim: “ah...isso pode ser estendido para mulheres e para o restante da 

população”. 

4- Fabrício: É... também.... 

5- Bianca: Eles pegaram um grupo muito seleto e generaliza isso para as mulheres e o restante da 

população. Isso não faz sentido.  

Fonte: Elaboração própria 

Nessa discussão podemos inferir que o grupo 1 fez menção a dimensão 

observacional, categoria experimentos e sub-categorias replicação e tamanho da 

amostra de uma determinada pesquisa (nos turnos 3 e 5). Eles afirmaram que por ser 

uma amostra seleta (isto é, apenas homens na faixa etária de 50 anos, não incluindo 

outras idades e sexo feminino), não deveria o resultado da pesquisa ser generalizado 

para toda a população, considerando que a pesquisa foi tendenciosa (destacado no turno 

1), ou seja, tinha interesse de provar uma hipótese, mas o fez de forma pouco criteriosa 

em termos dos experimentos conduzidos.  

No quadro 5 apresentamos a discussão em sala de aula do grupo 1 com a 

professora ainda sobre a questão 3: 

Quadro 5: Discussão da questão 3 pelo grupo 1 – Parte B 

281- ((simultaneamente, alguns alunos respondem que não)) 

282- Professora: todos concordam que não? 

283- ((simultaneamente, alguns alunos respondem que sim)) 

284- Professora: o que que vocês justificaram? 

285- Tiago: eu falei que...  

286- Augusto: como que você vai (dedicar)? 

287- Tiago: é::... limitado porque ele não especifica qual a meia idade é ( )... é::... e também porque a 

pesquisa foi feita apenas em homens... (podendo ter abrangido) mulheres... sem contar que ele não leva 

em consideração... é::... fatores como... sei lá... metabolismo... de cada indivíduo... 
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288- Bianca: sim... e o próprio artigo fala que... quando eles publicam esse... negócio aí de pulmão... sei 

lá o que... coração... que quando eles publicam... eles publicam sem o uso de dados... (uma) pesquisa de 

que tinha feito... sido... sido feita de um remédio... estendendo isso para uma dieta... 

289- Professora: sim... aí é uma conclusão... 

290- Adriana: (e voltando)... (voltando também só para um gênero) né?... só para o... homem de meia 

idade... não... ((trechos inaudíveis))... pelo jeito aqui ele... que eles... eles falam que... de outras faixas 

etárias... não necessariamente... só pessoas mais velhas... ou só pessoas maiores de idade (tanto quanto)... 

290a- Bianca: eles generalizam (uma pesquisa que tinha sido feita) só para homens... 

Fonte: Elaboração própria 

Nessa discussão sobre a questão 3 podemos inferir que o grupo 1 se referiu 

novamente a dimensão observacional, categoria observações e medições, sub-categorias 

o papel dos estudos sistemáticos (versus conclusões derivadas de experiências 

ocasionais), nos turnos de fala 287, 288, e precisão, exposto nos turnos 3 e 290a, nos 

quais criticaram o critério de obtenção dos dados e a generalização dos resultados, 

citando, por exemplo, o fato de não ser levado em conta o metabolismo de cada sujeito.  

Consideramos que o grupo 1 conseguiu fazer uma análise funcional da questão 3 

sobre o artigo para as categorias relativas aos experimentos e observações e medições, 

pois, segundo nossas categorias de análise: 

(a) eles fizerem uma análise bem informada sobre: o tamanho e a característica da 

amostra de uma pesquisa e as suas conclusões; os estudos do medicamento 

colestiramina, pois criticaram os resultados desse estudo serem estendidos também para 

uma dieta (low fat), isto porque, os pesquisadores “relataram que um medicamento 

chamado colestiramina reduziu os níveis de colesterol em homens com níveis 

anormalmente altos de colesterol e reduziu modestamente as taxas de doenças cardíacas 

no processo e concluíram, sem o uso de dados sobre dietas, que os benefícios da 

colestiramina também poderiam ser estendidos a dieta” (apêndice 2, p. 102). 

(b) eles conseguiram interpretar os dados apresentados no artigo (p. 97, apêndice 2) para 

fundamentar seus posicionamentos, concluindo que o estudo realizado apenas com 

homens de meia idade não poderia ser generalizado para mulheres e outros homens de 

diferentes faixas etárias;  

(c) eles evitaram meras declarações de aspectos de NdC, de maneira implícita eles 

conseguiram abordar como os aspectos relacionados à replicação e tamanho da 

amostra, papel dos estudos sistemáticos e precisão davam suporte aos seus 
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posicionamentos, pois, segundo eles, não é possível confiar em uma pesquisa cujos 

resultados partem de uma metodologia com uma amostra tão seleta e não justificada. 

Isto evidencia que o grupo 1 julgou que foram feitas conclusões precipitadas em relação 

a esse estudo, possivelmente pelo caráter tendencioso da pesquisa. 

 

Grupo 2  

No quadro 6 apresentamos a discussão do grupo 2 sobre a questão 3. 

Quadro 6: Discussão da questão 3 pelo grupo 2  

42- Augusto: Na 3 eu coloquei isso... Que o estudo se baseou somente em um grupo específico.... Aqui 

olha. “O julgamento LRC foi um ensaio de drogas, não um teste de dieta”... ou seja, eles aplicaram 

uma droga no paciente que tinha um nível de colesterol lá em cima para poder abaixar, mas não falou 

para o cara fazer uma dieta low fat que é baixo consumo de gordura. Só falou para o paciente tomar 

esse medicamento... [continua lendo o trecho do artigo] “...mas o NHLBI anunciou o seu resultado 

como o fim do debate sobre a gordura na dieta”. Eles aplicaram uma droga para abaixar o nível de 

colesterol e publicaram um resultado falando que podia acabar com a dieta. 

43- Elias: É, não precisava mais cortar a gordura, pois era só tomar o remédio. 

44- Augusto: Eu trabalhava com pessoas que tinham colesterol alto e tomavam “sinvastatina” para 

abaixar. Eles iam no médico, na policlínica e o médico mandava eles tomarem. Eles não faziam 

atividade física, não faziam nada. Continuavam comendo igual um doido, não tinha dieta nenhuma e só 

tomava a “sinvastatina”. 

45- Elias: Só que esse medicamento, como ele elimina do corpo? É perigoso armazenar. 

46- Augusto: Acho que vai para o fígado... 

47- Elias: Então, vai para o fígado...e uma hora ou outra o fígado vai ter que liberar tudo... 

48- Augusto: [ler trecho do artigo] “Em janeiro de 1984, os pesquisadores do LRC relataram que um 

medicamento chamado colestiramina reduziu os níveis de colesterol em homens com níveis 

anormalmente altos de colesterol e reduziu modestamente as taxas de doenças cardíacas no 

processo.” Tipo assim, a queda no nível de colesterol e taxa de mortalidade diminuiu em função da 

aplicação do remédio, do medicamento. Aí, o que entrou em discussão, foi que.... Agora eles falam 

assim, olha: sem o uso de dados sobre dietas, que os benefícios da colestiramina também poderiam ser 

estendidos à dieta. Tipo assim, eles não fizeram o estudo da dieta, mas falaram que esse medicamento 

pode ser usado, como quem está fazendo dieta...baseado em que? 

49- Flávia: E aí a pessoa toma um remédio desse e não faz a dieta e morre.  

50- Augusto: Olha lá: “E embora o teste tenha testado apenas homens de meia-idade com níveis de 

colesterol superiores aos de 95% da população...” Ou seja, eles pegaram uma amostra de 5% de 

pessoas com colesterol lá nas alturas, com idade avançada e já é uma população susceptível a ter o 

colesterol mais alto e deram medicamento e falaram que esse benefício pode ser estendido para mulher 
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e criança. Sem fazer estudo eles concluíram que esses benefícios poderiam e deveriam ser estendidos a 

outras faixas etárias e mulheres e… outras elevações mais modestas dos níveis de colesterol. 

Fonte: Elaboração própria  

Na discussão do grupo 2 sobre a questão 3, podemos inferir que o grupo se 

referiu a dimensão observacional, a categoria observações e medições, sub-categoria o 

papel dos estudos sistemáticos (versus conclusões derivadas de experiências 

ocasionais), nos turnos 48 e 50, quando Augusto criticou o fato da pesquisa realizada 

com o medicamento colestiramina ser estendido para a dieta, ou seja, uma conclusão 

sem dados suficientes, porque se uma pessoa fizer a dieta low fat (acompanhada de 

exercícios físicos) ela irá diminuir o risco de morte por doenças cardiovasculares. No 

turno 50, Augusto também apresentou a sub-categoria precisão e tamanho da amostra 

quando ele fez menção ao fato da pesquisa realizada com o medicamento colestiramina 

ter sido realizada com apenas homens de meia idade, pessoas já propensas a terem o 

colesterol mais alto, e mesmo assim os cientistas concluíram que o medicamento 

poderia ser usado por homens e mulheres de diferentes faixas etárias.  

Apresentamos a resposta escrita do grupo 2 sobre a questão 3, que corrobora 

com a análise realizada para a discussão do grupo referente ao Quadro 6: 

A metodologia não é eficaz para este fim, pois foi realizada por uma 

metodologia na qual era via oral de um remédio restrita a homens de meia-

idade não seguindo uma dieta. E não é possível generalizar pois, a 

metodologia foi aplicada a um grupo especifico de pessoas e o número da 

amostragem foi baixa.  

Consideramos que o grupo 2 conseguiu fazer uma análise funcional da questão 3 

do artigo para as categorias relativas aos experimentos e observações e medições, pois, 

segundo nossas categorias de análise: 

(a) eles fizerem uma análise bem informada das afirmativas apresentadas no artigo, 

sabendo analisá-las criticamente e concluindo que a metodologia utilizada não era 

confiável, devido a amostra ser pequena e por generalizar os resultados de uma pesquisa 

realizada com medicamentos para uma dieta; 

(b) eles conseguiram interpretar os dados científicos para fundamentar seus 

posicionamentos, trazendo evidências retiradas do artigo, podemos ver isso nos turnos 

de fala 42, 48 e 50;  



73 
 

 

(c) eles evitaram meras declarações de aspectos de NdC, pois apesar de eles não 

apresentarem as categorias de NdC de maneira explícita, eles analisaram as evidências 

trazidas no texto para se posicionarem sobre a questão nos levando a inferir elementos 

de NdC conforme as categorias DCC.  

Grupo 3 

No quadro 7 apresentamos a discussão da questão 3 pelo grupo 3. 

Quadro 7: Discussão da questão 3 pelo grupo 3  

80- Aline: O que você colocou na 3? 

81-Joana: [lê resposta escrita] “A metodologia utilizada baseou-se em testes experimentais e dados 

estatísticos que trouxeram bons resultados que comprova a eficácia da colestiramina. Porém, para 

estabelecer generalizações, como foi mostrada, deveria se fazer novos testes em que aumentassem o 

número de variáveis e não restringir os testes baseando-se em homens de meia idade com colesterol 

acima de 95% da população” 

82- Aline: Eu coloquei basicamente isso também, mas aí eu só falei que tem uma diferença entre homens 

e mulheres, porque o metabolismo da gente é diferente, as taxas metabólicas... 

83-Joana: Sim, a idade... 

84- Aline: A idade, porque quando você aumenta a idade você tem um metabolismo menor, né? 

85: Joana: unhum...  

86-Aline: Então eu só especifiquei, mas eu falei a mesma coisa que você...Então eu coloquei também 

que não...a pergunta... 

87-Tiago: Qual que vocês estão analisando? A 3? 

88-Aline: É, a 3. 

89- Tiago: Eu coloquei só assim, olha: “avalio a metodologia limitada, pois não especifica qual meia 

idade é essa e também a pesquisa foi feita apenas em homens, podendo ter abrangido mulheres também, 

logo nos embasando-se nessa questão concluo que ela não é confiável e nem se pode estabelecer 

generalização.  

90- Aline: É... é isso mesmo...acho que a gente colocou todo mundo igual...  

Fonte: Elaboração própria 

Nos turnos de fala 81 e 89 podemos inferir que o grupo se referiu a dimensão 

observacional, categoria experimentos, subcategoria replicação e tamanho da amostra, 

quando eles destacaram que não é possível confiar nessa pesquisa, por ela ser realizada 

apenas com homens de meia idade, sendo uma amostra muito pequena e seleta. Ainda 

sobre essa mesma dimensão, o grupo também se referiu a categoria observações e 

medições, subcategoria precisão e papel dos estudos sistemáticos (versus conclusões 

derivadas somente de experiências ocasionais), quando eles afirmaram que não seria 
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possível estender os resultados dessa pesquisa para outras pessoas (como mulheres e 

homens de outras faixas etárias), pois além da idade interferir o metabolismo de cada 

pessoa funciona de uma jeito e, por isso, a pesquisa deveria ter sido realizada tanto com 

homens quanto com mulheres de diferentes faixas etárias para se estabelecer tal 

generalização.  

Consideramos que o grupo fez uma análise funcional da questão 3, pois: 

(a) Eles conseguiram interpretar os dados do artigo e concluir que a pesquisa realizada 

não era confiável devido ter sido realizada com uma amostra seleta, evitando apresentar 

conclusão precipitadas; 

(b) Ao se posicionarem sobre a questão eles trouxeram evidências retiradas do texto 

para fundamentar suas ideias, como no turno 81.  

(c) Apesar do grupo não apresentar os aspectos de NdC de maneira explícita, eles 

conseguiram evitar meras declarações de aspectos de NdC, pois justificaram suas ideias 

a partir das evidências retiradas do artigo, nos levando a inferir elementos de NdC 

conforme DCC.  

Questão 4 

Apresentamos a seguir as respostas e discussões de cada grupo referente a questão 4: 

Algumas indústrias costumam financiar pesquisas, a Frito-Lay em 1981, financiou a 

pesquisa de Hegsted na Harvard (pg.6). Como você relaciona os dados obtidos (nas 

pesquisas low fat e low carb) e o financiamento da pesquisa?  

Grupo 1 

No quadro 8 apresentamos a discussão do grupo 1 sobre a questão 4 

Quadro 8: Discussão da Questão 4 pelo grupo 1 – Parte A 

146- Flávio: e (daí) oh a pergunta é muito simples véi... só que você acha ( )... como você relaciona os 

dados obtidos... você acha que foi influenciado ou não?... é só isso véi... não precisa de ficar... ((trecho 

inaudível)) 

147- Bianca: é que esse é o problema... são quais dados... porque tem muita... (coisa que vai) acontecer... 

entendeu?... tipo assim... ele (não) fez uma coisa (aqui)... só que tipo assim... aí... não aceitaram o 

conselho da NAS (aqui)... na época... aí ele voltou para Harvard e (criou um monte de receita)... 

147a- Flávio: então... ((trecho inaudível))... na minha concepção... se é um bom cientista não iria (ser 

influenciável)... eu coloquei isso na quatro... um bom cientista não ia ser influenciado... (pelos interesses 
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econômicos)...  

148- Bianca: mas isso está pergun/... não está perguntando nem se não ia... está perguntando o que que 

aconteceu véi... nessas pesquisas... (não está perguntando se é uma coisa) que poderia estar 

acontecendo... é uma coisa que aconteceu Flávio.. 

149- Fabrício: eu acho que não foram... 

150- Flávio: eu acho que não foram... influenciados véi... isso aí é... isso daí dá até processo...  

151- Bianca: porque falam que (o)... (olha)... o conselho do NAS ele foi publicamente (desacreditado)... 

e as diretrizes...  

151a- Fabrício: (e ainda mais uma) pesquisa ( )... tipo... grande... 

151b- Flávio: ainda mais nos Estados Unidos véi... 

152- Bianca: mas você bota fé que tipo assim... (ela) fala que a... a conselho do NAS que era o negócio 

de... nutrição dos Estados Unidos... foi desacreditado... e.. virou diretriz dietética para os americanos... as 

pesquisas desse Hegsted que foi... financiada pela Frito-lay... as pesquisas dele... é que se tornaram 

política oficial dos Estados Unidos... e não... a do NAS... que era o::... o negócio lá nacional de... o 

conselho de alimentos e nutrição da academia nacional de ciência... que decide as permissões 

nutricionais... 

Fonte: Elaboração própria 

Podemos inferir que o grupo 1 fez menção a dimensão sociocultural, categoria 

comunicação, a sub-categoria responsabilidade social do cientista. Contudo, a partir 

dos turnos de fala 147a e 150, julgamos que não o fizeram de maneira funcional: 

(a) Flávio disse que se um cientista realmente for “bom” ele não deixará ser 

influenciado pelos interesses econômicos no percurso da pesquisa, inclusive sendo 

responsabilizado por falhas ou má conduta na ciência, mas ele trouxe uma preconcepção 

que enviesou sua análise;  

(b) O licenciando não mostrou a partir de evidências que os cientistas devem ter a 

consciência dos possíveis desdobramentos que a comunicação ou omissão de 

informações obtidas nas suas pesquisas podem ter para a sociedade, não podendo ser 

deixados levar por interesses econômicos; 

(c) O grupo não conseguiu explicitar de forma clara como a responsabilidade social do 

cientista daria suporte para o seu posicionamento referente a questão 4.  

Bianca (no turno 152) tentou convencer Flávio que o financiamento das 

indústrias pode ter influenciado nas pesquisas, na tentativa de fazê-lo perceber que é 

uma visão idealizada pensar que o cientista não poderia ter comprometida sua conduta 

em função do financiamento. Contudo, também consideramos que ela não fez análise de 
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maneira funcional da dimensão sociocultural, categoria economia/financiamento, sub-

categoria órgão de fomento. Isto porque: 

(a) ela tentou convencer seu colega que as pesquisas foram influenciadas pelo 

financiamento, mas ela não explicou que tipo de influência foi essa, apresentando 

conclusão precipitada, quando ela fala que o financiamento das indústrias pode ter 

influenciado nas pesquisas, mas sem justificativa para tal;  

(b) não conseguiram interpretar os dados que o artigo apresenta para justificar o seu 

posicionamento utilizando evidências, ou seja, mostrando que a partir da leitura do 

artigo não seria possível concluir se realmente o financiamento de algumas empresas 

acarretou alguma influência no resultado das pesquisas; 

(c) e não conseguiu explicitar como o aspecto de NdC relacionado ao financiamento 

dava suporte ao seu posicionamento. Nessa questão pretendíamos que os licenciandos 

conseguissem observar que no contexto apresentado não era possível afirmar 

categoricamente se realmente existia relação entre os dados obtidos na pesquisa e o 

órgão que a financiou. 

Em seguida, o grupo discutiu a resposta da questão 4 com a turma e a professora 

(Quadro 9): 

Quadro 9: Discussão da Questão 4 pelo grupo 1 – Parte B 

301- Paulo: vai influenciar na pesquisa ((diz em voz muito baixa)) 

302- Professora: oi? 

303- Paulo: pode influenciar na pesquisa...  

304- Augusto: depende do interesse... 

304a- Professora: nesse caso está nítido aí que houve influência? 

305- Fabrício: uhm... não...  

306- ((alguns alunos comentam, porém de maneira inaudível)) 

307- Paulo: eu acho que sim... 

308- Bianca: e eu acho que houve né?... a gente não sabe se... houve influência nos resultados... mas que 

houve influência (para a) pesquisa houve... houve influência para a pesquisa...  

308a- Paulo: acho que sim... é... mas... na (influência) do que é pesquisado sim...  

309- Professora: houve influência para a pesquisa né?... com relação... aos res/... aos aos dados obtidos 

não dá para saber exatamente...  

310- Bianca: sim... é... tipo... porque também nem apresenta isso... 

310a- Fabrício: (mas) tipo... financiou ou ((trecho inaudível))... (não sei)... e daí... 

311- Bianca: mas quando ele traz que um conselho de nutrição que era o responsável do país para poder 
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dizer o que que nutrição/... nu-tri-cionalmente é aceitável para essa população... comer...  eles publicam 

uma coisa... e aí a mídia vem em cima falando que aquele conselho... não era confiável e tudo mais... e aí 

uma empresa vem e financia a pesquisa desse cara e a dele é aceita e vira um padrão para um país... 

aceitar e levar aquilo de comer menos gordura... teve influência... tanto da mídia tanto (dessa empresa) 

de influenciar... a gente não sabe (qual os outros) resultados mas teve ((trecho inaudível)) teve... 

312- Fabricio: tá... mas isso não é uma influência problemática...  

313- Bianca: ah não... eu não estou dizendo que é problemática... é influência... entendeu? 

313a- Paulo: não... mas é influência... 

314- Fábricio: (ué) influenciou tr/... então é assim... num num mesmo sentido qualquer coisa que você 

financia você está influenciando... se sim é influência... só isso... eu acho que ele só financia a pesquisa.. 

é o interesse dele... ele financia...  

314a: Bianca: ela não (influencia) ( ) 

315- Paulo: é uai... mas é uma influência... 

316- Fábricio: se isso é influência... ok...  

315- Bianca: mas ele ainda fala...  

316- Professora: a questão para analisar se a influência pelo financiamento compromete os dados aí a 

gente tem que olhar a metodologia a fundo do estudo... 

317- Bianca: é... porque não traz isso...  

318- Professora: né?... nós teríamos que olhar a fundo também... a relação da metodologia com a questão 

de pesquisa e as conclusões... a priori a gente poderia falar que há sim um interesse... porque... há um/... 

uma ideia do que você quer provar né?... a priori... mas a gente não pode dizer que isso enviesou 

totalmente o trabalho científico... porque a gente não teria dados para isso né?... vocês concordam gente? 

319- ((alguns alunos respondem que sim)) 

Fonte: Elaboração própria 

Ainda sobre a ideia que o grupo apresentou em relação a influência do 

financiamento na pesquisa, no turno de fala 312, Fabrício perguntou a Bianca se essa 

influência do financiamento para uma pesquisa não é problemática.  Ela respondeu (no 

turno, 313) que estava apenas dizendo que é influenciada e não problemática. Dessa 

maneira, inferimos que Bianca acredita que as pesquisas sempre serão influenciadas, 

isto porque sabemos que uma pesquisa científica sempre envolve subjetividade, uma 

vez que cientistas não são neutros, nesse sentido, há sempre algum tipo de influência na 

pesquisa, contudo ele deve ser minimizado pelo rigor analítico e metodológico e por 

questões éticas. Mas, no caso analisado, quando Bianca disse que há influências, 

consideramos declarativo, porque isto sempre ocorre nas pesquisas científicas, porém há 

critérios para diminuir a subjetividade e aumentar a objetividade, como por exemplo, as 

interações entre os pares na comunidade científica, mas ela não os citou especificamente 

para o caso das dietas.  
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No Quadro 9, na fala 308, Bianca disse que houve influência da indústria para a 

pesquisa, mas que não necessariamente houve influência nos resultados, até mesmo 

porque o artigo não traz dados suficientes para isso. Isto reforça o que já foi discutido 

para o quadro 8, que a mesma fez uma análise declarativa sobre esse aspecto.  

Um outro aspecto de NdC que Bianca destacou é relativo à dimensão 

sociocultural, categoria práticas e costumes, a sub-categoria, credibilidade da pesquisa 

em relação a quem a financia, quando ela falou no turno 311, sobre a influência das 

mídias e das empresas sobre as pesquisas. Consideramos que o grupo fez uma análise 

funcional em relação aos aspectos sobre a credibilidade, pois: 

(a) fizeram uma análise bem informada sobre os dados (turno 311), afirmando que uma 

pesquisa financiada pelo governo não teve credibilidade em relação à uma pesquisa 

financiada por uma grande indústria alimentícia (Frito Lay); 

(b) interpretaram os dados para fundamentar seu posicionamento com evidências, dando 

a entender que a pesquisa financiada por uma indústria do ramo alimentício muito 

conhecida teve mais credibilidade do que a financiada pelo governo; 

(c) percebemos que eles evitaram meras declarações sobre a credibilidade da pesquisa, 

usando evidências que davam suporte para o seu posicionamento. 

Grupo 2 

No quadro 10 apresentamos discussão do grupo 2 com a turma sobre a questão 4. 

Quadro 10: Discussão da questão 4 pelo grupo 2  

51- Pedro: vai influenciar na pesquisa ((diz em voz muito baixa)) 

52- Professora: oi? 

53- Pedro: pode influenciar na pesquisa...  

54- Augusto: depende do interesse... 

55- Elias : É por interesse 

56- Professora: nesse caso está nítido aí que houve influência? 

57- Fábio: uhm... não...  

58- Bárbara: e eu acho que houve né?... a gente não sabe se... houve influência nos resultados... mas 

que houve influência (para a) pesquisa houve... houve influência para a pesquisa...  

Fonte: Elaboração própria 

Acrescentamos a resposta escrita do grupo 2 sobre a questão 4: 
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Os dados obtidos são de interesse das indústrias financiadoras da pesquisa, 

que podem ter feito com que dados indesejados fossem omitidos pela 

pesquisa.  

Pela discussão na turma e a resposta escrita do grupo 2, podemos ver que eles 

fazem menção a dimensão sociocultural, categoria economia/financiamento, sub-

categoria órgão de fomento, mostrado nos turnos de fala 53 e 55, que as pesquisas 

podem ter influências por interesses, mas não falam que tipo de interesse. E na resposta 

escrita eles falam que os dados obtidos nas pesquisas referentes as dietas low carb e low 

fat podem ter sido influenciados por interesses das indústrias financiadoras. Dessa 

maneira, consideramos que o grupo não fez uma análise funcional em relação essa 

categoria das DCC, pois: 

(a) eles não examinaram criticamente as afirmativas científicas, pois não apresentaram 

que tipo de interesse é esse (turno 55), e assim apresentam conclusões precipitadas, 

quando afirmam que houve interesse por parte das indústrias;  

(b) eles não apresentaram evidências retiradas do texto que comprovassem que houve 

interesse por parte das indústrias e que elas omitiram dados indesejáveis das pesquisas 

que financiavam; 

(c) assim podemos perceber que o grupo utilizou de meras declarações do aspecto sobre 

o órgão de fomento, pois não conseguiram justificar como esse aspecto dava suporte ao 

posicionamento do grupo em relação a questão 4.  

Grupo 3 

Quadro 11: Discussão da questão 4 pelo grupo 3  

93-Aline: Essa eu fiquei um pouco na dúvida, por que eu não vi dados. 

94- Joana: Eu também não vi dados, aí eu pensei: “Com os dados obtidos pelas pesquisas as indústrias 

tendem a investir na comercialização de produtos que consideram saudáveis, visando sempre o lucro.  

95-Aline: Entendi... 

96- Joana: Mas eu não... não tive assim... [[inaudível]] 

97-Aline: Eu coloquei...vou ler para vocês: “O conselho, composto por uma dúzia de especialistas em 

nutrição concluiu que o único conselho confiável para os americanos saudáveis era observar seu peso; e 

tudo mais, inclusive gordura. Porém, graças à intervenção da indústria esse conselho foi desacreditado e 

voltou-se a afirmar que o melhor para se viver mais seria ingerir menos gordura (mesmo não havendo 

comprovações científicas para tal afirmação); logo, essa política oficial dos EUA foi influenciada 

totalmente pelos interesses da indústria e não por evidências científicas. 

98-Tiago: Eu também acho... totalmente...e... 



80 
 

 

99-Aline: A indústria que falou: “Vai lá e fala que tem que ser low fat”, né? 

100-Joana: Tem a influência da mídia também, né? 

101-Aline: Teve, teve também...  

Fonte: Elaboração própria 

Inferimos que no turno 94 a licencianda se referiu a dimensão sociocultural, 

categoria economia/financiamento, subcategoria órgão de fomento, quando ela mostrou 

que as indústrias investem em pesquisas a partir de financiamento da mesma. Nos 

turnos 97 e 100 o grupo destacou a influência da mídia e das indústrias nas pesquisas 

referentes às dietas low carb e low fat, mas eles não justificaram que tipo de influência 

foi essa. Consideramos que o grupo não realizou uma análise funcional da questão 4, 

pois: 

(a) O grupo citou que as indústrias financiam pesquisas sempre visando o lucro, mas 

não trouxe justificativa para isso. Eles também destacaram que houve influência das 

indústrias e da mídia nas pesquisas, mas também não justificam qual tipo de influência é 

essa, assim eles apresentaram conclusões precipitadas para esse aspecto de NdC; 

(b) O grupo não apresentou evidências retiradas do texto para justificar suas ideias, pois 

nessa questão pretendíamos que os licenciandos destacassem que as indústrias podem 

sim influenciar nos resultados das pesquisas, mas pela análise do artigo não podemos 

afirmar se nas pesquisas referentes as dietas low carb e low fat ocorreu essa influência, 

pois no artigo não há evidências suficientes para se fazer tal afirmativa; 

(c) O grupo apresentou meras declarações referente a subcategoria órgão de fomento, 

pois eles não conseguiram justificar suas ideias com evidências retiradas do artigo. 

Questão 5 

Apresentamos a seguir as respostas e discussões de cada grupo referente a 

questão 5. Outros fatores externos à ciência podem ter influenciado as pesquisas 

relacionadas às dietas low fat e low carb apresentadas no artigo? 

a) Se sim, quais? Como? 

b) Se não, por quê? 

Grupo 1 

No quadro 12 apresentamos a discussão do grupo 1 sobre a questão 5 
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Quadro 12: Discussão da Questão 5 pelo grupo 1  

321- Tiago: acho... que::... o::... fator cultural... 

322- Professora: cultural... 

323- Tiago: cultural... e::... eu coloquei cultural e (industrial)... 

324- Bianca: eu coloquei econômico... 

325- Tiago: ah [econômico] também... 

325a- Professora: [econômico] de uma forma geral (e cultural) e econômico... porque... 

325b- Bianca: porque quando... 

326- Augusto: ((trechos inaudíveis)) (o interesse econômico estava preocupado com o rumo que a 

pesquisa iria retomar) ... nos trabalhos... aí...  

327- Bianca: e o valor da pesquisa né?... porque aí ele não pegou uma pesquisa e financiou vários... 

(testes) menores para/... por conta do valor que seria bem mais barato do que... financiasse (uma empresa 

definitiva) 

338- Professora: sim... eu acho que fica bem claro essa relação entre... a indústria americana produzindo 

muitos produtos com carboidratos altamente processados e com um valor de baixo custo... sendo 

consumido em massa pela população... né?... e::.. a questão de se querer provar, portanto, que uma 

dieta low fat era boa para a população americana... 

339- Bianca: sim... eu coloquei outra inclusive... que ele fala... no final... que a imprensa ela... foi 

publicando cada vez mais uma campanha massiva... que esse instituto do coração e do pulmão foi 

(publicando)... que eles fazi/... eles fizeram muita campanha... sobre... é::... esse negócio da questão da 

gordura... e cada vez mais a imprensa ia publicando (as campanhas dele)... eu acho que isso 

influenciou... 

340- Professora: uhum... sim... a im/... a imprensa... como uma forma maciça né?... de... xi/... mostrar 

isso ao público... aí as propagandas dos alimentos... 

Fonte: Elaboração própria 

Pelo Quadro 12 podemos ver que na questão 5 o grupo 1 destacou na dimensão 

sociocultural, a categoria contexto, subcategorias contexto econômico (financiamento da 

indústria), contexto político e em relação a categoria comunicação, a credibilidade de 

periódicos científicos e mídia de notícias. O grupo expôs que esses aspectos de NdC 

podem ter influenciado nas pesquisas em relação a controvérsia que envolve as dietas 

low fat e low carb.  

Aqui apresentamos parte da resposta escrita pelo grupo 1: 

O NIH ter aberto mão de um teste de um bilhão de dólares que poderia ser 

definitivo e preferir financiar pequenos estudos pelo custo ser um terço mais 

barato (questão econômica). 
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O fator contexto econômico aqui destacado, tanto no turno 327, quanto na parte 

escrita, o grupo faz menção ao lucro da indústria, destacando esse aspecto de NdC de 

maneira funcional, pois:   

(a) eles fazem uma análise bem informada das afirmativas evitando conclusões 

precipitadas, podemos ver no turno 327 onde o grupo apresenta afirmativas retiradas do 

artigo. 

(b) o grupo apresentou evidências retiradas do artigo para fundamentar o seu 

posicionamento. Mostrando que uma empresa ao invés de financiar uma única pesquisa, 

que possuía um valor muito alto, preferiu financiar várias pesquisas com um custo bem 

menor. Mesmo sabendo que a pesquisa que possuía o custo mais elevado obteria 

resultados mais concretos sobre a eficiência das dietas low carb e low fat. Evidenciando 

que o contexto econômico pode sim influenciar numa pesquisa; 

(c) podemos perceber que eles não apenas mencionaram o contexto econômico, mas 

apresentaram justificativas seguidas de evidências para dar suporte ao posicionamento 

do grupo.   

No turno 339, Bianca destacou o aspecto de NdC relacionado a comunicação, 

credibilidade de periódicos científicos e mídia de notícias, e também conseguiu atrelar 

o aspecto ao conhecimento funcional, pois: 

(a) ela fez uma análise bem informada das afirmativas, isto ocorreu quando ela destacou 

que os resultados de pesquisas quando são publicadas em mídias com alta credibilidade, 

as pessoas, por confiar naquele meio de comunicação, acabam não colocando nenhum 

dado em xeque, acreditando em tudo que ali é exposto; 

(b) o grupo interpretou os dados científicos utilizando evidências retiradas do artigo, 

como podemos ver na resposta escrita do grupo: 

O fato do NHLBI8 ter anunciado sem uso de dados sobre dietas que os 

benefícios de um remédio também podiam ser estendidos a dieta da gordura, 

mesmo que o teste tenha sido feito em apenas homens de meia idade com 

altos níveis de colesterol, eles generalizaram para toda uma população.  

E a imprensa foi publicando cada vez mais a campanha massiva da NHLBI.  

 
8 Instituto Nacional de Coração, Pulmões e Sangue dos Estados Unidos. 
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Eles mostraram nesse trecho que, mesmo a pesquisa do NHLBI não tendo dados 

suficientes para concluir que se deveria aderir a dietas com restrição de gorduras, a 

mídia publica as recomendações como incontestáveis, levando a população a acreditar 

que essa dieta é ideal para se ter uma vida saudável e livre de doenças cardíacas. 

(c) o grupo conseguiu explicar como o aspecto em relação a credibilidade de periódicos 

científicos e mídia de notícias dava suporte ao seu posicionamento trazendo evidências 

do artigo, como está explícito na resposta escrita da questão 5.  

O grupo 1 também destacou o aspecto de NdC referente ao contexto, contexto 

político nas pesquisas e isso ocorreu de forma funcional, pois: 

(a) a partir da resposta escrita do grupo podemos ver que eles fizerem uma análise bem 

informada sobre as afirmativas científicas, interpretando que o órgão do governo 

(NHBLI) teve influência nessas pesquisas, em relação ao resultado da pesquisa que 

aconselhava a população americana a restringir o consumo de gorduras em suas dietas 

sem dados suficientes, e por ser um órgão público e “confiável”, as pessoas acreditaram 

na eficácia dessa dieta; 

(b) o grupo conseguiu apresentar evidências retiradas do artigo para fundamentar o seu 

posicionamento, como apresentado na resposta escrita; 

(c) o grupo evitou meras declarações do aspecto referente ao contexto político, pois eles 

explicitaram que o órgão do governo teve influência nessas pesquisas, apresentando 

evidências retiradas do artigo.  

Grupo 2 

No quadro 13 apresentamos a discussão do grupo 2 com a turma sobre a questão 5. 

Quadro 13: Discussão da questão 5 pelo grupo 2  

340- Professora: uhum... sim... a im/... a imprensa... como uma forma maciça né?... de... xi/... mostrar 

isso ao público... aí as propagandas dos alimentos... 

341- Augusto: Nisso entra a indústria financiando...se a pesquisa tomasse um rumo que não fosse de 

interesse da indústria para ela ia ser uma exposição negativa da imagem. Por isso que no meu ponto de 

vista o financiamento veio meio que para enviesar a pesquisa...o estu...o trabalho.  

342- Professora: é... (tem)... pode ter esse objetivo de enviesamento mesmo... (vem) mostrar... é.. 

resultados que... favorecem um lado e (nome) evidências que contradizem o outro ou mesmo recortes... 

de estudos né?...  

Fonte: Elaboração própria  
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Apresentamos a resposta escrita do grupo 2 sobre a questão 5: 

Sim. Fatores culturais e econômicos.  

O grupo na discussão em sala apresentou a categoria contexto, contexto 

econômico, quando no turno 341, Augusto afirmou que resultados de pesquisas podem 

ser manipulados caso os resultados não sejam favoráveis para quem a está financiando. 

Na resposta escrita além do contexto econômico o grupo cita os fatores culturais. Mas a 

resposta escrita do grupo nada acrescenta a análise porque não tem justificativa. Como o 

grupo não justificou as respostas consideramos que eles não fizeram uma análise 

funcional da questão, pois: 

(a) não realizaram uma análise bem informada sobre as afirmativas encontradas no 

artigo, apresentando conclusões precipitadas, pois no turno de fala 341, Augusto fala 

que no seu ponto de vista o financiamento veio para enviesar a pesquisa, sem 

justificativas para tal afirmação; 

(b) não interpretaram os dados para fundamentar o posicionamento do grupo, não 

utilizando evidências do artigo; 

(c) apresentam meras declarações em relação aos aspectos contexto econômico, não 

explicitando como esses aspectos dão suporte para o posicionamento do grupo.  

Grupo 3 

Quadro 14: Discussão da questão 5 pelo grupo 3  

105-Aline: O que você colocou na 5? 

106-Joana: Eu coloquei que a cultura alimentar reflete em um determinado tipo de alimentação que 

podem influenciar positivamente ou negativamente nos resultados da dieta adotada, por exemplo, a 

ingestão de carboidratos no Japão é maior do que em países ocidentais e em países como a Finlândia e a 

Escócia o habito de ingerir alimentos à base de gordura é elevada devido as dificuldades em encontrar 

alimentos frescos como frutas, legumes e verduras.  

107-Aline: Interessante... 

108- Tiago: O que? 

109-Joana: Cultura alimentar, né? Porque sem ser científico eu pensei na cultura alimentar... 

110-Aline: Eu falei sobre as indústrias mesmo...que as indústrias tem uma... 

111-Tiago: Eu também pensei na indústria e na cultura..., mas tipo assim, eu pensei....se a pesquisa fosse 

feita em uma cultura...por exemplo, lá no Japão, os resultados seriam completamente diferentes de um 

país industrializado, igual os EUA, entende? 

112-Joana: Por exemplo, na Índia, onde ninguém como carne... 
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113-Tiago: É... exatamente...eu pensei nisso... 

114-Aline: Lá é cultura deles na verdade...nem é tão industrial...eu coloquei assim: “Sim, as indústrias de 

alimentos têm uma grande influência nessas pesquisas. Os “selos” low carb e low fat faz aumentar 

consideravelmente o preço dos alimentos, além disso, quem consome pouca gordura, consome muito 

carboidrato, e devido a correria da população e seus maus hábitos, alimentos como biscoitos, massas e 

etc., serão introduzidos em grande quantidade nas dietas e as indústrias que produzem esses tipos de 

alimentos lucram muito com isso. O mesmo pode ocorrer ao se restringir muito o consumo de 

carboidratos que leva ao aumento da ingestão de alimentos gordurosos”. Então vai ser sempre a indústria 

que vai produzir aquele alimento que vai substituir...e que vai lucrar mais... 

Fonte: Elaboração própria 

 Podemos inferir que o grupo apresentou a dimensão sociocultural, categoria 

vieses, subcategoria vieses de crenças culturais, pois nos turnos de fala 106 e 111, os 

licenciandos falaram que a cultura pode influenciar nessa pesquisa referente as dietas 

low carb e low fat, pois cada região do mundo tem uma cultura alimentar, em alguns 

países se come mais carboidratos do que em outros, enquanto outros comem mais 

gorduras, dessa maneira, as pesquisas realizadas em países com diferentes culturas 

alimentares podem ter resultados diferentes em relação qual dieta adotar seria melhor 

para a saúde. No turno 114 a licencianda voltou a falar da influência da indústria nas 

pesquisas, que eles já citaram na questão anterior (aqui deveriam apresentar outras 

influencias além do financiamento das pesquisas realizado pelas indústrias alimentícias, 

que foi destacado na questão 4). Assim, consideramos que o grupo fez uma análise 

funcional da questão, quando apresentam o fator cultural, pois: 

(a) Eles conseguiram interpretar a questão trazendo um outro fator externo que pode 

influenciar nas pesquisas, que seria a diferença na cultura alimentar de alguns países, 

que o artigo apresenta; 

(b) O grupo conseguiu interpretar o artigo e as evidências identificando que as culturas 

alimentares diferentes podem influenciar nos resultados das pesquisas referente a 

controvérsia apresentada sobre as dietas, por isso a pesquisa deveria ser realizada com o 

máximo de culturas alimentares diferentes para se chegar a uma generalização de qual 

dieta adotar; 

(c) O grupo conseguiu justificar suas ideias utilizando de evidências do artigo, evitando 

apresentar meras declarações de aspectos de NdC.  
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Questão 6 

Apresentamos a seguir as respostas e discussões de cada grupo referente a 

questão 6: Embora seja apresentada a controvérsia na ciência em relação a qual das 

duas dietas (low fat e low carb) seria a mais saudável, em 1984, houve uma 

“Conferência do Consenso”, na qual, ao final, considerou-se que não havia "nenhuma 

dúvida". Concluiu-se que dietas com baixo teor de gordura "fornecerão proteção 

significativa contra doenças coronárias" a todos os americanos com mais de 2 anos de 

idade (pg.7). Você considera que realmente há um consenso em torno dessa questão? 

Por quê? 

Grupo 1 

Quadro 15: Discussão da Questão 6 pelo grupo 1 

348- Professora: e aí a última questão... o que que vocês acharam sobre essa con/... é::... esse 

consenso?... né?... teve até uma conferência do consenso... que considerou que não havia nenhuma 

dúvida... acerca... é::... do/.... das dietas com baixo teor de gordura serem proteção significativa contra 

doenças coronárias... vocês acreditam que há... realmente... dados... conclusões que demonstrem esse 

consenso? 

349- Tiago: não... 

350- Augusto: eu acho que não... tem até uma parte no texto que fala que se fosse um consenso não 

haveria uma conferência de um consenso...  

351- Flávio: uhum... eu coloquei essa parte...  

352- Bianca: é... eu coloquei que não... porque o próprio artigo... não sei... eu tirei isso do artigo... que o 

artigo fala... que houve nessa conferência desse consenso... alguns cientistas que eles argumentaram... 

que não era científico você... comparar os efeitos de uma droga... para uma dieta... porque isso era muito 

difícil de você especificar... de um remédio... você trazer isso para uma... para uma dieta... e aí eles 

inclu/... eles incluíram no relatório... eles selecionaram os cientistas que apenas... é::... relacionavam os 

altos índices de doenças com::... a/... o/... consumo alto de gordura... então assim... eu acho que eles 

trouxeram um consenso para um relatório... (porque) no texto fala... trazendo só as opiniões dos que 

tinham esse consenso... 

353- Professora: sim... então (houve problematização) ...  

354- ((alguns alunos fizeram comentários de maneira inaudível)) 

355- Bianca: unanimidade que não existia... 

356- Tiago: totalmente (imparcial)...  

357- Professora: totalmente (imparcial)...  

Fonte: Elaboração própria  

Pela discussão do quadro 15, inferimos que o grupo 1 concluiu que não houve 

um consenso na Conferência do Consenso (apresentados nos turnos 351 e 352), 
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destacando a dimensão sociocultural, categoria práticas e costumes, sub-categoria 

resolução de controvérsia. Julgamos que eles fizeram uma análise funcional de NdC, 

pois: 

(a) eles fizeram uma análise bem informada das afirmativas, destacando que na 

resolução da controvérsia não houve problematização, já que os especialistas que 

participaram dela possuíam as mesmas opiniões; 

(b) conseguiram interpretar os dados utilizando evidências retiradas do artigo para 

fundamentar o posicionamento do grupo, como mostrado no turno de fala 352; 

(c) o grupo evitou meras declarações sobre o aspecto resolução de controvérsia, pois 

conseguiram justificá-lo de maneira coerente, utilizando evidências retiradas do artigo.  

Inferimos que o grupo 1 fez menção a dimensão sociocultural, categoria 

comunicação, sub-categoria responsabilidade social do cientista (no turno 352) de 

maneira funcional, pois: 

(a) o grupo realizou uma análise bem informada das afirmativas científicas, isso ocorreu 

quando eles falaram que os cientistas, mesmo sabendo que não era científico comparar 

os efeitos de uma droga aos efeitos de uma doença, continuaram publicando que se deve 

restringir as gorduras da dieta, sem dados suficientes para se chegar a essa conclusão; 

(b) o grupo utilizou evidências para fundamentar o seu posicionamento; 

(c) o grupo evitou meras declarações da sub-categoria responsabilidade social do 

cientista, já que ele foi justificado com evidências retiradas do artigo. 

Outra dimensão da rubrica que analisamos refere-se a dimensão sociocultural, 

categoria contexto, sub-categoria contexto político, em função do interesse do governo 

nessa conferência. Julgamos que eles fizeram essa análise utilizando os conhecimentos 

de NdC de maneira funcional, pois: 

(a) eles conseguiram realizar uma análise bem informada das afirmativas que o artigo 

apresenta, isso ocorreu quando o grupo afirmou que o administrador do NHLBI, que é 

um órgão do governo, quem escolheu os integrantes da conferência, interpretando que 

essa escolha foi tendenciosa, já que escolheram apenas cientistas que tinham opiniões 

semelhantes para participar da conferência; 
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(b) o grupo justificou o posicionamento com evidência retirada do texto. Eles 

justificaram que esse órgão (NHLBI) foi o mesmo que realizou a pesquisa com o 

medicamento (colestinamina) que estendeu os resultados dessa pesquisa para uma dieta, 

sem dados suficientes para essa conclusão; 

(c) o grupo evitou meras declarações de aspectos de NdC, pois justificaram seus 

posicionamentos utilizando evidências do artigo, como podemos ver na resposta escrita 

do grupo: 

Não, pois houve alguns cientistas que argumentaram que não era científico 

comparar os efeitos de uma droga aos efeitos de uma dieta. 

Mas foram selecionados para incluir no relatório apenas especialistas que 

relacionaram os altos níveis de colesterol no sangue as gorduras e assim o 

relatório não apresentou nenhuma evidencia de discórdia; dando uma 

aparência de unanimidade onde não havia. 

Sendo que o administrador da NHLBI foi quem escolheu o co-investigador 

que iria liderar o painel de especialistas. 

Grupo 2 

Quadro 16: Discussão da questão 6 pelo grupo 2  

349- Tiago: não... 

350- Augusto: eu acho que não... tem até uma parte no texto que fala que se fosse um consenso não 

haveria uma conferência de um consenso...  

351- Fabrício: uhum... eu coloquei essa parte...  

352- Bianca: é... eu coloquei que não... porque o próprio artigo... não sei... eu tirei isso do artigo... que 

o artigo fala... que houve nessa conferência desse consenso... alguns cientistas que eles 

argumentaram... que não era científico você... comparar os efeitos de uma droga... para uma dieta... 

porque isso era muito difícil de você especificar... de uma remédio... você trazer isso para uma... para 

uma dieta... e aí eles inclu/... eles incluíram no relatório... eles selecionaram os cientistas que apenas... 

é::... relacionavam os altos índices de doenças com::... a/... o/... consumo alto de gordura... então 

assim... eu acho que eles trouxeram um consenso para um relatório... (porque) no texto fala... trazendo 

só as opiniões dos que tinham esse consenso... 

353- Professora: sim... então (houve problematização) ...  

354- ((alguns alunos fizeram comentários de maneira inaudível)) 

355- Bárbara: unanimidade que não existia... 

356- Tiago: totalmente (imparcial)...  

357- Professora: totalmente (imparcial)...  

358- ((alguns alunos expressam intenção de se manifestar)) 

359- Professora: vocês iam falar? 

360- Elias: Qualquer pessoa que estava presente na Conferencia e discordasse das opiniões que falasse 

isso...dos malefícios de uma dieta rica em gordura...ela era tipo...é..deixa eu ver...tipo... 
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intimidado...acho que era quase isso que estava falando... 

361- Professora: é.... é... então foi uma conferência que ela foi com o objetivo de... se chegar a um 

ponto que se queria né?... não abrir muito para... realmente para a controvérsia existente... agora... é 

nós vamos continuar com esse artigo... só que eu vou pedir para vocês... é::...  

Fonte: Elaboração própria 

Apresentamos a resposta escrita do grupo 2 referente a questão 6: 

Não, pois se foi uma conferência de consenso, como disse os céticos 

mencionados no artigo, já que não se teve dúvidas e discordâncias, não 

teriam o motivo de fazer a conferência. Além disso, o artigo mencionou que 

opiniões discordantes na conferência foram omitidas e que qualquer opinião 

diferente dos organizadores do evento era intimidada.  

 O grupo fez menção a dimensão sociocultural, categoria práticas e costumes, 

sub-categoria resolução de controvérsia quando nos turnos 350 e 360, Augusto e Elias, 

respectivamente, falaram que não acreditavam que tenha tido um consenso na 

conferência, devido a parcialidade da mesma. Consideramos que o grupo realizou uma 

análise funcional da questão, pois: 

(a) realizaram uma análise bem informada, quando concluíram que não acreditavam que 

houve um consenso nessa conferência, já que as pessoas que tivessem opiniões 

diferentes das pessoas que organizaram a conferência teriam suas opiniões 

desconsideradas, levando assim a se duvidar desse consenso; 

(b) o grupo apresentou evidências retiradas do texto para fundamentar o 

posicionamento, quando eles citaram o artigo, o qual critica o fato de se ter uma 

conferência quando já havia sido estabelecido um consenso da parte de alguns; 

(c) o grupo evitou apresentar meras declarações do aspecto relacionado a resolução de 

controvérsia, pois eles conseguiram justifica-lo utilizando evidencias retiradas do 

artigo.  

Grupo 3 

Quadro 17: Discussão da questão 6 pelo grupo 3 

117- Tiago: Eu coloquei NÃO 

118- Aline: eu também... 

119-Tiago: Porque se tivesse um consenso.... 

120-Joana: Eu acho que houve um consenso... 

121-Tiago: Não 

122-Aline: Eles não conseguiram provar 
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123-Tiago: Tá ele...tipo assim...de certa forma houve um consenso, só que esse consenso foi 

totalmente.... 

124-Aline: Imposto... 

125-Tiago: Imposto...totalmente imposto... 

126-Aline: Eu concordo... 

127-Joana: Eu achei...que através das diversas pesquisas ficou evidente que as dietas com baixo teor de 

gordura fornecerão... 

128-Tiago: Imposto, porque eles só chamaram que defendiam aquele tipo de dieta, entendeu? Foi 

imparcial. 

129-Aline: Mas você acha que fica evidente aí no texto? 

130-Joana: Ficou evidente que a ingestão de gordura é prejudicial. 

131-Aline: Não, por que eles não conseguiram provar. Eles supuseram, eles fizeram várias sugestões, 

mas no final ninguém provou, entendeu? Por isso que eles decidiram pela dieta equilibrada no final. Eu 

coloquei que não também, por falta de evidência científica. Eu acho que é isso mesmo. Por que eles 

ficaram muito na dúvida, tinha lugares...tinham estudos que falavam que o pessoal sugeria que devia 

comer menos gordura, por que a gordura ia causar o aumento do colesterol... 

132-Joana: Entendi... 

133-Aline: Ai tinha aqueles que falavam o contrário... então ninguém conseguiu provar nada, entendeu?  

134-Joana: [formula a resposta escrita] ...por falta de evidências científicas não ficou comprovado... 

135-Aline: qual dieta seria a mais saudável... 

136-Joana: isso.... e o [[inaudível]]...uma dieta equilibrada, tá certo? 

137- Aline: É, no final o artigo concluiu... 

Fonte: Elaboração própria 

 Podemos inferir que o grupo destacou a dimensão sociocultural, categoria 

práticas e costumes, subcategoria resolução de controvérsia, quando eles retrataram o 

caso da Conferência do Consenso, a qual ocorreu com cientistas que defendiam apenas 

um tipo de dieta e ainda discutiram que no final do artigo ninguém conseguiu provar 

qual das duas dietas é melhor (turno 131), ou seja, ainda não se tem uma resolução da 

controvérsia. Consideramos que o grupo fez uma análise funcional da questão, pois: 

(a) Eles conseguiram interpretar os dados referente à Conferência do Consenso e à 

controvérsia, concluindo que na conferência não houve um consenso de verdade, já que 

a maioria que participou possuía a mesma opinião e que, por fim ainda, não se há uma 

resolução para a controvérsia por falta de dados científicos;  

(b) O grupo conseguiu apresentar evidências retiradas do artigo para justificar suas 

ideias, concluindo que por falta de dados o ideal é ter uma dieta equilibrada (turno 131); 
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(c) O grupo conseguiu justificar suas ideias explicitando como o aspecto relacionado à 

resolução de controvérsia dava suporte ao posicionamento do grupo.  

Síntese das Análises das questões 3 à 6 

A seguir elaboramos um quadro com as DCC que cada grupo elencou em suas 

respostas (das questões 3 a 6) classificando se ela foi apresentada de maneira funcional 

ou não.  

Quadro 18: DCC analisadas nas respostas de cada grupo em função dos critérios para 

análise de conhecimento funcional de NdC 

Dimensões Categorias  Subcategorias Conhecimento 

funcional 

Conhecimento 

não funcional 

 

 

Observacional 

 

Observações e 

Medições 

Precisão  G1, G2 e G3  

Papel dos estudos sistemáticos 

(versus conclusões derivadas 

somente de experiências ocasionais)  

 

G1, G2 e G3 

 

Experimentos  

 

Experimentos 

(1.2) 

Replicação e tamanho da amostra  G1, G2 e G3  

Sociocultural 

Práticas e 

Costumes 

Credibilidade  G1  

Resolução de controvérsias  G1, G2, G3  

Vieses Vieses de crenças culturais  G3  

Economia / 

financiamento  

Órgãos de fomento  G1, G2 e G3 

 

Comunicação 

Credibilidade de periódicos 

científicos e mídia de notícias  

G1  

Responsabilidade social do cientista  G1 G1 

 

Contexto  

Contexto Político G1  

Contexto Econômico  G1 G2 

Fonte: Elaboração própria 

Analisando o quadro 18 podemos perceber que os três grupos conseguiram 

apresentar pelo menos uma das DCC nas respostas das questões de 3 à 6. Conforme a 

rubrica de análise, para a questão 3 constatamos que os licenciandos destacaram 

principalmente a subcategoria replicação e tamanho da amostra, discutindo que a 

generalização do resultado do teste realizado na pesquisa apresentada não parece ser 
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confiável, por utilizar um número restrito de amostra com características distintas para 

outros grupos, por isso era preciso ser feito uma pesquisa mais cautelosa com uma 

amostra mais diversificada.   

Para a questão 4, conforme a rubrica de análise, uma das subcategorias previstas 

seria órgãos de fomento, pois esperava-se que com essa questão os licenciandos 

reconhecessem que as pesquisas científicas necessitam de financiamentos por empresas 

ou instituições que possuem interesses específicos. Contudo, para essa subcategoria, os 

três grupos a apresentaram de maneira não funcional. Acreditamos que isso pode ter 

ocorrido porque no artigo sobre as dietas é possível fazer inferências sobre 

financiamento das pesquisas por empresas do ramo alimentício, mas não está evidente 

se esse financiamento pode ter influenciado nos resultados das pesquisas. Desse modo, 

os três grupos podem ter tirado conclusões precipitadas para responder essa questão 

mencionando que o financiamento em si levaria a influências na metodologia e 

resultados da pesquisa. 

 Na questão 5 esperávamos que os licenciandos destacassem que, além do 

financiamento (subcategoria órgãos de fomento), os interesses políticos (subcategoria 

contexto político) e a mídia (subcategoria credibilidade de periódicos científicos e mídia 

de notícias) também podem influenciar os resultados das pesquisas. Apenas o grupo 3 

não conseguiu destacar nenhuma dessas duas subcategorias em sua resposta.  

 Na questão 6 esperávamos que os licenciandos destacassem principalmente a 

subcategoria responsabilidade social do cientista, isto porque os cientistas devem ter 

consciência dos possíveis desdobramentos que a comunicação ou omissão dos 

resultados de suas pesquisas podem ter para a sociedade. Apenas o grupo 1 conseguiu 

apresentar esta compreensão para essa questão.  

 Pelo quadro podemos ver que o grupo 1 destacou a subcategoria 

responsabilidade social do cientista na questão 4 de maneira não funcional, isto porque 

Flávio disse que se um cientista realmente for “bom” ele não deixará ser influenciado 

pelos interesses econômicos no percurso da pesquisa, inclusive sendo responsabilizado 

por falhas ou má conduta na ciência, mas ele trouxe uma preconcepção que enviesou 

sua análise. Já na questão 6 o grupo conseguiu utilizar a mesma subcategoria de maneira 

funcional. Assim acreditamos que essa preconcepção acabou induzindo o licenciando a 

tomar uma conclusão precipitada na questão 4. 
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Análise do posicionamento 

Apresentamos a seguir as respostas e discussões de cada grupo referente a 

questão 8 e o parecer final: 8(a) Qual o seu posicionamento em relação à controvérsia 

apresentada no artigo “The Soft Science”? Justifique.  

8(b) Suas conclusões lhe ajudam a pensar na problemática apresentada no caso 

“Mocinha ou vilã”: Seria a carne um problema ou solução?” Como? 

Parecer final: Como resultado de seus estudos sobre a temática, vocês precisam decidir 

se a redução ou não do consumo de carne é uma ação capaz de melhorar a 

sustentabilidade ambiental, bem como a saúde humana. Para isso, elabore um texto 

argumentativo que seja capaz de informar para a sociedade as conclusões que 

chegaram e suas justificativas para elas. Levem em consideração as dimensões 

científicas, metacientíficas (de Natureza da Ciência), sociopolíticas, socioambientais, 

ética e moral na elaboração dos argumentos.  

Grupo 1 

Tomando o material escrito do grupo 1 como objeto de análise, temos a seguinte 

resposta para 8(a):  

Gordura não é tão vilã assim, como possa parecer. E também, concordo com 

a afirmação que se consome muito de um tipo de alimento, você deixa de se 

alimentar de outro; não devendo polarizar e deixando de comer 100% de um 

alimento. 

Apresentamos a resposta escrita da letra (b) do grupo 1: 

Sim, pois em relação a problemática da gordura, a partir da leitura do artigo, 

percebi que a gordura não é tão vilã assim. No sentido de que incluindo 

gorduras na nossa alimentação, estas são as principais causadoras de doenças 

cardiovasculares. 

Em relação a problemas ambientais e econômicos, vai muito mais de fazer 

um consumo consciente do que excluir da alimentação.  

A seguir o quadro 19 apresenta a discussão no grupo em relação as respostas da 

questão 8. 

Quadro 19: Discussão da Questão 8 no grupo 1 

1- Fabrício: Eu sou a favor da dieta: “coma o que você quiser...” 

2- Bianca: Por isso... Eu acho que a gente não deve polarizar, nada de carne e nada de gordura, 

entendeu? 

3- Fabrício: Você come tudo... 
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4- Paulo: se você quer morrer de infarto... você sabe que faz mal... 

5- Bianca: eu acho isso....Aí...no caso as minhas conclusões que me ajudou a pensar na problemática 

desse caso da carne. 

6- Fabrício: Sim...cada vez mais eu defendo a carne. É.... 

7- Bianca: Por que...Eu acho que a gente...não é deixando de comer carne...como eu falei, não devemos 

polarizar, deixando de comer e sim reduzir o seu consumo, ter um consumo mais consciente. 

Fonte: Elaboração própria 

A seguir, iremos apresentar, no quadro 20, a discussão da turma sobre a caso que 

envolve a controvérsia analisada pelos licenciandos.  

Quadro 20: Discussão na turma sobre o caso 

20 - Professora: no fim das contas ele está criticando as gorduras.... pode ser que a dieta vocês não 

tenham uma opinião de qual delas seguir e adotar. Agora com relação as gorduras, na opinião de vocês o 

artigo científico é convincente quanto essa questão de demonizar as gorduras? 

21- Bianca: Sim 

22- Fabrício: Sim...não é tão vilã assim. A gente tinha uma visão diferente...acho que todo mundo...a 

gente estava discutindo...as gorduras boas, porque a outra é... a gordura saturada vai fazer mal, é ruim, 

vai trazer doenças, a morte, a obesidade. 

23- Professora: A causa dos problemas 

24- Bianca: É... e nesse artigo vemos que ela não é tão vilã assim. 

25- Camila: É... mas ai que tá...tem uma....fala que no Japão, os homens não consomem tanto gordura, 

mas eles sofriam de derrame. 

26- Professora: Mostrando que a gordura... Eu acho esse ponto positivo, que ele traz uma evidência para 

comprovar o lado contrário. 

27-Camila: Eu achei até persistente, porém no fechamento, mesmo assim ainda ficou forte essa questão 

de diminuir o consumo de gordura, porque ela é a vilã e ela faz mal. 

28- Bianca: Você está vendo? Diminuir e não banir. 

29- Camila: É...diminuir o consumo de gordura 

30 - Bianca: E não mais aquilo de que a gordura é vilã e tem que excluir a gordura das dietas alimentares 

31- Flávio: Ter uma dieta equilibrada, né? 

32- Fabrício: E mesmo assim, se diminuir, depende do seu consumo 

33 - Camila: Isso... 

34- Professora: Mas espera ai... todo mundo aqui está concordando então, quanto a questão do consumo 

de gordura...de que a gordura não é vilã de todas as dietas causadoras das doenças, como obesidade, 

ataques cardíacos, entre outros. 

35- Flávio: Depende....Consumo desenfreado de gordura, acho que leva isso 

36- Fabrício: Não....no texto fala que não está relacionado o consumo de gordura com a incidência de 

ataque cardíaco, porém as pessoas que já têm ou já tiveram doenças cardíacas e pararam de consumir 

gordura tendeu a reduzir isso. 
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37- Camila: Eles fizeram dois testes... 

Fonte: Elaboração própria 

Na resposta à questão 8 do grupo 1 podemos inferir que não tomaram partido em 

relação a nenhuma das dietas (low carb e low fat) de maneira radical, ou seja, ao 

analisar o artigo, pode ser que nenhum argumento em relação a cada uma das dietas os 

convenceu sobre uma ser melhor que a outra, e assim acreditaram que uma dieta 

balanceada, comendo de tudo um pouco e, de modo equilibrado, seria o ideal. Podemos 

ver isso também na discussão do grupo no quadro 19, quando nos turnos 2 e 7, Bianca 

concluiu que não devemos parar de comer carne, mas sim diminuir o seu consumo. 

Nos turnos 2 e 7 e também na resposta escrita podemos perceber que o grupo 

concluiu que não devemos banir totalmente a gordura, justificando que não 

necessariamente devemos deixar de comer carne, que são gorduras do tipo saturadas 

que podem reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Assim, acreditamos que o grupo 

respondeu essa questão de forma crítica, isto porque o artigo de revisão não os fez 

concluir que uma dieta ou outra era a solução para os problemas de saúde, e sim o 

consumo consciente de carboidratos e gorduras. Além disto, podemos inferir que a 

análise do artigo os fez ter mais argumentos para pensar no consumo consciente de 

carne. 

Ainda mostrando como o grupo 1 conseguiu avaliar a confiabilidade das 

afirmativas expostas no artigo, podemos ver nos turnos 28 e 30, que Bianca, ao discutir 

com uma colega da turma sobre o caso, continuou afirmando que a gordura não é tão 

vilã assim.  Em seguida, no turno 36, Fabrício justificou porque não se deve banir a 

carne e gorduras da dieta, trazendo uma evidência retirada do artigo de revisão que o 

consumo de gordura não está relacionado com a incidência de ataque cardíaco, 

enfatizando ainda mais as ideias do turno 25 de Camila (grupo 2).  

No quadro 21 é apresentado o parecer final feito pelo grupo 1. 

Quadro 21: Transcrição do parecer final do grupo 1 

1- A carne é um dos alimentos de principal fonte de proteínas. Segundo as pirâmides alimentares, que 

são feitas a partir de estudos sobre as quantidades necessárias para uma boa nutrição, é importante que 

seja inserido a carne na dieta, uma vez que proteínas advindas dos legumes e das verduras não são 

suficientes para uma boa alimentação. 

2- Apesar de que existem muitas pessoas seguindo a dieta low fat, a qual baseia-se na ideia de que as 

gorduras saturadas encontradas nas carnes, elevam os níveis de colesterol no sangue, o que aumentaria a 
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probabilidade do colesterol obstruir as artérias e aumentar o risco de ataque cardíaco e morte prematura. 

3- Porém as pesquisas sobre essa dieta (low fat) são muito criticadas por outros cientistas, que afirmam 

que nessas pesquisas não são considerados os tipos de gorduras consumidas e nem qual colesterol 

aumenta com a ingestão de determinado alimento, além de não se ter provas de que os indivíduos podem 

prolongar a vida se consumirem menos gorduras, pois a morte por doenças cardíacas diminuiu após 

introduzirem o low fat nos Estados Unidos, mas a incidência de doenças cardíacas não diminuiu. 

4- Considerando também que algumas pesquisas acerca da dieta low fat podem não ser confiáveis, pois 

um dos seus defensores era terapeuta e ex-repórter quando afirmou em um relatório de objetivos 

alimentares dos Estados Unidos, que os americanos não tinham nada a perder seguindo seus conselhos, 

mas a Associação Médica Americana protestou dizendo que seguir a dieta proposta poderia aumentar os 

efeitos prejudiciais. 

5- Isto é, uma pessoa que não é da área da ciência elaborou afirmações a partir de experiencias 

ocasionais, sem metodologias necessárias para realizar pesquisas científicas. 

6- Há também uma pesquisa feita pela Clínica de Pesquisas de Lipide Researsch Clinics, acerca dos 

benefícios de um remédio ao diminuir a probabilidade de acidentes cardiovasculares em homens de meia 

idade e que tenham um nível de colesterol superior aos de 95% da população americana, mas o instituto 

que trata de doenças cardiovasculares nos Estados Unidos, o NHLBI, divulgou campanhas na qual 

estendiam a pesquisa e generalizavam para mulheres e para outras faixas etárias.  

7- Neste caso houve também interferência da imprensa que cada vez mais foi publicando essa campanha 

massiva do instituto. O NHLBI até chegou a criar uma Conferência do Consenso, porém o relatório final 

incluiu apenas especialistas que argumentaram sobre a comparação dos efeitos do remédio aos efeitos da 

dieta.  

8- Os dados da pesquisa foram feitos com base em uma pequena amostra da população e o mesmo foi 

generalizado para um grande público, demostrando uma não confiabilidade de tais generalizações e a 

influência de meios de comunicação que apresentam certa confiabilidade atingem um grande público, 

fez com que o apoio à campanha se tornasse mais forte. 

9- Para refutar a ideia da dieta low fat há ainda, cientistas que defendem outro tipo de dieta, a low carb. 

No qual defendem a diminuição do consumo de carboidratos, justificando que uma dieta rica em 

carboidratos pode até ser pior que uma dieta rica em gordura, uma vez que as gorduras monoinsaturadas 

presentes em mais da metade da gordura das carnes, aumentam o HDL (o chamado colesterol bom) e 

diminuem o LDL (considerado o colesterol ruim), comparadas aos carboidratos. E, que as gorduras 

saturadas elevam o LDL, mas também aumentam o HDL. 

10- Concordamos com a afirmativa de que se consome muito de um tipo de alimento, deixa-se de 

alimentar de outro. Deste modo, acreditamos que é importante ter uma dieta balanceada e que seja rica 

em proteínas, mas também inclua os carboidratos, bem como outros alimentos, por assim como o 

exagero de um tipo de alimento pode trazer malefícios à saúde, a falta dele acarreta em problemas de 

saúde. 

11- Mas é importante ressaltar que os benefícios e/ou malefícios não são apenas para a saúde humana, 

pois se pararmos para analisar como são as criações de animais para venda de carnes, podemos refletir 

sobre os nossos hábitos alimentares. 



97 
 

 

12- Ainda que tenhamos uma visão antropocêntrica e defendamos o consumo de carne, é inegável como 

os animais de uma granja, por exemplo, têm péssimas condições de vida, cheias de dor e sofrimento. 

Sem contar o fato de como nos alimentamos de uma carne que chega até nós, carregada de hormônios, 

entre outros produtos químicos. 

13- Diante dessa criação, nos pusemos a refletir se é mesmo correto submeter outras vidas a condições 

tão extremas e ruins, desvalorizando algumas raças por crermos ser “superiores”. Pensamos que não e 

acreditamos que um dos fatores que contribui para isso, seja o consumo exagerado da carne. Uma vez 

que a indústria seja movida pelo capitalismo exacerbado.  

14- O Brasil mantém a liderança mundial em exportação, tanto em quantidade quanto em volume 

financeiro. Ou seja, a atividade da pecuária é importante para a economia do país de tal maneira, que um 

censo de 2012, apresenta que as áreas ocupadas por pastagens são muito superiores as áreas dedicadas às 

lavouras. 

15- Contudo, a indústria de carne bovina no país, declara que tenha melhorado a sustentabilidade da 

produção de 2005 a 2011, essa sustentabilidade só aumentou 5% em seis anos. Além disso, as grandes 

áreas usadas para pastagens são frutos do desmatamento intenso de florestas. Que só vem crescendo ao 

longo dos anos. 

16- Um relatório lançado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2016 indica que 80% do 

desmatamento da Amazônia está ligado à conversão de terras em terrenos para pastos. Isso porque os 

pecuaristas têm grande influência com o poder brasileiro; são os chamados grileiros. Que desmatam uma 

área para vender as arvores e com essa área desmatada colocam cabeças de gado para dizerem que são 

pecuaristas e assim, aproveitar de direitos que eles conseguem com isso, como impostos mais baratos. 

17- E claro, o desmatamento só aumenta com essa pratica crescente, aumentando também a criação de 

gado e consequentemente, o consumo de carne. Isso tudo pela lei da oferta e procura, pondo a frente o 

poder econômico e mais uma vez deixando de pensar nas condições de vida destes animais. 

18- Além do mais, há a emissão de gás metano-proveniente do processo digestório desses animais que 

contribui para o efeito estufa. O metano é um grande poluente, ainda que não seja o maior causador do 

aquecimento global. Em razão da sua alta taxa de aquecimento, que é superior se comparado ao gás 

dióxido de carbono (que é o gás estufa que tem maior potencial de aquecimento global, devido a sua 

abundância e tempo de vida), ele ainda é um problema para a atmosfera terrestre, que aquece cada vez 

mais com a radiação reemitida por esses gases do efeito estufa. 

19- Devido a mais este fator (o aquecimento global) é preciso que repensemos sobre nossos hábitos 

alimentares, pois diminuindo o consumo de carne e refletindo sobre a procedência dos alimentos que 

consumimos, bem como pensar nas implicações, podemos melhorar a sustentabilidade ambiental sem 

que prejudiquemos a qualidade da saúde humana. 

Fonte: Elaboração própria  

De modo similar à discussão da questão 8, no parecer final, elaborado ao 

término do desenvolvimento de toda SD, o grupo 1 concluiu no parágrafo 10 que 

devemos incluir carne na alimentação, porém diminuindo seu consumo e pensando em 

sua procedência, porque eles defendem uma dieta balanceada, que seja rica em 
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proteínas, mas que também inclua os carboidratos, bem como outros tipos de alimentos, 

não havendo exagero de nenhum tipo, pois eles julgaram que o exagero de apenas um 

tipo de alimento pode causar problemas de saúde. Cabe destacar que o grupo defendeu 

esse posicionamento argumentando a partir de todas as esferas (científicas, de Natureza 

da Ciência, sociopolíticas, socioambientais, ética e moral) solicitadas no parecer e 

trabalhadas no desenvolvimento da SD.  Porém, aqui iremos focar nos parágrafos 2 ao 

10 para analisar mais explicitamente a esfera natureza da ciência e a controvérsia das 

dietas low carb e low fat. 

Consideramos que o grupo 1 destacou algumas das DCC no parecer final: 

dimensão sociocultural, categoria comunicação e subcategoria credibilidade de 

periódicos científicos e mídia de notícias (parágrafos 3, 7 e 8); dimensão sociocultural, 

categoria práticas e costumes, subcategoria  resolução de controvérsia (parágrafo 7); 

dimensão observacional, categoria observações e medições, subcategorias papel dos 

estudos sistemáticos (versus conclusões derivadas de experiências ocasionais) 

(parágrafo 5) e precisão (parágrafos 4 e 5); categoria experimentos, subcategoria 

replicação e tamanho da amostra (parágrafos 6 e 8). Vale ressaltar que esses aspectos 

expostos no parecer final foram os mesmos aspectos que eles já haviam encontrado ao 

responderem as questões anteriores (3, 4, 5, 6 e 8). Isso nos mostra que as análises que 

os licenciandos fizeram das questões anteriores, destacando as dimensões das DCC de 

maneira funcional, os auxiliaram posicionar em relação ao caso que envolve a SD.  

Primeiro, eles destacaram a categoria medições e observações e subcategoria 

precisão no parágrafo 3, em que eles relataram que as pesquisas em relação a dieta low 

fat são muito criticadas, por não apresentarem dados suficientes para concluir que essa 

dieta é eficiente para diminuir a incidência de doenças cardíacas. Acreditamos que eles 

utilizaram conhecimentos de NdC de maneira funcional nesse parágrafo, pois eles 

conseguiram fazer uma análise bem informada das afirmativas científicas, mostrando 

que apesar de muitas pessoas estarem aderindo à dieta low fat, eles justificaram que 

ainda não se têm pesquisas com resultados satisfatórios e confiáveis de que essa dieta 

realmente é eficaz contra doenças cardíacas. Dessa maneira, podemos perceber que a  

análise funcional que o grupo fez da questão 3, quando eles apontaram a subcategoria 

precisão, os ajudou a se posicionarem no parecer final, pois eles julgaram que a 

pesquisa não apresentou dados suficientes para se concluir que a dieta low fat pode 
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prevenir doenças, e, por esse motivo, o grupo decidiu no parecer final que o ideal é 

termos uma dieta balanceada.  

O grupo também destacou a categoria medições e observações, subcategoria 

papel dos estudos sistemáticos (versus conclusões derivadas de experiências 

ocasionais), nos parágrafos 4 e 5, pois eles afirmaram que algumas pesquisas acerca da 

dieta low fat podem não ser confiáveis, pois, um dos seus defensores era um terapeuta e 

ex-repórter que publicava relatórios afirmando que os americanos poderiam seguir seus 

conselhos em relação a essa dieta. O grupo justificou que não tem como confiar nas 

ideias de uma pessoa que não é da área da saúde, mostrando que o repórter acreditou 

nas conclusões de uma pesquisa, derivada de experiências ocasionais, sem mostrar uma 

metodologia científica para tal conclusão. Analisando a justificativa do grupo, 

acreditamos que eles não fizeram uma análise funcional dessa dimensão, pois apesar do 

terapeuta e ex-repórter não ser da área da saúde, não quer dizer que ele não poderia 

fazer uma análise da credibilidade das pesquisas antes de publicá-las. O grupo realizou 

conclusões precipitadas em relação as publicações do ex-repórter.  

Outros dois aspectos que estão atrelados nos parágrafos 7 e 8 são a categoria 

comunicação, subcategoria credibilidade de periódicos científicos e mídia de notícias e 

a categoria práticas e costumes e subcategoria resolução de controvérsia. Consideramos 

que eles conseguiram utilizar esses aspectos de NdC de maneira funcional. Isto porque o 

grupo fez uma análise crítica e bem informada das afirmativas científicas, mostrando 

que a análise deles das questões 5 e 6, os ajudaram a tomar uma decisão em relação ao 

caso. Assim, o grupo 1 mostrou que a mídia, por ter uma alta credibilidade, ao publicar 

massivamente resultados de pesquisas, principalmente sobre a dieta low fat, mesmo sem 

dados conclusivos, poderiam levar os americanos acreditar nessas notícias, sem colocar 

o que ali foi exposto em xeque, sendo influenciados pela mídia a seguirem uma dieta.  

Em seguida, o grupo falou da Conferência do Consenso, destacando a categoria 

práticas e costumes, em relação a resolução de controvérsia. Julgamos que eles também 

apresentaram essa dimensão de maneira funcional, pois eles mostraram que a 

Conferência do Consenso foi criada pelo governo (NHLBI) com o intuito de resolver a 

controvérsia em relação a qual das dietas é melhor a se seguir (low carb ou low fat). 

Eles analisaram criticamente essa conferência, justificando que de consenso ela não teve 

nada, pois seus integrantes possuíam as mesmas ideias, todos eram a favor da dieta low 

fat. Aqui, eles mostraram que não poderiam confiar no resultado dessa conferência e, 
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consequentemente, ainda não era conclusivo que a dieta low fat seria uma das melhores 

dietas a se seguir. Podemos inferir que isso pode ter influenciado o grupo a tomar a 

decisão em relação ao caso, descartando que devemos aderir unicamente a dieta low fat.  

Nos parágrafos 6 e 8 o grupo fez menção a categoria experimentos, subcategoria 

replicação e tamanho da amostra de uma pesquisa, que foi realizada apenas com 

homens de meia idade e sendo generalizada tanto para homens quanto para mulheres de 

outras faixas etárias, concluindo que a generalização dessa pesquisa não é confiável. 

Assim, acreditamos que eles também fizeram uma análise dos aspectos de NdC de 

maneira funcional. Isto porque, eles conseguiram utilizar a análise da questão 3 para 

poderem se posicionar em relação ao caso, evitando conclusões precipitadas e utilizando 

evidências para fundamentar o seu posicionamento. Mostrando que as pesquisas devem 

se preocupar com a tamanho e controle da amostra, pois esses são parâmetros utilizados 

para se avaliar a metodologia e confiabilidade dos resultados de um estudo. Dessa 

maneira, podemos perceber que esse foi mais um ponto que o grupo utilizou ao se 

posicionar no parecer final. 

Analisando as respostas das questões 8 e o parecer final, observamos que o 

grupo realizou uma análise bem informada das afirmativas, fazendo menção direta ou 

indiretamente dos aspectos de NdC em suas respostas. Mostrando que ao analisarem os 

resultados das pesquisas que envolviam a controvérsia em relação as dietas (low carb e 

low fat), nos pareceu que nenhuma delas obteve dados suficientes para convencê-los de 

qual das dietas seria melhor. Chegando à conclusão que o melhor a se fazer é uma dieta 

balanceada com o consumo tanto de carboidratos, quanto de gorduras, mas sem 

exageros. Assim, julgamos que a partir dessa análise, o grupo conseguiu pensar nos 

princípios propostos por Allchin de questionar em quem e no que confiar, quando eles 

analisam criticamente as pesquisas em relação as dietas low carb e low fat e 

identificaram as limitações de cada uma delas, vendo que nenhuma delas possuía dados 

suficientes para ser tomada como verdade. Isto também os ajudou a decidir sobre o 

consumo de carne, porque a consideram fontes de proteína e gorduras importantes em 

dietas balanceadas. 

Grupo 2 

Apresentamos a resposta escrita da questão 8(a) do grupo 2: 
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Sou contra a redução de gorduras na alimentação e o aumento do consumo de 

carboidratos, uma vez que as gorduras tem desempenho importante no 

organismo e que o consumo exagerado de carboidratos pode levar a outras 

doenças, como o diabetes e até na elevação do colesterol.  

Em seguida, apresentamos a resposta escrita da letra (b) do grupo 2: 

Não classifico a carne nem como mocinha, nem como vilã. O consumo de 

carne em excesso tem suas desvantagens em relação à saúde, éticas e 

ambientais. Porém, se consumir de forma equilibrada junto a alimentação 

balanceada, a carne contribuirá com seus benefícios.  

Pelas respostas à questão 8 do grupo 2, podemos inferir que eles são contra a 

redução de gorduras (dieta low fat) na alimentação. O grupo justificou acreditar que a 

carne não é tão vilã como parece ser, mas que seu uso em excesso pode trazer muitas 

desvantagens, sendo o ideal ser consumida de maneira equilibrada com uma 

alimentação balanceada. Podemos inferir que o grupo conseguiu avaliar a confiabilidade 

das afirmativas que o artigo apresenta em relação a cada uma das duas dietas (low carb 

e low fat), concluindo que nenhuma das duas possuíam evidências suficientes de que 

uma seria melhor que a outra, deixando claro que o ideal é ter uma alimentação 

balanceada, sem exageros.  

Apresentaremos, a seguir, a transcrição do parecer final do grupo 2. 

Quadro 22: Transcrição do parecer final do grupo 2 

Relatório 

1- No dia 15 de outubro de 2019, teve início uma sequência didática baseada em dietas alimentares, 

constituída de problemáticas envolvidas neste tema. Após a apresentação de evidências por meio de 

imagens, vídeos, e uma série de textos contendo informações relacionadas a uma questão problema 

apresentada, baseada no consumo de carnes. Para tal, foi solicitado um parecer a este grupo, onde 

deveria apresentar conclusões sobre as dietas abordadas.  

Fundamentação 

2- Isto posto, levando-se em consideração aspectos que serão elencados a posteriori. As considerações 

acerca do posicionamento deste grupo são apresentadas a seguir: 

3- No âmbito da Natureza da Ciência (NdC), observa-se o fato de haver uma evolução das pirâmides 

alimentares propostas, evidencia que houve continuidade nos estudos relacionados ao aperfeiçoamento 

da pirâmide alimentar, com proposto de atender a uma exigência da sociedade em relação a 

alimentação. Além disso, houveram conflitos de interesse por parte dos envolvidos em relação a 

adoção de posicionamentos referentes as dietas apresentadas.  

4- Se tratando das dimensões científicas, as evidências apresentadas, sobretudo no artigo “A ciência 

maciça da dieta a base de gordura” apresenta dados e fatos sobre duas dietas: “low fat” e “low carb” no 

qual pode-se observar que o autor se posiciona implicitamente a favor da dieta com consumo de menor 

quantidade de carboidratos, tornando o texto com caráter tendencioso. As evidências apresentadas são 
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poucos conclusivas e não favorecem suporte confiável ao leitor. 

5- No que tange os aspectos sociopolíticos, tanto nos artigos quanto nos vídeos notamos que há 

grandes interesses por trás dos estudos. Vale ressaltar que em um dos trechos dos artigos, foi 

apresentada a mudança de posição influenciada por questões financeiras (financiamento da pesquisa). 

Além disso, o vídeo apresentado mostra fatos de o Brasil ser um dos maiores exportadores de carne do 

mundo, sendo assim, há um grande interesse de políticos e empresários no setor da economia.  

6- No quesito socioambiental, observamos que há evidências que suportam o fato de pessoas 

utilizarem de seus prestigio político e empresarial para conseguir adquirir terrenos e avançar floresta a 

dentre, causando o desmatamento desenfreado da vegetação. Podemos observar também que há a 

liberação de produtos químicos para combater a praga, porém com objetivos lucrativos. 

7- Em relação a ética e a moral, podemos observar três vertentes: Antropocentrismo, biocentrismo e 

ecocentrismo. Entretanto, fica evidente que há uma predominância do antropocentrismo, de forma 

mais relativa. Tal fato, não leva em consideração que há espaço para todos os seres no meio ambiente e 

deve-se respeitar este espaço.  

Fonte: Elaboração própria 

O grupo 2 não apresentou uma conclusão no parecer em relação a questão 

problema (vocês acreditam que a redução do consumo de carne é uma ação capaz de 

promover melhorias na sustentabilidade ambiental e na saúde humana?), mas pela 

resposta da questão 8 podemos perceber que eles não são contra nem a favor do 

consumo de carne, mas acreditam que ela deveria ser consumida de maneira 

equilibrada, como os demais alimentos.  

No parágrafo 3 o grupo destaca a evolução do conhecimento na ciência, quando 

fizeram menção a uma evolução da pirâmide alimentar, o que significa que houve 

avanços em relação aos estudos sobre a alimentação, mas tal afirmativa não tem uma 

relação central com o caso e, por isso, não foi feita análise conforme as categorias da 

rubrica.  Ainda no parágrafo 3, o grupo destacou a dimensão sociocultural, categoria 

economia/financiamento, subcategoria, conflitos de interesse, quando citaram que nas 

pesquisas sobre as dietas low carb e low fat ocorreram conflitos de interesses, mas o 

grupo não explicitou que conflitos foram esses.  

Pensando nos princípios propostos por Allchin em relação no que e em quem 

confiar, no parágrafo 4, o grupo explicitou que não confia nas conclusões sobre as dietas 

apresentadas no artigo. Acreditamos que o grupo conseguiu pensar nesses princípios 

propostos por Allchin, apesar de no parecer final não apresentarem suas conclusões em 

relação ao caso. Dessa maneira, o grupo realizou uma análise crítica das pesquisas que 

envolvem a controvérsia em relação as dietas low carb e low fat, pois eles conseguiram 
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perceber os problemas centrais delas. Contudo, em relação ao consumo de carne, eles 

não concluíram qual seria a posição do grupo, assim não podemos inferir se o artigo e as 

atividades sobre NdC influenciaram o grupo em relação ao caso que envolve a SD. 

Grupo 3 

 Apresentamos a resposta escrita das questões 8(a) e (b) do grupo 3: 

(a) De acordo com a análise feita através das categorias do quadro 4.1, 

considero que as afirmativas utilizadas para se defender a dieta low fat são 

fracas, pois baseiam em concepções previas, não discutem outras explicações 

ou outros pontos de vista, estão sustentadas por conflitos de interesse, além 

de só se fortalecerem pelo fato de ser do interesse do governo e de algumas 

empresas com alta influência.  

Já os argumentos dos parágrafos 7 e 9 (do artigo) considero mais plausíveis, 

pois a forma como estes sustentam a afirmativa de que a low fat não é a 

solução para os problemas e doenças cardíacas é mais consistente, trazendo 

evidências mais relevantes e exatos com amostras maiores. Além disso, pela 

falta de evidência que confirmem o outro lado da controvérsia, que seria a 

redução de carboidratos (e consequentemente maior consumo de gorduras) 

como forma de resolução para estes problemas, eles optam por concluir que o 

ideal seria o equilíbrio na ingestão de qualquer macronutriente.  

(b) Sim. Levando-se em consideração apenas a relação entre o consumo 

de carne/gordura estar associado a se ter mais ou menos saúde, considero que 

a carne seria, neste caso a “mocinha”, visto que não existem evidências 

consistentes que comprovem que comer menos gordura faz com que as 

pessoas sejam mais saudáveis (ou tenham menor risco de desenvolver 

doenças cardíacas).  

O grupo destacou na resposta à questão 8 que as evidências em relação às 

pesquisas sobre a dieta low fat são fracas, justificando que elas se baseiam em 

concepções prévias e não discutem outros pontos de vistas. Ainda destacaram que no 

artigo é retratado que a dieta low fat não é a solução para os problemas em relação as 

doenças cardíacas. O grupo concluiu que por falta de evidências para se aderir a dieta 

low carb o melhor seria seguir uma dieta equilibrada.  

O grupo acreditou que a carne pode ser considerada “mocinha”, já que ainda não 

se têm estudos que comprovam que comer menos carne e/ou gorduras seria mais 

saudável. Dessa maneira, podemos perceber que o grupo conseguiu avaliar a 
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confiabilidade das evidências que o artigo apresenta em relação a cada uma das dietas, 

concluindo que nenhuma das pesquisas possuem evidências científicas suficientes que 

comprovem que uma ou outra seria a melhor dieta a ser seguida.    

No quadro 23 apresentamos a transcrição do parecer final do grupo 3. 

Quadro 23: Transcrição do parecer final do grupo 3 

1-As justificativas nos levaram a decidir que a redução do consumo de carne é uma ação capaz de 

melhorar a sustentabilidade ambiental se sustentam em evidências como o fato de consideramos que com 

essa decisão, haverá uma diminuição na quantidade de reservas ambientais desmatadas, além disso, 

substâncias químicas como agrotóxicos, hormônios e antibióticos que contaminam o ambiente serão 

inseridos nele em menor quantidade. Outra consideração socioambiental que julgamos como importante 

é que essa preservação de áreas ambientais, ajuda na manutenção de espécies, e diminuição de epidemias 

como Dengue, Zica e Chicungunha. Consideramos também que a pecuária é uma das principais 

responsáveis pela produção de metano (oriundo das fezes das vacas), este gás hoje é um problema, 

devido a sua contribuição expressiva para o aumento do efeito estufa.  

2-Com relação à saúde humana, consideramos que cientificamente não foi possível provar que a carne 

faz mal à saúde, além disso conclui-se que uma dieta equilibrada é necessária para o bom funcionamento 

do nosso organismo, logo, nesta discussão a carne entra como mocinha. 

3-Outra evidência importante que levamos em consideração foi o fato da pecuária contribuir com 20% 

da economia, portanto seria inviável economicamente para os pais se a maioria da população extinguisse 

o consumo de carne por completo, o que também levaria ao da pecuária, sendo esta uma prática que 

movimenta a economia do país graças a exportação de carne. 

4-Ao analisarmos os aspectos de natureza da ciência envolvidos nas discussões a respeito da carne ser 

mocinha ou vilã, concluímos que as justificativas para a defesa da dieta low fat (a redução da gordura na 

dieta, implicaria na redução do consumo de carne) eram fracas, visto que, muito delas se baseavam em 

condições prévias, não consideravam outras explicações ou outros pontos de vista e ainda estavam 

sustentados por conflitos de interesse, que envolviam desde o governo até grandes empresas que 

lucrariam caso a dieta low fat fosse adotada pela população.  

5-Por fim, ao analisarmos a problemática proposta ética e moralmente, optamos pela linha 

antropocêntrica, porém um “antropocentrismo fraco”, porque consideramos que cabe sim uma redução 

no consumo de carne, pensando-se em reduzir o sofrimento dos animais, uma vez que a produção de 

carnes em larga escala muitas vezes despreza a condição de ser vivo do animal, que sofre com os maus 

tratos. 

Fonte: Elaboração própria 

O grupo 3 concluiu que o ideal seria a redução do consumo de carne, eles 

justificaram suas ideias em relação a vários aspectos: ambientais, saúde humana, NdC, 

ética e moral. Referente aos aspectos de NdC, no parágrafo 4, o grupo concluiu que a 

partir da análise do artigo sobre a controvérsia das dietas low carb e low fat, as 

evidências referentes a dieta low fat eram fracas, por não serem pesquisas confiáveis.  
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No parecer final o grupo elencou a dimensão observacional, categoria 

observações e medições, subcategoria precisão (parágrafo 4) quando eles falaram que as 

pesquisas em relação a dieta low fat não são confiáveis por elas não considerarem outros 

pontos de vistas e se basearem apenas em condições prévias.  O grupo também elencou 

a dimensão sociocultural, categoria economia/financiamento, subcategoria conflitos de 

interesse, quando falaram que as pesquisas low fat estavam sustentados por conflitos de 

interesse do governo e de grandes empresas que lucrariam se caso essa dieta fosse 

adotada pela população. As duas categorias mencionadas aqui no parecer final já 

haviam sido mencionadas pelo grupo nas questões anteriores.  

Podemos inferir que o grupo conseguiu pensar nos princípios propostos por 

Allchin em relação a quem e no que confiar, pois o grupo conseguiu fazer uma análise 

bem informada das afirmativas expostas no artigo sobre as dietas e concluiu que a dieta 

low fat não conseguiu apresentar dados suficientes para convencê-los de que ela seria a 

melhor. Sobre a dieta low carb o grupo não comentou no parecer, mas podemos inferir 

que eles também julgaram que as pesquisas sobre ela também não apresentam 

evidências suficientes para ser adotada, pois eles concluíram que devemos ter uma dieta 

equilibrada. Dessa maneira, podemos perceber que o grupo evitou conclusões 

precipitadas, pois justificaram que os resultados das pesquisas apresentadas no artigo 

não eram suficientes para se tomar uma decisão de quais das duas dietas seguir. Pelo 

parecer final podemos inferir que o artigo e as atividades sobre NdC podem ter 

influenciado o grupo em relação ao caso que envolve toda a SD, já que eles concluíram 

que o melhor seria a diminuição do consumo de carne e utilizaram evidências de todas 

as atividades da SD para justificar suas ideias.  
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8 CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO E A PESQUISA  

Como posto no início desse trabalho, o entendimento de NdC há alguns anos 

tornou-se primordial para contribuir ao letramento científico dos estudantes e 

professores de Ciências. Julgamos que a proposta Ciência Integral (Whole Science) de 

Allchin (2011) pode contribuir no letramento científico, isto porque ela tem o potencial 

de capacitar o sujeito a analisar as informações das pesquisas científicas e suas 

divulgações na mídia a partir dos critérios epistêmicos, contribuindo para um 

posicionamento esclarecido, auxiliando a saber no que e em quem confiar.  

Dessa maneira, considerando que na área de Ensino de Ciências essa proposta 

ainda está sendo pouco utilizada na formação docente, nos propusemos a responder 

duas questões de pesquisa, investigando uma turma de licenciatura em Química que se 

engajou na resolução de uma QSC. Para isso, partimos da proposta de Allchin (2011) 

sobre conhecimento funcional de NdC e utilizamos o inventário das DCC como 

ferramenta de análise das discussões e respostas escritas dos licenciandos sobre um 

artigo que continha como tema principal a controvérsia das dietas (low carb e low fat).  

A primeira questão de pesquisa deste trabalho investigou como os licenciandos 

em Química utilizaram conhecimentos de NdC para analisar afirmativas relacionadas a 

uma controvérsia em relação às dietas low carb e low fat. Para respondê-la constatamos 

pelos dados que todos os grupos conseguiram destacar pelo menos uma das DCC 

previstas pela rubrica de análise nas respostas das questões de 3 à 6. As subcategorias 

mais evidentes na controvérsia (dietas low carb e low fat) foram: replicação e tamanho 

da amostra; órgão de fomento; credibilidade de periódicos científicos e mídia de 

notícias e resolução de controvérsia. Assim, podemos afirmar que os licenciandos 

conseguiram mobilizar conhecimentos pertinentes de NdC para analisar as afirmativas 

relacionadas à controvérsia. Com relação a análise funcional, das 11 subcategorias das 

DCC que os grupos conseguiram destacar respondendo as questões, apenas 3 delas 

foram utilizadas de maneira não funcional.  Ou seja, para apenas 3 subcategorias os 

licenciandos não conseguiram justificar de maneira adequada, seguindo as categorias de 

análise de Mendonça et. al (no prelo).   

Analisamos a funcionalidade das respostas dos licenciandos a partir de três 

critérios. Por exemplo, na questão 4 respondida pelo grupo 1, ao apresentarem a 

subcategoria responsabilidade social do cientista avaliamos que o grupo não conseguiu 

responder à questão de maneira funcional, isto porque as justificativas apresentadas para 
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essa subcategoria das DCC foram baseadas em preconcepções e não em evidências 

consistentes retiradas da leitura do artigo. A partir das análises realizadas para a 1a 

questão de pesquisa, consideramos que essa dissertação reforça o uso das categorias 

tomadas da literatura como parâmetros analíticos de conhecimento funcional.  

Consideramos que os dados desse trabalho se diferem das pesquisas já citadas 

em capítulos anteriores, como de Azevedo e Scarpa (2018), Lício (2018), Santos 

(2018), Almeida (2019) e Mendonça et al. (no prelo), isto porque: Azevedo e Scarpa 

(2018), apesar de utilizarem um questionário contextualizado, as autoras continuaram 

apenas investigando as concepções de NdC dos estudantes, se preocupando apenas em 

quantificar quais os aspectos de NdC foram apresentados nas respostas e não analisaram 

se os estudantes conseguiram responder as questão de maneira funcional. Nos trabalhos 

de Lício (2018), Santos (2018) e Almeida (2019) foi utilizada a rubrica de Allchin 

(2011) para analisar os dados, mas diferente do nosso trabalho, os licenciandos também 

utilizam a rubrica para analisar as afirmativas científicas, além disso esses trabalhos 

também tiveram um caráter mais avaliativo, em que se analisaram quais aspectos de 

NdC foram apresentados, não analisando-os de maneira funcional. Já o trabalho de 

Mendonça et al. (no prelo) se difere do nosso, na medida em que essas autoras 

realizaram um trabalho com caráter mais avaliativo, em que elas tinham como objetivo 

investigar como licenciandos mobilizam conhecimentos de NdC de maneira funcional 

na análise de afirmativas científicas. Nesse trabalho a rubrica (DCC) foi utilizada pelas 

pesquisadoras para analisar os dados obtidos. Já no nosso trabalho os licenciandos 

também utilizaram a rubrica como instrumento formativo, ou seja, eles a utilizaram na 

análise de um artigo com o intuito de tomarem uma decisão em relação à uma 

controvérsia. Tais dados se aproximam da pesquisa de Mendonça et al. (2020) no que 

diz respeito a forma como elaboramos as questões de maneira contextualizada. 

Percebemos que o modo como as questões (de 3 à 6) foram elaboradas, de forma 

contextualizada, permitiu que os licenciandos conseguissem relacioná-las com os 

aspectos de NdC de maneira funcional. Isto porque, a controvérsia que apresentamos 

teve como objetivo problematizar e organizar o conhecimento dos estudantes em 

relação às dietas a partir de um contexto real. E assim, conseguimos explorar o 

conhecimento de NdC dos licenciandos além da dimensão declarativa, pois analisamos 

a concordância entre o uso dos aspectos de NdC com as justificativas. Por isso, 
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consideramos que isto é distinto de outras propostas de avaliação de conhecimento de 

NdC no qual as questões estão desvinculadas de contexto.  

Além disso, ao analisarmos os dados, percebemos que o grupo 1, utilizou a 

subcategoria referente responsabilidade social do cientista na questão 4 de maneira não 

funcional e já na questão 6 o grupo conseguiu utilizar a mesma subcategoria de maneira 

funcional. Isso enfatiza ainda mais a importância do ensino contextualizado e funcional, 

pois percebemos que esse grupo conseguiu utilizar a subcategoria ora de maneira 

funcional e ora não funcional nos mostrando que não basta analisarmos apenas os 

aspectos de NdC de maneira declarativa, pois os diferentes contextos podem influenciar 

nas interpretações dos licenciandos.  

Contudo, Moura et al. (2020) criticaram a contextualização que Allchin tanto 

defende em sua proposta, pois, para eles, essa contextualização deveria ser vista de 

maneira mais ampla, assim como Barton (1998 apud Moura et. al. 2020) argumenta, 

que ao planejar aulas contextualizadas deveria ser considerado o contexto em que o 

conhecedor e conhecido (os estudantes e conhecimento) se relacionam. Por sua vez, 

Allchin, na publicação mais recente (2020), apresenta exemplos de casos que poderiam 

ser bem contextualizados para outros países (como Índia, com o rompimento de 

barragens hidrelétrica e Brasil, com o rompimento de barragens de rejeitos de minério) e 

não apenas casos tipicamente americanos. Assim ele nos mostra mais claramente sua 

percepção sobre contextualização, a partir do lançamento de propostas de casos que 

seriam mais sensíveis aos contextos de cada país. Julgamos que tais considerações são 

importantes para os professores ao se pensar em trabalhar com propostas 

contextualizadas, pois eles devem se atentar a trabalhar com as especificidades de seus 

alunos, escolhendo temas que impactem o posicionamento deles. 

Com relação à segunda questão de pesquisa – Como o conhecimento sobre NdC 

de licenciandos em Química afetou o posicionamento em relação a controvérsia sobre 

as dietas low carb e low fat e em relação ao caso (redução do consumo de carne) que 

move toda a SD – para respondê-la, encontramos indícios que evidenciam que a 

análise do artigo sobre as controvérsias das dietas pode ter favorecido os licenciandos 

a se posicionarem sobre o caso. Isto porque, nas respostas à questão 8 e no parecer 

final, percebemos que nenhum grupo fez adesão a defesa de um tipo de dieta em 

específico. Pelo contrário, foram unânimes em declarar a posição por dietas 

balanceadas em termos dos componentes alimentares. 
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Assim, julgamos que os grupos conseguiram pensar nos princípios propostos por 

Allchin de questionar em quem e no que confiar, quando eles analisaram criticamente as 

pesquisas em relação às dietas low carb e low fat e identificaram as limitações de cada 

uma delas, vendo que nenhuma delas possuía dados suficientes para ser tomada como 

verdade. Por isso, pelos nossos dados, temos evidências de que as DCC que eles 

apresentaram nas suas respostas foram consideradas no parecer final e os ajudaram no 

posicionamento requerido pela abordagem QSC.  

Isto posto, consideramos que essa proposta de trabalhar com NdC de maneira funcional, 

como proposto por Allchin (2011 e 2017), contribuiu para que os licenciandos avaliem 

o quanto de informações podem ser falhas e principalmente tendenciosas no momento 

de analisar um artigo e assim se posicionar de forma refletida em relação em quem e no 

que confiar. Com isso, acreditamos que o uso da rubrica de Allchin (2011) utilizada 

pelos licenciandos para analisar um artigo científico os auxiliaram a pensar nessas 

questões, pois segundo Allchin (2011), as DCC não são apenas uma lista declarativa e 

acabada da ciência, como as que já haviam sendo trabalhadas no ensino, para ele no 

inventário são apresentados os parâmetros que os estudantes devem avaliar para 

perceber como os processos de produzir, avaliar, comunicar e legitimar o conhecimento 

científico acontecem na elaboração dos fatos científicos. Assim, podemos perceber que 

quando os licenciandos analisaram o artigo com base nas DCC, eles conseguiram 

refletir melhor sobre o tema abordado, avaliando quais das pesquisas referentes as dietas 

low carb e low fat são confiáveis ou não. Isso para Allchin (2011) configura como uma 

avaliação autêntica de NdC e que é indispensável para a formação de cidadãos mais 

críticos (MENDONÇA, 2020; MENDONÇA et al., no prelo).  

Caminhando para o fim desse trabalho, apresentamos algumas críticas referentes 

à proposta de Allchin. Moura, Carmel e Guerra (2020) criticaram a proposta da Ciência 

Integral (Whole Science) de Allchin com algumas observações: primeiro, eles 

apresentaram que a principal motivação dessa proposta é de avaliar o conhecimento de 

estudantes sobre Ciências, assim como o instrumento de Lederman (lista consensual) 

também propunha. Contudo, para eles a principal diferença é que as avaliações de 

Lederman medem a distância das respostas dos estudantes ao que se considera consenso 

pelos experts no conhecimento sobre a ciência, já a avaliação de Allchin foca na 

robustez das evidências que os estudantes utilizam quando avaliam uma controvérsia 

científica. De fato, a proposta de Allchin tem o intuito de avaliar a robustez das 
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evidências dos estudantes de Ciências a partir de casos contemporâneas e controvérsias 

com problematização. E não simplesmente apresenta questões do tipo “o que é um 

experimento?” ou “o que é ciência?” – como o questionário VNOS elaborado por 

Lederman e O’malley (1990). Aqui nesse trabalho, de outro modo, mostramos que o 

instrumento DCC pode ser usado de modo formativo, além de meramente avaliativo. 

A partir da avaliação da robustez das evidências, Allchin (2011 e 2017) pretende 

com sua proposta que os estudantes de Ciências possam ser capacitados a observar o 

quanto de informação é falha e tendenciosa, em quem e no que confiar, ao invés de ter 

uma confiança cega e se posicionarem de maneira irrefletida.  Ou seja, Allchin não está 

preocupado em apenas avaliar o conhecimento de NdC de modo declarativo e com base 

numa posição filosófica determinada a priori, ele pretende que os sujeitos aprendam a 

avaliar a confiabilidade das afirmações científicas.  

Moura et al. (2020) criticam a falta de clareza para que tipo de escolas essa 

proposta pode ser apresentada, se são rurais, escolas estadunidenses ou quaisquer 

escolas ao redor do mundo. Contudo, em sua publicação mais recente, Allchin (2020) 

nos apresenta exemplos de casos que poderiam ser discutidos com alunos de diferentes 

países e classes sociais, por exemplo, na África do Sul pode-se trabalhar com o tema 

“Suposto papel das vitaminas ou nutrição na prevenção da AIDS”; na Índia com a 

“Campanha nacionalista do uso de medicamentos ayurvédicos; nos EUA com a 

“Contagiosidade da AIDS”; no Brasil, Laos e na Índia com a “Segurança de barragens” 

etc.  Desse modo, julgamos que Allchin pensa na escolha de casos e elaboração de 

propostas de ensino que possam ser mais adaptáveis e inclusivas a diferentes contextos 

permitindo discutir questões de classes sociais, raças e gêneros na ciência, por exemplo.  

Moura et al. (2020) ainda criticaram se realmente a tomada de decisões pessoais 

é algo relevante para uma educação em Ciências democrática e ainda se está no alcance 

de todos os cidadãos. Eles justificam que não basta o estudante saber avaliar um caso 

profundamente se ele não tiver um espaço de decisão sobre as políticas públicas 

envolvendo os temas científicos. Por isso, esses autores acreditam que é fundamental 

explorar com estudantes de que forma o discurso científico se envolve na construção 

desse déficit democrático. Aqui neste trabalho avaliamos o posicionamento de 

licenciandos referente a uma controvérsia e focamos em analisar a robustez das 

evidências que eles apresentaram ao se posicionarem. Em nossa pesquisa não nos 

atentamos à questão bem colocado por Moura e colaboradores. Todavia, concordamos 
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com os autores, uma vez que as contingências estruturais da sociedade podem 

influenciar a tomada de decisão real dos sujeitos. Consideramos necessário reflexões 

mais profundas sobre o que significa uma tomada de decisão no contexto de ensino e a 

inclusão de discussões mais densas sobre desigualdades sociais, econômicas e políticas 

que influenciam nestas decisões no desenvolvimento de uma QSC. Julgamos inclusive 

que seja uma pauta importante para a área de Educação em Ciências se envolver em 

debates profundos sobre o significado de tomada de decisão num contexto neoliberal de 

educação. 

Apesar da ponderação anterior, terminamos essa pesquisa concordando com 

Allchin (2020), quando afirma que NdC visa ajudar os indivíduos em uma sociedade 

onde as políticas públicas e as tomadas de decisões pessoais cada vez mais se baseiam 

em afirmações científicas. Apesar do déficit entre conhecimento esclarecido e poder de 

tomar uma decisão num contexto real, julgamos que o conhecimento científico sobre 

ciência capacita posicionamentos mais esclarecidos, como no caso da pandemia do novo 

coronavírus, pois tais conhecimentos podem ajudar a população a lidar com fake news, 

evitar medicalização desnecessária, ir contra o negacionismo científico, tomar cuidados 

e precauções segundo especialistas no assunto, por exemplo.  

Assim, acreditamos que os professores de Ciências podem buscar por estratégias 

que consigam diminuir a distância de seus alunos às informações que estão envolvidas 

no contexto da sua região e do mundo, para que cada vez mais possamos ter cidadãos 

letrados cientificamente. E assim, acreditamos que se o estudante entende ciência ele 

pode observar mais as desigualdades sociais. Como por exemplo, Allchin (2020, p.31) 

apresenta o caso do rompimento de barragens hidrelétricas na província de Uttarakhand, 

na Índia em 2013, que foi o resultado de fortes chuvas. Aldeias foram destruídas e mais 

de 6.000 pessoas morreram. O risco do projeto dessas construções de barragens não foi 

para aqueles que mais se beneficiaram com ela, como os ricos empresários e os índios 

de outros estados mais prósperos que extraíram energia elétrica das barragens, mas sim 

o risco foi levado para aqueles com situação mais vulnerável, tanto que foram os 

principais atingidos. Na época da construção da barragem a população local possuía 

pouca influência política para se opor. Mas o desastre poderia ter sido evitado caso as 

empresas que as construíram tivessem abordado todos os riscos ambientais e as 

precauções que os engenheiros deveriam ter desde o início. Com isso Allchin (2020) 

acredita que nesse caso a injustiça social resultou de um desprezo pelas incertezas 
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“conhecidas” da ciência. E mais tarde aconteceram casos semelhantes em Laos em 2018 

e no Brasil duas vezes, uma em 2015 e outra em 2019. No Brasil podemos ver como 

que o acontecimento em Mariana em 2015 não foi o suficiente para que as empresas e 

autoridades tomassem providências para evitar que acontecesse novamente em 2019 em 

Brumadinho, mesmo sabendo que o Brasil possui centenas de barragens de rejeitos de 

minérios com alto potencial de danos (COSTA, 2019). Esses casos nos mostram que a 

justiça social infelizmente não é para todos, porque grandes empresas mataram centenas 

de pessoas e animais, destruíram uma vasta área do meio ambiente e até hoje ninguém 

foi condenado e preso a pagar pelo crime e as empresas continuam em operação 

enriquecendo cada vez mais os grandes empresários.  

Nesse sentido, colocamos uma indagação posta por Allchin (2020): precisamos 

mudar da natureza da ciência para a natureza da ciência na sociedade? Isto significa, 

entre outras coisas, preparar os professores de Ciências para levar para a sala de aula os 

problemas reais, que fazem parte da vida de seus alunos para discutir sobre ciência. 

Além de tornar as aulas mais motivadoras, os estudantes podem adquirir mais 

informações sobre temas atuais, considerando que a escola não pode ser um 

compartimento separado da sociedade, ela deve estar incluída aos assuntos que estão 

acontecendo a sua “volta”. A partir de ações como essas os estudantes poderão se tornar 

cidadãos capazes de saber em quem e no que confiar em relação aos assuntos que 

surgirem ao longo de sua vida.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1: SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Introdução ao caso 

Em uma turma da Licenciatura em Química, na disciplina de Bioquímica, discutia-se sobre 

nutrição e obtenção de energia pelos seres humanos. A professora Juliana citou três 

macromoléculas importantes para a obtenção de energia e manutenção do corpo: carboidratos, 

lipídeos e proteínas. 

Em meio às discussões, surgiu o seguinte diálogo: 

- João: Professora,  é verdade que hoje em dia as pessoas só deveriam comer mato? Ouvi falar 

isso na TV... 

- Professora: Mato? Verduras você quer dizer, certo? Então, vou te responder com outra 

pergunta, você acha que você deveria comer só verduras? 

- João: Eu não acho não, professora. Adoro um churrasco! Além disso, proteína vem da carne 

né? E você acabou de falar que proteína é importante para nosso corpo, então... 

- Maria: Nossa João! Seu insensível! Você não tem dó do boi e outros animais que você come 

não? Professora, eu acho que deveríamos comer só verduras! Esse papo que só existe proteína 

em carne é mentira, né? 

- Professora: Então, gente. Existem proteínas tanto na carne do animal quanto em alguns 

verduras, porém não é toda verdura que tem proteína. 

- João: Viu, Maria? Não comer carne dá muito trabalho porque vou ter que caçar mato que 

tenha proteína! 

- Maria: Mas você já parou para pensar em tuuuuuuuuuudo que envolve o consumo de carne, 

João? Não é só matar o pobre animalzinho não. Tem outros fatores, não tem professora? 

- Professora: Tem sim, Maria. Mas, que tal desenvolvermos um trabalho a respeito disso? 

Onde vocês terão que me mostrar os prós e contras do consumo de carne e me mostrar esses 

outros fatores que a Maria disse. 

- Toda turma: Topamos! 

- Professora: Então vocês terão que fazer um trabalho mostrando a forma como o consumo de 

carne influencia em nossa sociedade atual (questões relacionadas à saúde e ao meio ambiente, 

por exemplo), e através disso, deverão responder a seguinte pergunta: "vocês acreditam que a 

redução do consumo de carne é uma ação capaz de promover melhorias na sustentabilidade 

ambiental e na saúde humana?" 

 

ATIVIDADE 1- SAÚDE E ALIMENTAÇÃO  

1 - Analise a tirinha (figura 1) a seguir: 
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Figura 1- O Mago de ID sobre colesterol.  

Fonte: Bio na Rede. Acesso: https://bionarede.com.br/ciencia-nos-quadrinhos-colesterol/ 

 

Considerando-se a figura 1, responda: 

a- Qual é a sua interpretação sobre a problemática e a ironia envolvidas na tirinha? 

b- Existe alguma medida que pode ser tomada para evitar situações como o óbito 

apresentado na tirinha? 

2 – Leia o trecho abaixo e responda: 

O colesterol e os problemas cardiovasculares 

O fígado é capaz de sintetizar colesterol a partir de gorduras saturadas do alimento. 

Combinado a proteínas e ácidos graxos, esse colesterol é transportado para outros tecidos pelo 

sangue. Por isso uma dieta rica em gordura saturada (alimentos de origem animal e alguns de 

origem vegetal, como o coco e o cacau, com o qual se faz o chocolate) e em colesterol pode 

aumentar a taxa dessa substância no sangue e levar a um acúmulo de placas de gorduras nas 

artérias. Estas vão ficando endurecidas e estreitas, o que diminui o fornecimento de sangue nos 

órgãos; é o problema conhecido como aterosclerose. 

Além disso, o excesso de gordura no sangue aumenta a probabilidade de formação de 

coágulos, que podem obstruir artérias importantes, como as que irrigam o coração. Nesse caso, 

porções maiores ou menores do músculo cardíaco podem parar: é o infarto do miocárdio, que 

pode provocar a morte. 

Fonte: ALBERTS, B.  et al. Fundamentos da Biologia Celular. 3ª edição. Porto Alegre:  2011. 
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a- O colesterol é indispensável ao organismo humano, podendo ser obtido por produção 

endógena (principalmente pelos órgãos: fígado e intestino delgado), apesar disso, ele 

ainda é muito temido. Por qual motivo ele tem sido considerado um “inimigo” da 

saúde? Justifique. 

b- Analise o rótulo abaixo e identifique informações que são importantes para o 

consumidor ao escolher um óleo para seu consumo. Porque essas informações são 

importantes? 

Figura 2- Rótulo de Óleo de Soja.  

 Fonte: https://cozinhafetiva.wordpress.com/2011/02/24/canola-milho-soja-ou-girassol/ 

  

b.1- Essa propaganda é coerente com as informações químicas do produto? Explique. 

c- João realizou um exame de sangue, e foi constatado que sua taxa de gordura no 

sangue estava alta. Para tentar diminuí-la e evitar o entupimento de suas artérias, João 

que antes usava “banha de porco” no preparo de seus alimentos, mudou seus hábitos e 

introduziu “banha de porco”. 

c.1- Como você avalia a mudança de hábito do João? 

3 – Veja as estruturas químicas abaixo: 

 Figura 3-Molécula de Colesterol 

 

 

 

 

https://cozinhafetiva.wordpress.com/2011/02/24/canola-milho-soja-ou-girassol/
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Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/quimica-colesterol.htm 

Figura 4 – Estrutura de Lipídeo 

 

 

 

  

 

 

Fonte: https://www.infoescola.com/bioquimica/quimica-dos-lipidios/ 

 

Figura 5 - Moléculas de proteínas 

 

 

 

 

 

  

Fonte: 

http://lamoreabio2.blogspot.com/2014/12/proteinas-estrutura-e-funcoes.html 

Figura 6 – Moléculas de Carboidratos. 

  

 

 

 

https://www.infoescola.com/bioquimica/quimica-dos-lipidios/
http://lamoreabio2.blogspot.com/2014/12/proteinas-estrutura-e-funcoes.html
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Fonte:ttps://brasilescola.uol.com.br/quimica/classificacao-dos-carboidratos.htm 

 

a- Quais as diferenças estruturais entre as moléculas apresentadas? 

b- Com base nessas estruturas e a discussão anterior do exame do João, responda: 

lipídeos e colesterol são a mesma coisa? Como você chegou a essa conclusão? 

 

ATIVIDADE 2- FUNÇÕES E NUTRIENTES DOS ALIMENTOS A PARTIR DA 

PIRÂMIDE ALIMENTAR 

Analise as figuras apresentadas a seguir: 

Figura 7- Conselhos para a dieta no passado. Os quatro básicos de 1958 e A Pirâmide 

da Comida de 1991. 

 

 

 

 

Font

e: 

Quí

mica 

para um futuro sustentável, 8. ed. (2016), p. 481. 

Figura 8 - A nova pirâmide alimentar, no ano de 2018. 
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Fonte: https://ceepanisioteixeira.wordpress.com/2018/02/27/a-piramide-alimentar/ 

 

Após a análise, responda: 

1- Compare as pirâmides alimentares e anote suas observações. Existem semelhanças e 

diferenças entre elas? Quais? 

2- Se você observou alguma diferença entre as pirâmides, quais fatores podem ter 

levado à essas mudanças?  

3- A pirâmide alimentar considera como o alimento é produzido a partir das diferentes 

fontes geradoras (por exemplo, agricultura e pecuária)? Justifique. 

4- Você considera a pirâmide alimentar como uma boa ferramenta a ser seguida com o 

intuito de se ter uma alimentação saudável? Por quê? 

5- Com base na resposta ao questionamento realizado pela professora no início da 

atividade (Quais são os principais nutrientes necessários para a nossa sobrevivência? 

Por quê?), responda: 

a- Você poderia relacionar os nutrientes que você diz essenciais com o que cada figura 

diz sobre eles? 

b- A partir disso, sua resposta àquele questionamento da professora se mantém? 

Justifique. 

6- Quais os principais critérios você levaria em consideração ao se decidir se devemos 

ou não consumir carne? Justifique suas escolhas associando com os dados das figuras e 

suas observações. 

 

ATIVIDADE 3 - NATUREZA DA CIÊNCIA (NdC) E SUA ABORDAGEM NA 

PERSPECTIVA FUNCIONAL 

João resolveu pesquisar mais sobre o assunto, e então descobriu que existe a dieta low 

fat (diminui o consumo de gorduras) e a dieta low carb (diminui o consumo de 

carboidratos). Nessa pesquisa, ele encontrou um artigo “The Soft Science of Dietary 

Fat” de Gary Taubes (2001), mas para isso ele terá que analisar o artigo de forma a 

https://ceepanisioteixeira.wordpress.com/2018/02/27/a-piramide-alimentar/
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destacar quais evidências de cada uma das dietas são confiáveis, para que consiga 

convencer os seus colegas que não devemos reduzir o consumo carne.  

  

Após a leitura do artigo “The Soft Science of Dietary Fat”, de Gary Taubes (2001), 

responda:  

1-Qual controvérsia o artigo em análise apresenta? 

2-Quais são as principais conclusões que os grupos das dietas low fat e low carb 

apresentam no artigo? Elas são fundamentadas em evidências? Quais? 

ATIVIDADE 4- DIMENSÕES DA CONFIABILIDADE DA CIÊNCIA E 

TOMADA DE DECISÃO 

3- Uma das pesquisas realizada pela Ensaio de Prevenção Primária Coronário das 

Clínicas de Pesquisa de Lipid Research Clinics (LRC), liderada pelo administrador do 

NHLBI Basil Rifkind e o bioquímico Daniel Steinberg da Universidade da Califórnia, 

San Diego, concluiu que os benefícios da colestiramina também poderiam ser 

estendidos à dieta. E embora o teste tenha sido feito apenas com homens de meia-idade 

com níveis de colesterol superiores aos de 95% da população, eles concluíram que esses 

benefícios “poderiam e deveriam ser estendidos a outras faixas etárias e mulheres e… 

outras elevações mais modestas dos níveis de colesterol." (p. 6). Como você avalia a 

metodologia utilizada? Ela é confiável para se estabelecer tais generalizações? 

4- Algumas indústrias costumam financiar pesquisas, a Frito-Lay em 1981, financiou a 

pesquisa de Hegsted na Harvard (p. 6). Como você relaciona os dados obtidos (nas 

pesquisas low fat e low carb) e o financiamento da pesquisa?  

5- Outros fatores externos à ciência podem ter influenciado as pesquisas relacionadas às 

dietas low fat e low carb apresentadas no artigo? 

a- Se sim, quais? Como? 

b- Se não, por quê? 

6- Embora seja apresentada a controvérsia na ciência em relação a qual das duas dietas 

(low fat e low carb) seria a mais saudável, em 1984 houve uma “Conferência do 

Consenso”, na qual, ao final, considerou-se que não havia "nenhuma dúvida". Concluiu-
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se que dietas com baixo teor de gordura "fornecerão proteção significativa contra 

doenças coronárias" a todos os americanos com mais de 2 anos de idade (p. 7). Você 

considera que realmente há um consenso em torno dessa questão? Por quê?  

ATIVIDADE 5- DIMENSÕES DA CONFIABILIDADE NA CIÊNCIA 

 

7- Para vocês qual das duas conclusões é mais confiável (reduzir drasticamente o 

consumo de gordura na dieta ou aumentar o consumo das gorduras saturadas)? Para 

responder à essa questão, vocês deverão analisar o artigo utilizando as dimensões da 

confiabilidade da ciência (Almeida, 2019), ou seja, identificando e justificando qual das 

dimensões encontradas são forte ou fraca. 

8- Agora que vocês analisaram o artigo em termos das dimensões, respondam:  

(a) Qual o seu posicionamento em relação à controvérsia apresentada no artigo “The 

Soft Science”? Justifique.  

(b) Suas conclusões lhe ajudam a pensar na problemática apresentada no caso 

““Mocinha ou vilã”: Seria a carne um problema ou solução?” Como? 

ATIVIDADE 6- CONFLITOS ÉTICOS E MORAIS À MESA 

Leia o trecho a seguir: 

Trecho 19: 

Dentre as várias motivações que levam a adoção de uma dieta sem carne, as principais 

são: evitar o abate de animais, visto que eles também compartilham de dor e sofrimento 

e, as preocupações com a própria saúde, o que faz com que sejam atribuídos diferentes 

 
9 Trecho adaptado: BARATELA, D.F. Ética ambiental e proteção dos direitos dos animais. Revista 

Brasileira de Direito dos animais. v.9, n. 16, p. 73-93, 2014. 
ABONIZIO, J. Conflitos à mesa: Vegetarianos, consumo e identidade. Revista Brasileira de Ciências 

Sociais, v. 31, n. 90, p. 115-137, 2016. 
 

Nesse momento, João necessita responder à questão abaixo para tirar suas conclusões 

em relação: se a dieta com redução de carne/gordura (low fat) realmente é mais 

confiável a ser seguida do que a dieta com redução de carboidratos (low carb). Em 

seguida os resultados serão levados à turma. 
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valores à carne, sendo considerada como um corpo morto ou um alimento nocivo 

(BARATELA, 2014; ABONIZIO, 2016). 

Figura 9 - Ativistas em prol dos direitos dos animais, no Parque de Exposições Assis 

Brasil, em Esteio, no dia 25/08/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/rural/expointer/ativistas-da-causa-animal-

protestam-em-frente-%C3%A0s-bilheterias-da-expointer-

1.361068?fbclid=IwAR39IAtihPs28b1yK9CDmqr9ZboYckJI1616p9eAk1nauMp0qXO7iFoKuLI 

Levando-se em conta as tendências de consideração moral do campo da ética, os textos 

das atividades anteriores e o vídeo “A carne é fraca”, responda as questões norteadoras: 

1- Carne realmente faz mal? Deveríamos parar de comer carne? Por quê? 

2- Qual (is) tendência(s) de consideração moral (antropocentrismo, biocentrismo e 

ecocentrismo) você levou em consideração para seu posicionamento? Justifique. 

3- Por que o ser humano legitima, na grande maioria das vezes, a exploração dos 

animais? Justifique. 

4-Você acredita que as tendências de consideração moral, como as mencionadas no item 

2, podem influenciar na qualidade de vida do ser humano e do ambiente? 

4.1. Em caso afirmativo: 

a- Como? 

b- O que faz uma pessoa ser movida mais por uma tendência do que por outra? 

https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/rural/expointer/ativistas-da-causa-animal-protestam-em-frente-%C3%A0s-bilheterias-da-expointer-1.361068?fbclid=IwAR39IAtihPs28b1yK9CDmqr9ZboYckJI1616p9eAk1nauMp0qXO7iFoKuLI
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/rural/expointer/ativistas-da-causa-animal-protestam-em-frente-%C3%A0s-bilheterias-da-expointer-1.361068?fbclid=IwAR39IAtihPs28b1yK9CDmqr9ZboYckJI1616p9eAk1nauMp0qXO7iFoKuLI
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/rural/expointer/ativistas-da-causa-animal-protestam-em-frente-%C3%A0s-bilheterias-da-expointer-1.361068?fbclid=IwAR39IAtihPs28b1yK9CDmqr9ZboYckJI1616p9eAk1nauMp0qXO7iFoKuLI
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4.2. Em caso negativo: por quê? 

5- Baseando-se em suas respostas anteriores às questões 1 a 5 e nos dados apresentados 

até o momento nos textos 1 e 2, o grupo de Maria poderia defender seu ponto de vista? 

5.1. Se sim, elabore um argumento que o grupo poderia utilizar no trabalho solicitado a 

eles. 

5.2. Se não, por quê? 

 

ATIVIDADE 7- IMPACTOS AMBIENTAIS REFERENTES A PECUÁRIA 

“A carne como mocinha” 

Enquanto Maria discutia com seu grupo sobre a defesa do não consumo de carne, João 

e seu grupo estruturavam como poderiam responder o questionamento da professora, 

defendendo o ponto de vista deles, favorável ao consumo de carne. 

- João: Gente, precisamos organizar como vamos conseguir justificar o consumo de 

carne! 

- Luisa: Sim. Precisamos de dados que convençam os outros grupos, mas sem falar que 

é porque churrasco é bom né, João?! rs 

- Lucas: Nós precisamos pensar porque a carne é boa. Sabemos que a proteína é 

essencial para nosso corpo, mas aí a Maria já falou que tem alguns vegetais que têm 

proteínas... Ah! Já sei! Podemos falar sobre a importância da produção de carne no 

país. Vi isso outro dia no jornal da TV... que a pecuária ajuda muito na economia do 

país. Pensa se ela acaba?! 

- João: Precisamos pesquisar dados mais concretos sobre isso, mas acho que é um bom 

caminho. Precisamos pensar também que os grupos contrários a nós podem rebater 

nosso argumento... 

- Rúbia: Eles podem rebater falando sobre fatores ambientais que eu já vi que existe, 

mas não lembro quais...Vocês sabem? Precisamos pesquisar sobre isso... 

- João: Então mãos à obra que esse assunto dá pano pra manga! 
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Inicialmente, o grupo do João achou os seguintes dados: 

Texto 1:  

Pecuária brasileira no mundo 

O Brasil possui o segundo maior rebanho bovino do mundo e o primeiro maior rebanho 

comercial, já que a Índia não explora comercialmente os seus animais. O país é também 

o maior exportador de carne em toneladas e em faturamento, exportando cerca de 20% 

de sua produção, apesar de ainda possuir taxas produtivas (abate e produção de 

bezerros, por exemplo) abaixo dos seus maiores concorrentes. Na última década, as 

produções bovinas dos Estados Unidos (EUA), da União Europeia (UE), da Austrália e 

da Índia ficaram praticamente estáveis, fato também observado no volume de 

exportação. A produção norte-americana, no entanto, teve uma queda de 5,8% entre os 

anos de 2013 e 2014, enquanto as exportações de carne bovina brasileira aumentaram 

20% em relação ao ano de 2012, com aumento do preço de venda em 16%, indo de US$ 

5,10 para 5,95 milhões. 

Portanto, o Brasil mantém a liderança mundial em exportação, tanto em quantidade, 

quanto em volume financeiro. Vários fatores contribuíram para o aumento das 

exportações brasileiras nos últimos anos, entre eles: 

• Aspectos sanitários: o mal da vaca louca (encefalopatia espongiforme bovina – 

EEB) e a febre aftosa que ocorreram em outros países e abriram o mercado 

mundial para o Brasil. 

• Melhoria na qualidade e precocidade do rebanho brasileiro, em relação às 

décadas anteriores. 

• Maior demanda de alimentos pelos mercados emergentes: Rússia, Oriente 

Médio, Ásia e Europa Oriental. 

• Menor custo de produção do produto nacional em relação aos seus maiores 

concorrentes, como Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Uruguai e Argentina. 

 

O Brasil hoje tem meios para manter sua hegemonia na exportação de carne bovina. Sua 

principal vantagem é a expansão vertical (ou seja, sem desmatamento), pelo incremento 

da produtividade e consequente produção. Para isso, o país precisa melhorar os aspectos 
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de segurança alimentar, sanitária e certificação de processos e de qualidade de origem 

(rastreabilidade) do rebanho. Sem isso há o risco de se perder o resultado conquistado 

no mercado internacional. 

Fonte: https://csr.ufmg.br/pecuaria/portfolio-item/pecuaria-brasileira-no-mundo-2/ 

 

Figura 10- O avanço da pecuária sobre áreas verde. 

Fonte: https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/participacao-do-senado/do-forum-

mundial-da-agua-para-a-rio20-proposta-do-brasil-leva-conceito-de-area-de-preservacao-permanente-app-

para-florestas-agricultura-e-pecuaria-dos-paises-desenvolvidos.aspx 

Figura 11- Sustentabilidade da carne bovina. 

https://csr.ufmg.br/pecuaria/portfolio-item/pecuaria-brasileira-no-mundo-2/
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/participacao-do-senado/do-forum-mundial-da-agua-para-a-rio20-proposta-do-brasil-leva-conceito-de-area-de-preservacao-permanente-app-para-florestas-agricultura-e-pecuaria-dos-paises-desenvolvidos.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/participacao-do-senado/do-forum-mundial-da-agua-para-a-rio20-proposta-do-brasil-leva-conceito-de-area-de-preservacao-permanente-app-para-florestas-agricultura-e-pecuaria-dos-paises-desenvolvidos.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/participacao-do-senado/do-forum-mundial-da-agua-para-a-rio20-proposta-do-brasil-leva-conceito-de-area-de-preservacao-permanente-app-para-florestas-agricultura-e-pecuaria-dos-paises-desenvolvidos.aspx
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Fonte: https://lundnegocios.blogspot.com/2016_09_04_archive.html 

Figura 12- A cada 5 árvores que ardem em chamas na Amazônia, 4 serão para abrir 

espaço para o avanço da fronteira da indústria pecuarista, setor com inegável influência 

e poder no governo brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mídia Ninja 

https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.235526863272133/1578466975644775/?type=3&theat

er 

 

 

https://lundnegocios.blogspot.com/2016_09_04_archive.html
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Questões norteadoras: 

Considerando o vídeo e as informações apresentadas, qual seu posicionamento sobre a 

atividade pecuária no Brasil como uma das principais fontes econômicas para o país? 

Justifique suas ideias em termos das dimensões: 

a- Sustentabilidade ambiental 

b- Saúde humana  

c- Política e econômica 

d- Ética e moral 

 

ATIVIDADE 8- CONSTRUINDO MODELOS: O QUE FAZ COM QUE O GADO 

SEJA O PROTAGONISTA DO AQUECIMENTO GLOBAL? 

Questões norteadoras: 

1- No vídeo foi abordada a emissão atmosférica de dióxido de carbono intensificado 

pelas queimadas e a emissão de metano proveniente do processo digestório dos 

ruminantes e a contribuição desses gases para o aumento do efeito estufa. 

1.1. O efeito estufa é causado por gases como: H2O, CO2 (Dióxido de carbono), CH4 

(Metano), N2O (Óxido nitroso). Qual o papel desse fenômeno no meio ambiente? 

1.2. Elabore um modelo capaz de explicar o comportamento das moléculas responsáveis 

pelo efeito estufa no planeta Terra. (Materiais disponíveis: Palito de churrasco, Palito de 

dente, Bolas de isopor, Massinha de modelar, Barbante, Canetinha e lápis de cor, Cola, 

Folha A4, Cartolina). 

1.3. Com base nos modelos elaborados, explique como ocorre o aumento da 

temperatura na superfície da terra quando há o aumento dos gases responsáveis pelo 

efeito estufa. 

1.4. Analisando os dados da figura 13, vocês concordam com a afirmativa de que o 

gado é o protagonista do aquecimento global? Justifique. 

Figura 13- Resumo de informações sobre alguns gases indutores do efeito estufa. 



137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Material disponibilizado pelo professor da disciplina de Química Ambiental da Universidade 

Federal de Ouro Preto, 2018. 

1.5. Considerando o modelo elaborado, quais ações da sociedade podem agravar ou 

minimizar a intensificação do aquecimento global? Justifique.  

1.6. Quais possíveis soluções vocês poderiam pensar para minimizar o aquecimento 

global? Justifique. 

2- Com base nos modelos elaborados e nos dados apresentados, eles favorecem a 

argumentação do grupo de João ou de Maria na resolução da questão sociocientífica? 

Justifique. 

 

ATIVIDADE 9- ELABORAÇÃO DO PARECER FINAL 

Como resultado de seus estudos sobre a temática, vocês precisam decidir se a redução 

ou não do consumo de carne é uma ação capaz de melhorar a sustentabilidade 

ambiental, bem como a saúde humana. Para isso, elabore um texto argumentativo que 

seja capaz de informar para a sociedade as conclusões que chegaram e suas 

justificativas para elas. Levem em consideração as dimensões científicas, 

metacientíficas (de Natureza da Ciência), sociopolíticas, socioambientais, ética e moral 

na elaboração dos argumentos.
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APÊNDICE 2: ARTIGO “THE SOFT OF DIETARY FAT” 

 

A ciência “macia” da dieta a base de gordura10 

A ciência nutricional tem demonizado a gordura na dieta, contudo, num prazo de 50 

anos e centenas de milhões de dólares em pesquisa falharam em provar que o consumo 

de uma dieta com baixo teor de gordura o ajudará a viver mais. 

Quando a Surgeon General's Office dos EUA partiu em 1988 para escrever o relatório 

definitivo sobre os perigos da gordura na dieta, a tarefa científica parecia direta e 

simples. Quatro anos antes, os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) haviam começado a 

aconselhar todos os americanos com idade suficiente para restringir a ingestão de 

gorduras, e o presidente da American Heart Association (AHA) disse à revista Time 

que, “se todos fossem juntos, “teremos [aterosclerose] dominada até o ano 2000”. O 

próprio Surgeon General Office havia acabado de publicar seu relatório de 700 páginas 

intitulado “Relatório sobre Nutrição e Saúde”, declarando que a gordura é o 

componente mais prejudicial da dieta americana. 

Tudo isso foi aparentemente baseado na ciência profunda. Assim, a tarefa diante do 

coordenador do projeto era apenas reunir essa ciência em um único volume, revisá-la 

por um comitê de especialistas, que havia sido prontamente estabelecido, e publicá-la. O 

projeto não foi tranquilo, no entanto. "Isso consumiu os funcionários do projeto", diz 

Marion Nestle, que ajudou a lançar o projeto e agora dirige o departamento de estudos 

nutricionais e de alimentos da Universidade de Nova York (NYU). Os membros do 

comitê de supervisão viram rascunhos de um ou dois dos primeiros capítulos, 

criticaram-nos vigorosamente.  

Finalmente, em junho de 1999, 11 anos após o início do projeto, a Surgeon General's 

Office circulou uma carta, de autoria do último dos coordenadores do projeto, 

explicando que o relatório seria abortado. Não houve outro anúncio público e nenhum 

comunicado de imprensa. A carta explicava que os administradores relevantes “não 

antecipavam totalmente a magnitude da experiência externa adicional e dos recursos de 

pessoal que seriam necessários”. Em outras palavras, diz Nestle, o assunto “era muito 

complicado”. Bill Harlan, membro do comitê de supervisão e diretor associado do 

Escritório de Prevenção de Doenças no NIH, diz que "o relatório foi iniciado com uma 

opinião preconcebida das conclusões", mas a ciência por trás dessas opiniões não estava 

se mantendo. "Claramente os pensamentos de ontem não nos serviriam muito bem." 

Durante os últimos 30 anos, o conceito de comer saudável na América tornou-se 

sinônimo de evitar a gordura da dieta. A criação e comercialização de produtos 

alimentícios com baixo teor de gordura se tornou um grande negócio; Mais de 15.000 

apareceram nas prateleiras dos supermercados. De fato, toda uma indústria de pesquisa 

surgiu para criar substitutos saborosos da gordura, e a indústria alimentícia gasta 

atualmente bilhões de dólares anualmente vendendo a mensagem de menos gordura, que 

é sinônimo de boa saúde. O governo também contribui com o livreto do Departamento 

de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) sobre diretrizes alimentares, publicado a 

cada cinco anos, e sua onipresente Pirâmide Alimentar, que recomenda que gorduras e 

 
10 Gary Taubes, Science, 30 Mar 2001: Vol. 291, Issue 5513, pp. 2536-254, 

DOI:10.1126/science.291.5513.2536 {traduzido por Jordana Alves de Oliveira} 
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óleos sejam comidos “com moderação”. Difunde-se por uma espécie de osmose social, 

continuamente reforçada por médicos, nutricionistas, jornalistas, organizações de saúde 

e grupos de defesa do consumidor, como o Centro para a Ciência no Interesse Público, 

que se refere à gordura como esse “matador gorduroso”. “Não temos mais medo de 

Deus ou dos comunistas, mas tememos a gordura”, diz David Kritchevsky, do Instituto 

Wistar, na Filadélfia, que em 1958 escreveu o primeiro livro sobre colesterol. 

Como o Gabinete do Surgeon General descobriu, no entanto, a ciência da dieta da 

gordura não é tão simples como apareceu uma vez. A proposta, hoje com 50 anos de 

idade, de que a gordura é uma ruína para a saúde baseia-se principalmente no fato de 

que a gordura, especificamente a gordura saturada encontrada principalmente em carnes 

e laticínios, eleva os níveis de colesterol no sangue. Isso, por sua vez, aumenta a 

probabilidade de que o colesterol obstrua as artérias, uma condição conhecida como 

aterosclerose, que aumenta o risco de doença arterial coronariana, ataque cardíaco e 

morte prematura. Na década de 1970, cada passo individual dessa cadeia, de gordura a 

colesterol, até doenças cardíacas, fora demonstrado sem dúvida, mas a veracidade da 

cadeia como um todo nunca foi provada. Em outras palavras, apesar de décadas de 

pesquisa, ainda é discutível se o consumo de gorduras saturadas acima dos níveis 

recomendados (primeiro passo na cadeia) por qualquer um que não esteja em alto risco 

de doença cardíaca aumentará a probabilidade de morte prematura (resultado). Nem 

centenas de milhões de dólares em testes conseguiram gerar provas convincentes de que 

indivíduos saudáveis podem prolongar suas vidas por mais de algumas semanas, se 

comerem menos gordura. Simplificando, os dados permanecem ambíguos sobre se as 

dietas com pouca gordura irão beneficiar os americanos saudáveis. Pior, as advertências 

onipresentes para reduzir a ingestão total de gordura encorajaram uma mudança para 

dietas ricas em carboidratos, o que pode não ser melhor - e pode até ser pior - do que as 

dietas ricas em gordura. 

Desde o início dos anos 1970, por exemplo, o consumo médio de gordura dos 

americanos caiu de mais de 40% do total de calorias para 34%; os níveis médios de 

colesterol sérico também diminuíram. Mas nenhuma evidência convincente sugere que 

essas diminuições melhoraram a saúde. Embora as taxas de mortalidade por doenças 

cardíacas tenham caído - e as autoridades de saúde pública insistem que dietas com 

baixo teor de gordura são parcialmente responsáveis - a incidência de doenças cardíacas 

não parece estar diminuindo, como seria esperado se dietas com baixo teor de gordura 

fizessem diferença. Essa foi a conclusão, por exemplo, de um estudo de dez anos sobre 

mortalidade por doenças cardíacas publicado no New England Journal of Medicine em 

1998, que sugeriu que as taxas de mortalidade estão diminuindo em grande parte porque 

os médicos estão tratando a doença com mais sucesso. As estatísticas da AHA 

concordam: entre 1979 e 1996, o número de procedimentos médicos para doenças 

cardíacas aumentou de 1,2 milhões para 5,4 milhões por ano. "Eu não considero que 

esta categoria de doença tenha desaparecido ou algo próximo disso", diz um estatístico 

da AHA. 

Enquanto isso, a obesidade na América, que se manteve constante desde o início dos 

anos 1960 até 1980, subiu desde então - de 14% da população para mais de 22%. 

Diabetes aumentou rapidamente. Tanto a obesidade quanto o diabetes aumentam o risco 

de doenças cardíacas, o que poderia explicar por que a incidência de doenças cardíacas 

não está diminuindo. O fato de essa epidemia de obesidade ter ocorrido no momento em 

que o governo começou a bombardear os norte-americanos com a mensagem de baixo 

teor de gordura sugere a possibilidade, ainda que distante, de que dietas com baixo teor 

de gordura possam ter consequências não intencionais, entre elas o ganho de peso. "A 
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maioria de nós teria previsto que, se conseguirmos que a população mude sua ingestão 

de gordura, com suas calorias densas, veremos uma redução no peso", admite Harlan. 

"Em vez disso, vemos exatamente o oposto." 

Diante dessa incerteza, céticos apareceram repetidas vezes, apenas para ver seu trabalho 

quase religiosamente ignorado à medida que a comunidade médica dominante buscava 

consenso sobre os males da gordura na dieta. Por 20 anos, por exemplo, a Harvard 

School of Public Health realizou o Nurses 'Health Study e suas duas sequelas - o 

Healthcare Follow-Up Study e o Nurses' Health Study II - acumulando mais de uma 

década de dados sobre a dieta e saúde de quase 300.000 americanos. Os resultados 

sugerem que o total de gordura consumida não tem relação com o risco de doença 

cardíaca; que as gorduras monoinsaturadas, como o azeite, diminuem o risco; e que as 

gorduras saturadas são um pouco piores do que as massas e outros carboidratos que a 

Pirâmide Alimentar sugere serem comidas copiosamente. (Os estudos também sugerem 

que os ácidos graxos trans são insalubres. Essas são as gorduras da margarina, por 

exemplo, e são o que muitos americanos começaram a comer quando lhes disseram que 

as gorduras saturadas na manteiga poderiam matá-las.) Walter Willett, epidemiologista 

de Harvard para o Nurses 'Health Study, aponta que o NIH gastou mais de US $ 100 

milhões nos três estudos e, no entanto, nenhuma agência governamental mudou suas 

diretrizes primárias para se adequar a esses dados específicos. "Escandaloso", diz 

Willett. "Eles dizem: 'Você realmente precisa de um alto nível de prova para mudar as 

recomendações', o que é irônico, porque eles nunca tiveram um alto nível de prova para 

defini-los." 

De fato, a história da convicção nacional de que a gordura é mortal, e sua evolução da 

hipótese ao dogma, é aquela em que políticos, burocratas, a mídia e o público têm 

desempenhado um papel tão importante quanto os cientistas e a ciência. É uma história 

do que pode acontecer quando as demandas da política de saúde pública - e as 

demandas do público por conselhos simples - se deparam com a ambiguidade confusa 

da ciência real. 

Medo de gordura 

Durante a primeira metade do século XX, os nutricionistas estavam mais preocupados 

com a desnutrição do que com os pecados do excesso de dieta. Após a Segunda Guerra 

Mundial, no entanto, uma epidemia de doença cardíaca coronária pareceu varrer o país. 

"Homens de meia-idade, aparentemente saudáveis, estavam morrendo", escreveu o 

bioquímico Ancel Keys, da Universidade de Minnesota, que estava entre os primeiros a 

sugerir que a gordura na dieta pode ser a causa. Em 1952, Keys argumentava que os 

americanos deveriam reduzir sua ingestão de gordura para menos de 30% do total de 

calorias, embora reconhecesse simultaneamente que “evidências diretas sobre o efeito 

da dieta na arteriosclerose humana são muito pequenas e provavelmente permanecerão 

assim por algum tempo”. No célebre e controverso Seven Countries Study, por 

exemplo, Keys e seus colegas relataram que a quantidade de gordura consumida parecia 

ser a diferença saliente entre populações como as do Japão e de Creta, que tinham pouca 

doença cardíaca e aquelas, como na Finlândia, que foram atormentados por ela. Em 

1961, o Framingham Heart Study ligou os níveis de colesterol a doenças cardíacas, 

Keys fez a capa da revista Time, e a AHA, sob sua influência, começou a defender 

dietas pobres em gorduras como um paliativo para homens com níveis elevados de 

colesterol. Keys também havia se tornado um dos primeiros americanos a adotar 

conscientemente uma dieta saudável para o coração: ele e sua esposa, relatou a Time, 

"não comem carne gorda" - bifes, costeletas, assados - mais de três vezes por semana. 
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No entanto, em 1969, o estado da ciência ainda poderia ser resumido por uma única 

sentença de um relatório do Diet-Heart Review Panel do National Heart Institute (hoje 

Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue, ou NHLBI): “Não se sabe se a 

manipulação da dieta tem qualquer efeito sobre a doença cardíaca coronária”. O 

presidente do painel era EH“ Pete ”Ahrens, cujo laboratório na Universidade 

Rockefeller, em Nova York, fez grande parte da pesquisa seminal sobre o metabolismo 

da gordura e do colesterol. 

Enquanto os proponentes de dietas com pouca gordura estavam preocupados 

principalmente com os efeitos da gordura nos níveis de colesterol e doenças cardíacas, 

Ahrens e seu quadro de especialistas - 10 especialistas em medicina clínica, 

epidemiologia, bioestatística, nutrição humana e metabolismo - estavam igualmente 

preocupados que comer menos a gordura pode ter efeitos profundos em todo o corpo, 

muitos dos quais podem ser prejudiciais. O cérebro, por exemplo, tem 70% de gordura, 

o que serve principalmente para isolar os neurônios. A gordura é também o principal 

componente das membranas celulares. Alterar a proporção de gorduras saturadas para 

insaturadas na dieta altera a composição de gordura nessas membranas. Isso poderia 

mudar a permeabilidade da membrana, que controla o transporte de tudo, desde glicose, 

proteínas sinalizadoras e hormônios até bactérias, vírus e agentes causadores de tumores 

dentro e fora da célula. A relativa saturação de gorduras na dieta também pode 

influenciar o envelhecimento celular, bem como a capacidade de coagulação das células 

do sangue. 

Se os benefícios potenciais das dietas com baixo teor de gordura excederiam os riscos 

potenciais poderiam ser resolvidos testando se dietas com baixo teor de gordura 

realmente prolongam a vida, mas tal teste teria que ser enorme. O efeito da dieta nos 

níveis de colesterol é sutil para a maioria das pessoas - especialmente aquelas que vivem 

no mundo real, e não nas alas metabólicas dos pesquisadores de nutrição - e o efeito dos 

níveis de colesterol nas doenças cardíacas também é sutil. Como resultado, dezenas de 

milhares de indivíduos teriam que mudar para dietas com baixo teor de gordura e sua 

saúde subsequente, comparada com a de um número igual de pessoas que continuaram a 

engordar ao suposto excesso. E todas essas pessoas teriam que ser seguidas por anos até 

que mortes suficientes fossem acumuladas para fornecer resultados estatisticamente 

significativos. Ahrens e seus colegas estavam pessimistas sobre se um teste tão massivo 

e caro poderia ser feito. Em 1971, uma força-tarefa do NIH estimou que esse teste 

custaria US $ 1 bilhão, consideravelmente mais do que o NIH estava disposto a gastar. 

Em vez disso, os administradores do NIH optaram por um punhado de estudos menores, 

dois dos quais sozinhos custariam US $ 255 milhões. Talvez mais importante, esses 

estudos levariam uma década. Nem o público, nem a imprensa, nem o Congresso dos 

EUA estavam dispostos a esperar tanto tempo. 

Ciência por comitê 

Como a florescente afinidade americana pela medicina alternativa, um movimento 

evoluiu independentemente da ciência nos anos 60. Foi alimentado pela desconfiança do 

establishment - neste caso, tanto o establishment médico quanto a indústria de alimentos 

- e por ataques de contracultura ao consumo excessivo, seja manifestado em carros que 

consomem muito combustível ou na clássica culinária americana de bacon e ovos e 

bifes marmorizados. E enquanto os dados sobre gordura e saúde permaneciam 

ambíguos e a comunidade científica polarizada, o impasse não foi quebrado por 

nenhuma ciência nova, mas por políticos. Foi o Comitê Seletivo sobre Nutrição e 

Necessidades Humanas bipartidário e não legislativo do Senador George McGovern - e, 
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para ser exato, um punhado de funcionários da McGovern - que quase sozinho mudou a 

política nutricional neste país e iniciou o processo de transformar a hipótese da gordura 

na dieta em dogma. 

O comitê de McGovern foi fundado em 1968 com um mandato para erradicar a 

desnutrição na América, e instituiu uma série de programas federais de assistência 

alimentar. Como o trabalho de desnutrição começou a se esgotar em meados da década 

de 1970, o comitê não se separou. Em vez disso, seu conselheiro geral, Marshall Matz, e 

o diretor da equipe, Alan Stone, ambos jovens advogados, decidiram que o comitê 

abordaria a “supernutrição”, os excessos alimentares dos americanos. Foi um "esforço 

casual", diz Matz. "Nós realmente éramos totalmente ingênuos, um bando de garotos, 

que apenas pensavam: “Inferno, devemos dizer algo sobre esse assunto antes de sairmos 

do negócio'". McGovern e seus colegas senadores - todos homens de meia-idade 

preocupados com sua cintura e sua saúde; McGovern e sua esposa passaram pela dieta 

de muito baixo teor de gordura e pelo programa de exercícios do guru da dieta Nathan 

Pritikin. McGovern deixou o programa cedo, mas Pritikin continuou sendo uma grande 

influência em seu pensamento. 

O comitê de McGovern escutou dois dias de depoimento sobre dieta e doença em julho 

de 1976. Então, o terapeuta Nick Mottern, ex-repórter trabalhista do The Providence 

Journal, recebeu a tarefa de pesquisar e escrever os primeiros “Objetivos Alimentares 

dos Estados Unidos”. Mottern, que não tinha formação científica nem experiência em 

ciência, nutrição ou saúde, acreditava que seus objetivos dietéticos lançariam uma 

“revolução na dieta e na agricultura neste país”. Ele evitou a controvérsia científica e 

médica, baseando-se quase exclusivamente em Harvard. Mark Hegsted, nutricionista da 

Escola de Saúde Pública, para obter informações sobre a gordura da dieta, havia 

estudado o metabolismo da gordura e do colesterol no início dos anos 1960, e acreditava 

incondicionalmente nos benefícios de restringir a ingestão de gordura, embora ele 

dissesse estar ciente de que era uma opinião extrema. Com Hegsted como sua musa, 

Mottern via a gordura como o equivalente nutricional dos cigarros, e a indústria 

alimentícia como semelhante à indústria do tabaco em sua disposição de suprimir a 

verdade científica no interesse dos lucros. Para Mottern, os cientistas que se 

pronunciaram contra a gordura eram aqueles dispostos a assumir a indústria. "Levou 

uma certa quantidade de coragem", diz ele, "para falar sobre isso por causa dos 

interesses financeiros envolvidos." 

O relatório da Mottern sugeriu que os americanos reduzissem sua ingestão total de 

gordura para 30% das calorias que consomem e a ingestão de gordura saturada para 

10%, de acordo com as recomendações da AHA para homens com alto risco de doença 

cardíaca. O relatório reconheceu a existência de controvérsia, mas insistiu que os 

americanos não tinham nada a perder seguindo seus conselhos. “A pergunta a ser feita 

não é por que deveríamos mudar nossa dieta, mas por que não?”, Escreveu Hegsted na 

introdução. “Não há riscos que possam ser identificados e benefícios importantes 

podem ser esperados”. Essa era uma posição otimista, mas ainda discutível. 

McGovern respondeu com três audiências de acompanhamento, que adequadamente 

prenunciaram os próximos sete anos de controvérsia. Entre os que testemunharam, por 

exemplo, estava o diretor do NHLBI, Robert Levy, que explicou que ninguém sabia se 

comer menos gordura ou diminuir os níveis de colesterol no sangue evitaria ataques 

cardíacos, motivo pelo qual o NHLBI estava gastando US $ 300 milhões para estudar a 

questão. A posição de Levy foi deselegante, ele lembra, porque “os bons senadores 

saíram com as diretrizes e nos chamaram para obter conselhos.” Ele foi acompanhado 
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por cientistas proeminentes, incluindo Ahrens, que testemunhou que aconselhar os 

americanos a comer menos gordura na força de tal evidência marginal era equivalente a 

conduzir um experimento nutricional com o público americano como sujeitos. Até 

mesmo a Associação Médica Americana protestou, sugerindo que a dieta proposta pelas 

diretrizes aumentava o “potencial para efeitos prejudiciais”. Mas, como esses cientistas 

testemunharam, também fizeram representantes das indústrias de laticínios, ovos e 

gado, que também se opuseram vigorosamente às diretrizes para razões óbvias. Essa 

justaposição serviu para manchar as críticas científicas: quaisquer cientistas que 

argumentassem contra as diretrizes do comitê pareciam estar irremediavelmente 

atrasados em relação ao paradigma, que era o ponto de vista de Hegsted, ou apologistas 

do setor, que era o Mottern, se não os dois. 

Embora o comitê tenha publicado uma edição revisada dos Objetivos Alimentares no 

final do ano, o impulso das recomendações permaneceu inalterado. Ele cedeu à pressão 

da indústria ao suavizar a sugestão de que os americanos comem menos carne. Mottern 

diz que considerou até isso um "desserviço ao público", recusou-se a fazer as revisões e 

deixou o comitê. (Mottern se tornou vegetariano enquanto escrevia os Dietary Goals e 

agora administra uma cooperativa de alimentos em Peekskill, Nova York.) 

As diretrizes podem ter morrido em silêncio quando o comitê de McGovern chegou ao 

fim, no final de 1977, as duas agências federais não sentiam a necessidade de responder. 

Embora tenham assumido pontos de vista contraditórios, uma mensagem - com a ajuda 

da mídia - foi vencida. 

O primeiro foi o USDA, onde a ativista de consumo Carol Tucker Foreman havia sido 

recentemente nomeada secretária adjunta. Foreman acreditava que cabia ao USDA 

transformar as recomendações de McGovern em políticas oficiais e, como Mottern, não 

se deixou intimidar pela existência de controvérsia científica. "Diga-nos o que você sabe 

e nos diga que não é a resposta final", ela diria aos cientistas. "Eu tenho que comer e 

alimentar meus filhos três vezes ao dia, e eu quero que você me diga qual é o seu 

melhor sentido dos dados agora." 

É claro que, dada a controvérsia, o “melhor sentido dos dados” dependeria de quais 

cientistas foram solicitados. O Conselho de Alimentos e Nutrição da Academia 

Nacional de Ciências (NAS), que decide as permissões nutricionais recomendadas, teria 

sido uma escolha natural, mas Philip Handler, especialista em metabolismo, disse à 

Foreman que os objetivos dietéticos da Mottern eram “absurdos”. “Foreman então se 

voltou para os funcionários de McGovern em busca de conselhos e eles recomendaram 

que ela contratasse Hegsted, o que ela fez”. Hegsted, por sua vez, baseou-se em um 

relatório científico publicado por um comitê especialista, mas muito divergente da 

American Society for Clinical Nutrition. "Eles estavam longe de ser unânimes em 

nada", diz Hegsted, "mas a maioria apoiou algo como o relatório do comitê de 

McGovern." 

O documento resultante tornou-se a primeira edição de “Usando as Diretrizes Dietéticas 

para Americanos”. Embora reconhecesse a existência de controvérsia e sugerisse que 

uma única recomendação dietética não satisfizesse toda uma população diversa, o 

conselho para evitar gordura e gordura saturada era, de fato, praticamente idêntico aos 

objetivos dietéticos de McGovern. 

Três meses depois, o Conselho de Alimentos e Nutrição do NAS divulgou suas próprias 

diretrizes: “Rumo a dietas saudáveis”. O conselho, composto por uma dúzia de 

especialistas em nutrição, concluiu que o único conselho confiável para os americanos 
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saudáveis era observar seu peso; tudo o mais, inclusive gordura. O conselho, porém, não 

foi aceito gentilmente, pelo menos não pela mídia. Os primeiros relatórios - 

"incrédulos", disse Handler na época - criticaram o conselho da NAS por entrar em 

conflito com o USDA e o McGovern e, assim, serem irresponsáveis. Relatórios de 

acompanhamento sugeriram que os membros do conselho, nas palavras de Jane Brody, 

que cobriu a história do The New York Times, estavam “todos no setor das indústrias 

sendo feridos”. Para ser preciso, o presidente do conselho e um dos seus membros 

foram consultados para indústrias de alimentos e o financiamento para o próprio 

conselho veio de doações da indústria. Essas conexões da indústria vazaram para a 

imprensa do USDA. 

Hegsted agora defende o conselho do NAS, embora não o tenha feito na época, e chama 

esse tipo de conflito de interesses de “um grande problema”. “Todo mundo costumava 

reclamar que a indústria não fazia nada sobre nutrição”, disse ele. Science, “ainda 

assim, qualquer um que se envolveu foi banido porque suas posições foram 

presumivelmente influenciadas pela indústria”. (Em 1981, Hegsted retornou a Harvard, 

onde sua pesquisa foi financiada pela Frito-Lay.) A imprensa tinha sentimentos mistos, 

alegando que a conexões “sujavam” a reputação da academia “de oferecer conselhos 

científicos cuidadosos” (The Washington Post), demonstravam que a “objetividade e 

aptidão do conselho estão em dúvida” (The New York Times). Em qualquer caso, o 

conselho do NAS foi publicamente desacreditado. As Diretrizes Dietéticas de Hegsted 

para os Americanos se tornaram a política oficial dos EUA sobre gordura: Coma menos 

gordura. Viver mais. 

Criando “consenso” 

Uma vez que os políticos, a imprensa e o público decidiram a política de restrição de 

gordura, a ciência foi deixada de lado. No início dos anos 1970, quando o NIH optou 

por abrir mão de um teste de US$ 1 bilhão que poderia ser definitivo e financiar meia 

dúzia de estudos a um terço do custo, todos esperavam que esses testes menores fossem 

suficientemente persuasivos para concluir que dietas com baixo teor de gordura 

prolongam vidas. Os resultados foram publicados entre 1980 e 1984. Quatro desses 

ensaios - comparando taxas de doenças cardíacas e dieta dentro de Honolulu, Porto 

Rico, Chicago e Framingham - não mostraram evidências de que homens que comiam 

menos gordura vivessem mais ou tivessem menos ataques cardíacos. Um quinto teste, o 

Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT), custou US $ 115 milhões e tentou 

ampliar as sutis influências da dieta na saúde, persuadindo os participantes a evitar a 

gordura e, ao mesmo tempo, deixando de fumar e tomando medicamentos para a 

hipertensão. Esse teste sugeriu, no mínimo, que comer menos gordura poderia encurtar 

a vida. Em cada estudo, no entanto, os pesquisadores concluíram que as falhas 

metodológicas levaram a resultados negativos. Eles não, ao menos publicamente, 

consideraram seus resultados razoáveis para diminuir sua crença nos males da gordura. 

O sexto estudo foi o Ensaio de Prevenção Primária Coronário das Clínicas de Pesquisa 

de Lipid Research Clinics (LRC) de US $ 140 milhões, liderado pelo administrador do 

NHLBI Basil Rifkind e o bioquímico Daniel Steinberg da Universidade da Califórnia, 

San Diego. O julgamento LRC foi um ensaio de drogas, não um teste de dieta, mas o 

NHLBI anunciou o seu resultado como o fim do debate sobre a gordura na dieta. Em 

janeiro de 1984, os pesquisadores do LRC relataram que um medicamento chamado 

colestiramina reduziu os níveis de colesterol em homens com níveis anormalmente altos 

de colesterol e reduziu modestamente as taxas de doenças cardíacas no processo. (A 

probabilidade de sofrer um ataque cardíaco durante os mais de sete anos do estudo foi 
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reduzida de 8,6% no grupo placebo para 7,0%; a probabilidade de morrer de um ataque 

cardíaco caiu de 2,0% para 1,6%.) Concluíram, sem o uso de dados sobre dietas, que os 

benefícios da colestiramina também poderiam ser estendidos à dieta. E embora o teste 

tenha testado apenas homens de meia-idade com níveis de colesterol superiores aos de 

95% da população, eles concluíram que esses benefícios “poderiam e deveriam ser 

estendidos a outras faixas etárias e mulheres e… outras elevações mais modestas dos 

níveis de colesterol." 

Por que ir tão longe? Rifkind diz que sua lógica era simples: por 20 anos, ele e seus 

colegas argumentaram que a redução dos níveis de colesterol impedia ataques cardíacos. 

Eles gastaram enormes somas tentando provar isso. Eles sentiram que nunca poderiam 

realmente demonstrar que as dietas com baixo teor de gordura prolongavam a vida - isso 

seria muito caro e o MRFIT havia falhado - mas agora haviam estabelecido um elo 

fundamental na cadeia causal, dos níveis mais baixos de colesterol à saúde 

cardiovascular. Com isso, eles poderiam dar um salto de fé de drogas para redução de 

colesterol e saúde para dieta e saúde que reduzem o colesterol. E depois de todo o seu 

esforço, eles estavam ansiosos - para não mencionar o pedido do Congresso - para 

prestar conselhos úteis. "Chega um ponto em que, se você não tomar uma decisão, as 

conseqüências podem ser grandes também", diz Rifkind. "Se você permitir que os 

americanos continuem consumindo 40% das calorias da gordura, também há um 

resultado nisso". 

Com os resultados do LRC na imprensa, o NHLBI lançou o que Levy chamou de “uma 

campanha massiva de saúde pública”. A mídia foi gentilmente concordando. A Time, 

por exemplo, relatou as descobertas do LRC sob o título “Sorry, It's True. O colesterol 

realmente é um assassino. “O artigo sobre um julgamento de drogas começou:“ Não há 

leite integral. Sem manteiga. Nada de carne gordurosa ... “O tempo seguiu-se três meses 

depois com uma reportagem de capa: “E Colesterol e Agora as Más Notícias. … “A foto 

da capa era um rosto carrancudo: um prato de café da manhã com dois ovos fritos como 

os olhos e uma tira de bacon para a boca. Rifkind foi citado dizendo que seus resultados 

"indicam fortemente que quanto mais você baixa o colesterol e a gordura na sua dieta, 

mais você reduz o risco de doenças cardíacas", uma declaração que ainda carecia de 

apoio científico direto. 

Em dezembro seguinte, o NIH encerrou efetivamente o debate com uma “Conferência 

de consenso”. A ideia de tal conferência é que um painel de especialistas, idealmente 

imparcial, ouve dois dias de depoimento e chega a uma conclusão com a qual todos 

concordam. Nesse caso, Rifkind presidiu o comitê de planejamento, que escolheu seu 

co-investigador do LRC, Steinberg, para liderar o painel de especialistas. Os 20 

palestrantes incluíram um punhado de céticos - incluindo Ahrens, por exemplo, e o 

cardiologista Michael Oliver, do Imperial College de Londres - que argumentaram que 

não era científico equiparar os efeitos de uma droga aos efeitos de uma dieta. Os 

membros do painel de Steinberg, no entanto, como Oliver mais tarde reclamou no The 

Lancet, “foram selecionados para incluir apenas especialistas que, previsivelmente, 

diriam que todos os níveis de colesterol no sangue nos Estados Unidos são muito altos e 

deveriam ser reduzidos. E, claro, isso é exatamente o que foi dito. “De fato, o relatório 

da conferência, escrito por Steinberg e seu painel, não revelou nenhuma evidência de 

discórdia. Não havia "nenhuma dúvida", concluiu, que dietas com baixo teor de gordura 

"fornecerão proteção significativa contra doenças coronárias" a todos os americanos 

com mais de 2 anos de idade. A Conferência de Consenso oficialmente deu a aparência 

de unanimidade onde não existia. Afinal, se houvesse um consenso verdadeiro, como o 
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próprio Steinberg disse à Science, "você não teria que ter uma conferência de 

consenso". 

O teste do tempo 

Para o observador externo, o desafio de entender qualquer controvérsia científica de 

longa duração é estabelecer se os céticos estão simplesmente do lado errado do novo 

paradigma ou se o ceticismo deles é bem fundamentado. Em outras palavras, a ciência 

em questão é baseada em um pensamento científico sólido e em dados não ambíguos, 

ou é o que Sir Francis Bacon, por exemplo, teria chamado de “ciência desejável”, 

baseado em fantasias, opiniões e a exclusão de evidências contrárias? Bacon ofereceu 

uma sugestão viável para diferenciar os dois: o teste do tempo. A boa ciência está 

enraizada na realidade, por isso cresce e se desenvolve e as evidências se tornam cada 

vez mais atraentes, enquanto a ciência desejosa floresce mais sob seus primeiros autores 

antes de "ir morro abaixo". 

Tal é o caso, por exemplo, da proposição de que a gordura dietética causa câncer, que 

era parte integrante da ansiedade da gordura na dieta no final da década de 1970. Em 

1982, as evidências que sustentavam essa idéia eram tão inegáveis que um relatório 

histórico do NAS sobre nutrição e câncer equiparou os pesquisadores que continuavam 

céticos com “certas partes interessadas [que] anteriormente argumentavam que a 

associação entre câncer de pulmão e tabagismo não era causacional. Quinze anos e 

centenas de milhões de dólares de pesquisas posteriores, um relatório pericial 

igualmente maciço do Fundo Mundial para Pesquisa do Câncer e do Instituto 

Americano para Pesquisa do Câncer não encontrou razão “convincente” nem sequer 

“provável” para acreditar que a gordura dietética causava câncer. 

A hipótese de que as dietas com baixo teor de gordura são a rota necessária para a perda 

de peso tomou um caminho semelhante para baixo. Esta foi a última posição de retorno 

em todas as recomendações de baixo teor de gordura: gordura tem nove calorias por 

grama em comparação com quatro calorias de carboidratos e proteínas e, portanto, 

cortar gordura da dieta certamente iria cortar libras. "Isso é quase uma verdade 

religiosa", diz Willett, de Harvard. Dados consideráveis, no entanto, agora sugerem o 

contrário. Os resultados de ensaios clínicos bem controlados são consistentes: as 

pessoas com dietas com pouca gordura inicialmente perdem alguns quilos, como faria 

com qualquer dieta, e então o peso tende a retornar. Após 1 a 2 anos, pouco foi 

alcançado. Considere, por exemplo, as 50.000 mulheres inscritas na Iniciativa de Saúde 

da Mulher (US $ 100 milhões) em andamento. Metade dessas mulheres tem sido 

amplamente aconselhada a consumir apenas 20% de suas calorias de gordura. Depois de 

3 anos neste regime quase draconiano, dizem fontes da WHI, as mulheres perderam, em 

média, um quilo cada. 

A ligação entre gordura dietética e doença cardíaca é mais complicada, porque a 

hipótese divergiu em duas proposições distintas: primeiro, que reduzir o colesterol 

previne doenças cardíacas; segundo, que comer menos gordura não apenas reduz o 

colesterol e previne doenças cardíacas, como também prolonga a vida. Desde 1984, a 

evidência de que os medicamentos para baixar o colesterol são benéficos - proposição 

número um - realmente floresceu, pelo menos para aqueles com alto risco de ataque 

cardíaco. Essas drogas reduzem drasticamente os níveis séricos de colesterol e previnem 

ataques cardíacos, talvez por outros meios também. Seu mercado chegou a US$ 4 

bilhões por ano somente nos Estados Unidos, e todo novo teste parece confirmar seus 

benefícios. 
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A evidência que sustenta a segunda proposição, de que comer menos gordura contribui 

para uma vida mais saudável e mais longa, no entanto, permaneceu teimosamente 

ambígua. Se alguma coisa, só se tornou menos atraente ao longo do tempo. De fato, 

desde que Ancel Keys começou a defender dietas com pouca gordura há quase 50 anos, 

a ciência da gordura e do colesterol evoluiu de uma história simples para uma muito 

complicada. O problema é que poucos envolvidos nesse negócio estavam preparados 

para lidar com uma história complicada. Inicialmente, os pesquisadores preferiram 

acreditar que era simples - que um único nutriente prejudicial, na verdade, poderia ser 

isolado da diversidade das dietas humanas; os administradores de saúde pública exigiam 

uma história simples para dar ao Congresso e ao público; e a imprensa precisava de uma 

história simples - pelo menos em qualquer dia em particular - para dar aos editores e 

leitores em 30 centímetros de coluna. Mas, à medida que os dados contrários 

continuaram a se acumular, as complicações tornaram-se cada vez mais difíceis de 

ignorar ou excluir, e a imprensa começou a adular ou acrescentar advertências. Os 

cientistas então foram culpados por não se ater à história simples original, que, 

lamentavelmente, nunca existiu. 

Mais gorduras, menos respostas 

A história original e simples dos anos 1950 foi que níveis elevados de colesterol 

aumentam o risco de doenças cardíacas. O Framingham Heart Study, por exemplo, que 

revelou a associação entre colesterol e doença cardíaca, mediu originalmente apenas o 

colesterol sérico total. Mas o colesterol circula pelo sangue em uma série de pacotes. 

Partículas de lipoproteínas de baixa densidade (LDL, o colesterol "ruim") fornecem 

gordura e colesterol do fígado para os tecidos que precisam dele, incluindo as células 

arteriais, onde podem levar a placas ateroscleróticas. As lipoproteínas de alta densidade 

(HDLs, o colesterol "bom") retornam o colesterol ao fígado. Quanto maior o HDL, 

menor o risco de doença cardíaca. Depois, há triglicérides, que contêm ácidos graxos e 

lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDLs), que transportam triglicérides. 

Todas essas partículas têm algum efeito sobre o risco de doença cardíaca, enquanto as 

gorduras, carboidratos e proteínas na dieta têm efeitos variados em todas essas 

partículas. A história dos anos 50 era de que as gorduras saturadas aumentam o 

colesterol total, as gorduras poliinsaturadas diminuem e as gorduras monoinsaturadas 

são neutras. No final dos anos 1970 - quando os pesquisadores aceitaram os benefícios 

da HDL - eles perceberam que as gorduras monoinsaturadas não são neutras. Em vez 

disso, eles aumentam o HDL, pelo menos em comparação com os carboidratos, e 

diminuem o LDL. Isso os torna um nutriente ideal no que diz respeito ao colesterol. 

Além disso, as gorduras saturadas não podem ser tão más porque, enquanto elevam o 

LDL, o que é ruim, elas também elevam o HDL, o que é bom. E algumas gorduras 

saturadas - o ácido esteárico, em particular a gordura do chocolate - são na pior das 

hipóteses neutras. O ácido esteárico aumenta os níveis de HDL, mas faz pouco ou nada 

para o LDL. E depois há ácidos graxos trans, que elevam o LDL, assim como a gordura 

saturada, mas também diminuem o HDL. Hoje, nada disso é controverso, embora ainda 

não tenha sido refletido em nenhuma Pirâmide Alimentar. 

Para entender onde essa complexidade pode levar em um exemplo simples, considere 

um bife - para ser preciso, um porterhouse, corte selecionado, com uma camada de meio 

centímetro de gordura, cujos constituintes nutricionais podem ser encontrados no Banco 

de Dados Nutrientes para Referência Padrão em o site do USDA. Depois de grelhar, 

este porterhouse reduz a uma porção de gordura e proteína quase iguais. Cinquenta e um 

por cento da gordura é monoinsaturada, dos quais praticamente todos (90%) são o ácido 
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oleico, a mesma gordura saudável presente no azeite de oliva. A gordura saturada 

constitui 45% da gordura total, mas um terço é o ácido esteárico, que é, no mínimo, 

inofensivo. Os restantes 4% da gordura são poliinsaturados, o que também melhora os 

níveis de colesterol. Em suma, bem mais da metade - e talvez até 70% - do conteúdo de 

gordura de um porterhouse melhorará os níveis de colesterol em comparação com o que 

seria se o pão, a batata ou a massa fossem consumidos. Os 30% restantes aumentarão o 

LDL, mas também aumentarão o HDL. Tudo isso sugere que comer um bife de 

porterhouse em vez de carboidratos pode realmente melhorar o risco de doença 

cardíaca, embora nenhuma autoridade nutricional que não tenha escrito um livro de 

dieta rica em gordura vai dizer isso publicamente. 

Quanto aos estudos científicos, nos anos desde a conferência de consenso de 1984, a 

única coisa que eles não fizeram foi acumular evidências em apoio à abordagem de 

baixo teor de gordura para todos ao bem público. Se alguma coisa, eles adicionaram 

peso aos medos de Ahrens de que pode haver uma desvantagem para as recomendações 

de baixo teor de gordura em todo o país. Em 1986, por exemplo, apenas um ano após o 

NIH lançar o National Cholesterol Education Program, também aconselhando dietas 

com baixo teor de gordura para todos com mais de 2 anos de idade, o epidemiologista 

David Jacobs, da Universidade de Minnesota, visitou o Japão. Lá, ele aprendeu que os 

médicos japoneses estavam aconselhando os pacientes a elevar seus níveis de colesterol, 

porque níveis baixos de colesterol estavam ligados ao derrame hemorrágico. Na época, 

os homens japoneses estavam morrendo de derrame quase com tanta frequência quanto 

os homens americanos estavam sucumbindo a doenças cardíacas. De volta a Minnesota, 

Jacobs procurou por essa relação com baixo nível de colesterol nos dados do MRFIT e 

também a encontrou lá. E o relacionamento transcendia o derrame: homens com níveis 

muito baixos de colesterol pareciam propensos à morte prematura; abaixo de 160 

miligramas por decilitro (mg / dl), quanto menor o nível de colesterol, menor a vida. 

Jacobs relatou seus resultados para o NHLBI, que em 1990 sediou uma conferência para 

discutir a questão, reunindo pesquisadores de 19 estudos em todo o mundo. Os dados 

foram consistentes: quando os investigadores rastrearam todas as mortes, em vez de 

apenas mortes por doenças cardíacas, as curvas de colesterol foram em forma de U para 

homens e planas para mulheres. Em outras palavras, homens com níveis de colesterol 

acima de 240 mg/dl tenderam a morrer prematuramente de doenças cardíacas. Mas 

abaixo de 160 mg/dl, os homens tendiam a morrer prematuramente de câncer, doenças 

respiratórias e digestivas e traumas. Quanto às mulheres, quanto mais alto o colesterol, 

mais elas viviam. 

Esses dados de mortalidade podem ser interpretados de duas maneiras. Um deles, 

preferido pelos defensores da baixa gordura, é que eles não podem ser significativos. 

Rifkind, por exemplo, disse à Science que o excesso de mortes em níveis baixos de 

colesterol deve-se a condições preexistentes. Em outras palavras, a doença crônica leva 

a baixos níveis de colesterol, e não o contrário. Ele apontou para o relatório da 

conferência de 1990 como o documento definitivo sobre o assunto e como suporte para 

seu argumento, embora o relatório afirme inequivocamente que essa interpretação não é 

apoiada pelos dados. 

A outra interpretação é que o que uma dieta com baixo teor de gordura faz aos níveis 

séricos de colesterol, e o que isso, por sua vez, faz às artérias, pode ser apenas um 

componente do efeito da dieta sobre a saúde. Em outras palavras, enquanto dietas com 

baixo teor de gordura podem ajudar a prevenir doenças cardíacas, elas também podem 

aumentar a suscetibilidade a outras condições. Isso é o que sempre preocupava Ahrens. 
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É também uma razão pela qual o American College of Physicians, por exemplo, agora 

sugere que a redução do colesterol certamente vale a pena para aqueles que correm alto 

risco de morrer de doença coronariana, mas de benefício “muito menor ou incerto” para 

todos os outros.  

Essa interpretação - de que a conexão entre dieta e saúde transcende em muito o 

colesterol - também é apoiada pelo único teste mais dramático sobre dieta e coração já 

realizado: o Lyon Diet Heart Study, liderado por Michel de Lorgeril do Instituto 

Nacional de Saúde e Pesquisa Médica da França (INSERM) e publicado na Circulation 

em fevereiro de 1999. Os pesquisadores randomizaram 605 sobreviventes de ataque 

cardíaco, todos em drogas redutoras de colesterol, em dois grupos. Eles aconselharam 

uma pessoa a comer uma “dieta prudente” da AHA, muito semelhante àquela 

recomendada para todos os americanos. Eles aconselharam o outro a comer uma dieta 

mediterrânea, com mais pão, cereais, leguminosas, feijões, vegetais, frutas e peixe e 

menos carne. A gordura total e os tipos de gordura diferiram marcadamente nas duas 

dietas, mas os níveis de HDL, LDL e colesterol total nos dois grupos permaneceram 

virtualmente idênticos. No entanto, ao longo de 4 anos de seguimento, o grupo da dieta 

mediterrânica teve apenas 14 mortes cardíacas e ataques cardíacos não fatais, em 

comparação com 44 para o grupo de dieta do tipo “Western”. A explicação provável, 

escreveu de Lorgeril e seus colegas, é que os “efeitos protetores [da dieta mediterrânea] 

não estavam relacionados às concentrações séricas de colesterol total, LDL ou HDL”. 

Muitos pesquisadores acham os dados de Lyon tão intrigantes que deixam de questionar 

a metodologia do estudo. No entanto, diz Harlan, do NIH, os dados “são muito 

provocativos. Eles levantam a questão de saber se, se olharmos apenas para os níveis de 

colesterol, não vamos perder algo muito importante. ” De Lorgeril acredita que o efeito 

protetor da dieta vem principalmente dos ácidos graxos ômega-3, encontrados em óleos 

de sementes, carne, cereais, vegetais de folhas verdes e peixes, e de compostos 

antioxidantes, incluindo vitaminas, oligoelementos e flavonóides. Ele disse à Science 

que a maioria dos pesquisadores e jornalistas no campo são prisioneiros do “paradigma 

do colesterol”. Embora a gordura e o colesterol sérico “estejam obviamente 

conectados”, diz ele, “a conexão não é robusta” quando se trata de doenças cardíacas.  

Trocas dietéticas 

Uma realidade inescapável é que a morte é um trade-off e a dieta também. "Você tem 

que comer alguma coisa", diz o epidemiologista Hugh Tunstall Pedoe, da Universidade 

de Dundee, no Reino Unido, porta-voz do Projeto de Doenças Cardiovasculares de 

Monitoramento de 21 países da Organização Mundial de Saúde. “Se você come mais de 

uma coisa, você come muito menos de outra coisa. Então, para cada teoria que diz que 

esta doença é causada por um excesso em x, você pode produzir uma teoria alternativa 

dizendo que é uma deficiência em y ”. Seria simples se, digamos, gorduras saturadas 

pudessem ser cortadas da dieta e as calorias com isso, mas esse não é o caso. Apesar de 

todas as expectativas em contrário, as pessoas tendem a consumir o mesmo número de 

calorias, apesar de qualquer dieta que tentem. Se eles comerem menos gordura total, por 

exemplo, eles comerão mais carboidratos e provavelmente menos proteína, porque a 

maioria das proteínas vem em alimentos como carne que também tem quantidades 

consideráveis de gordura. 

Esse problema mais-menos sugere uma interpretação diferente para praticamente todos 

os estudos de dieta já realizados, incluindo, por exemplo, o tipo de estudos de 

enfermaria metabólica que originalmente demonstravam a capacidade das gorduras 
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saturadas de elevar o colesterol. Se os pesquisadores reduzirem a quantidade de gordura 

saturada na dieta teste, eles terão que compensar as calorias em outros lugares. Eles 

adicionam gorduras poliinsaturadas, por exemplo, ou adicionam carboidratos? Um 

carboidrato simples ou carboidratos mistos? Acrescentam vegetais de folhas verdes ou 

adicionam massa? E por aí vai. "O céu é o limite", diz a nutricionista Alice Lichtenstein, 

da Universidade Tufts, em Boston. "Há um milhão de perturbações." 

Esses trade-offs também confundem o tipo de estudos epidemiológicos que 

demonizaram a gordura saturada a partir dos anos 50 em diante. Em particular, 

indivíduos que ingerem grandes quantidades de carne e produtos lácteos e muitas 

gorduras saturadas no processo tendem a não ingerir grandes quantidades de vegetais e 

frutas. O mesmo vale para populações inteiras. Os finlandeses do leste, por exemplo, 

cujas elevadas taxas de doenças cardíacas convenceram Ancel Keys e uma geração de 

pesquisadores dos males da gordura, vivem a menos de 500 quilômetros do Círculo 

Polar Ártico e raramente veem hortifrutis ou hortaliças verdes. Os escoceses, infames 

por comerem a dieta menos saudável do mundo desenvolvido, estão em uma situação 

semelhante. Basil Rifkind lembra de ter sido ridicularizado neste ponto quando dava 

palestras para médicos escoceses sobre dietas saudáveis: "Um deles disse: 'Você fala 

sobre o aumento do consumo de frutas e vegetais, mas na área em que trabalho não há 

uma única mercearia'". Em ambos os casos, os pesquisadores brincam que o único 

vegetal de folhas verdes que essas populações consomem regularmente é o tabaco. 

Quanto aos supostos benefícios da dieta mediterrânica amplamente saudada, é o peixe, o 

azeite ou os legumes frescos? Afinal de contas, diz o epidemiologista de Harvard 

Dimitrios Trichopoulos, um nativo da Grécia, o azeite de oliva é usado para cozinhar 

legumes ou como molho para saladas. “A quantidade de vegetais consumidos é quase 

meio quilo [meio quilo] por dia”, ele diz, “e você não pode comê-lo sem azeite de oliva. 

E nós comemos muitos legumes e não podemos comer leguminosas sem azeite de 

oliva.” 

De fato, dados recentes sobre as tendências de doenças cardíacas na Europa sugerem 

que uma explicação provável para as diferenças entre países e ao longo do tempo é a 

disponibilidade de produtos frescos durante todo o ano, em vez de diferenças na 

ingestão de gordura. Enquanto a imprensa frequentemente reproduz o paradoxo francês 

- os franceses têm pouca doença cardíaca apesar do consumo aparentemente elevado de 

gordura saturada - o verdadeiro paradoxo é em todo o sul da Europa, onde as taxas de 

mortalidade por doenças cardíacas caíram constantemente, enquanto o consumo de 

gordura animal aumentou constantemente, diz University of O epidemiologista de 

Cambridge, John Powles, que estuda as tendências nacionais da doença. A mesma 

tendência aparece no Japão. “Temos a ideia de que é o passado arcádico, a vida na 

aldeia, a utopia que perdemos”, diz Powles; "Que a dieta mediterrânea realmente 

protetora é o que as pessoas comiam na década de 1950." Mas essa noção não é apoiada 

pelos dados: como essas nações do Mediterrâneo se tornaram mais ricas, diz Powles, 

elas começaram a comer proporcionalmente mais carne e com mais gordura animais. 

Suas taxas de doenças cardíacas, no entanto, continuaram a melhorar em comparação 

com populações que consumiram tanta gordura animal, mas tiveram menos acesso a 

vegetais frescos ao longo do ano. Para Powles, o movimento antifat foi fundado na 

noção puritana de que “algo ruim tinha que ter uma causa do mal, e você teve um ataque 

cardíaco porque fez algo errado, que estava comendo muito de uma coisa ruim, ao invés 

de não ter o suficiente de uma coisa boa”. 

O outro trade-off saliente no problema mais-menos das dietas humanas são os 

carboidratos. Quando o governo federal começou a promover dietas com baixo teor de 
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gordura, os cientistas e administradores, e praticamente todos os envolvidos, esperavam 

que os americanos substituíssem as calorias de gordura por frutas, verduras e legumes, 

mas isso não aconteceu. Se nada mais, a economia trabalhou contra isso. A indústria 

alimentícia tem pouco incentivo para anunciar itens não-proprietários: brócolis, por 

exemplo. Em vez disso, diz a Nestlé, da NYU, a maior parte dos US$ 30 bilhões gastos 

anualmente em publicidade de alimentos vai para a venda de carboidratos disfarçados 

de fast food, refrigerantes, lanches e doces. E carboidratos são muitas vezes o que os 

americanos comem. 

Carboidratos são o que Willett, de Harvard, chama de reversão do problema de troca de 

calorias. Como é extremamente difícil adicionar proteína pura a uma dieta em qualquer 

quantidade, uma dieta com baixo teor de gordura é, por definição, uma dieta rica em 

carboidratos - assim como um biscoito com baixo teor de gordura ou iogurte desnatado 

é, por definição, alta em carboidratos. Numerosos estudos agora sugerem que dietas 

ricas em carboidratos podem elevar os níveis de triglicerídeos, criar partículas de LDL 

pequenas e densas e reduzir o HDL - uma combinação, junto com uma condição 

conhecida como “resistência à insulina”, que o endocrinologista de Stanford Gerald 

Reaven rotulou de “síndrome X."Trinta por cento dos homens adultos e 10% a 15% das 

mulheres pós-menopáusicas têm esse perfil particular de síndrome X, que está associado 

a um aumento de várias vezes no risco de doença cardíaca", diz Reaven, mesmo entre 

aqueles pacientes cujos níveis de LDL parecem normais. Reaven e Ron Krauss, que 

estudam gorduras e lipídios no Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, na Califórnia, 

mostraram que quando os homens ingerem dietas ricas em carboidratos, seus perfis de 

colesterol podem mudar do normal para a síndrome X. Em outras palavras, mais 

carboidratos substituem as gorduras saturadas. o mais provável é que o resultado final 

seja a síndrome X e um risco aumentado de doença cardíaca. "O problema é tão claro 

agora que é quase uma piada", diz Reaven. Como isso se equilibra é o desconhecido. "É 

uma questão difícil", diz Marc Hellerstein, bioquímico nutricional da Universidade da 

Califórnia, em Berkeley, "talvez a grande questão nutricional de saúde pública de nossa 

era". 

O outro aspecto preocupante do trade-off de carboidratos é a possibilidade de, pelo 

menos para alguns indivíduos, poder ser mais fácil ganhar peso em regimes com baixo 

teor de gordura / alto teor de carboidrato do que em dietas com maior teor de gordura. 

Um dos muitos fatores que influenciam a fome é o índice glicêmico, que mede a 

velocidade com que os carboidratos são decompostos em açúcares simples e movidos 

para a corrente sanguínea. Alimentos com o maior índice glicêmico são açúcares 

simples e produtos de grãos processados, como macarrão e arroz branco, que causam 

um rápido aumento no açúcar no sangue após uma refeição. Frutas, verduras, legumes e 

até mesmo amidos não processados - macarrão al dente, por exemplo - causam um 

aumento muito mais lento do açúcar no sangue. Pesquisadores levantaram a hipótese de 

que a ingestão de alimentos de alto índice glicêmico aumenta a fome depois, porque a 

insulina reage ao aumento do nível de açúcar no sangue. "Os altos níveis de insulina 

fazem com que os nutrientes da refeição sejam absorvidos e muito armazenados, e uma 

vez que estão, o corpo não consegue acessá-los", diz David Ludwig, diretor da clínica 

de obesidade do Hospital Infantil de Boston. “O corpo parece ficar sem combustível.” 

Algumas horas depois de comer, a fome retorna. 

Se a teoria estiver correta, as calorias do tipo de carboidrato processado que se tornou o 

alimento básico da dieta americana não são as mesmas das calorias provenientes de 

gordura, proteína ou carboidratos complexos quando se trata de controlar o peso. "Eles 
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podem causar uma mudança hormonal que estimula a fome e leva a excessos", diz 

Ludwig, "especialmente em ambientes onde a comida é abundante. … 

Em 1979, dois anos após o comitê de McGovern divulgar seus objetivos, Ahrens 

escreveu para The Lancet descrevendo o que ele aprendeu durante 30 anos estudando o 

metabolismo da gordura e do colesterol: “É absolutamente certo que ninguém pode 

prever com segurança se uma mudança nos regimes terá qualquer efeito sobre a 

incidência de novos eventos de doença cardíaca coronária, nem em quem. ” Hoje, 

muitos pesquisadores nutricionais, reconhecendo a complexidade da situação, 

encontram-se ao lado de Ahrens. Krauss, por exemplo, que preside o Comitê de 

Diretrizes Dietéticas da AHA, agora considera “cientificamente ingênuo” esperar que 

um único regime alimentar possa ser benéfico para todos: “A 'bondade' ou 'maldade' de 

qualquer coisa tão complexa quanto a gordura e seus subtipos dependerão, em última 

análise, do contexto do indivíduo”. 

Dado o sucesso comprovado e o baixo custo dos medicamentos para baixar o colesterol, 

a maioria dos médicos prescreve agora tratamento medicamentoso para pacientes com 

alto risco de doença cardíaca. As drogas reduzem os níveis de colesterol LDL em até 

30%. A dieta raramente diminui o LDL em mais de 10%, o que é efetivamente trivial 

para indivíduos saudáveis, embora possa valer a pena o esforço daqueles que têm alto 

risco de doença cardíaca cujos níveis de colesterol respondem bem a ele. 

A lógica subjacente às recomendações da população, como as mais recentes Diretrizes 

Dietéticas do USDA, é que limitar a ingestão de gordura saturada - mesmo que faça 

pouco ou nada para prolongar a vida de indivíduos saudáveis e até mesmo se todas as 

gorduras saturadas forem igualmente ruins - ainda pode atrasar dezenas de milhares de 

mortes a cada ano em todo o país. Limitar o consumo total de gordura é considerado um 

conselho razoável, porque é simples e fácil de entender, e pode limitar a ingestão de 

calorias. Se é cientificamente justificável, pode simplesmente não ser relevante. 

“Quando você não tem nenhuma boa resposta neste negócio”, diz Krauss, “você tem 

que aceitar alguns não tão bons como a próxima melhor coisa”. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) direcionado ao aluno 

voluntário maior de 18 anos 

Prezado(a) aluno(a),                                                                                                                                                      

Por meio deste termo, viemos convidá-lo(a) a participar como voluntário da pesquisa 

“A Abordagem de Questões Sociocientíficas (QSC) na Formação Inicial de Professores 

de Química”, que será realizada no estabelecimento de ensino que você frequenta e que 

ocorrerá no período de 17/10/2019 a 07/11/2019.                                                                                        

Essa pesquisa tem como principais objetivos investigar: (i) as relações entre abordagem 

de QSC e argumentação; (ii) a perspectiva de ensino de natureza da ciência funcional 

em um abordagem de QSC e (iii) se e como a reflexão sobre certos pressupostos da 

abordagem de QSC e sobre uma experiência docente fundamentada nessa abordagem, 

influenciam na proposição de uma sequência didática (SD) por futuros professores de 

química.                                                                                                                                   

O motivo principal que nos leva a realizar tal estudo é a identificação na literatura da 

área de Educação em Ciências da importância do papel docente e da abordagem das 

QSC em sala de aula para a formação de cidadãos críticos.                                                                                         

Para a condução desta pesquisa, as alunas de pós-graduação em Educação da UFOP, 

Bárbara Dias Silveira, Jordana Alves de Oliveira e Isabela Breder Vargas e a professora 

da disciplina Práticas de Ensino de Química III, do curso de Química Licenciatura da 

UFOP, Paula Cristina Cardoso Mendonça, realizarão intervenções pedagógicas em sala 

de aula (que envolvem atividades em grupo relacionadas à abordagem de QSC), no 

horário regular das aulas.                                                                                                                                                        

As aulas nas quais as intervenções ocorrerem serão filmadas e gravadas em áudio e o 

material escrito produzido pelos alunos será fotocopiado. As filmagens e os registros em 

áudio serão realizados pelas mestrandas.                                                                                                                 

Existem riscos, mesmo que mínimos, de exposição da sua imagem na divulgação dos 

resultados da pesquisa e de um certo desconforto, especialmente devido à filmagem das 

intervenções. Para minimizar tais riscos, caso a sua imagem venha ser divulgada, serão 

adicionadas tarjas para evitar sua exposição e estabelecimento de ensino. No que diz 

respeito ao desconforto, este será minimizado pela presença das pesquisadoras em sala 

de aula em um período anterior à realização da pesquisa. Essa medida será tomada para 

a familiarização dos estudantes com as pesquisadoras.  
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Os riscos apontados se justificam pelos benefícios maiores que essa pesquisa pode 

trazer, tais como: a participação mais ativa do futuro professor na aprendizagem de 

Química; o desenvolvimento da sua autonomia na elaboração de novos conhecimentos 

docentes, uma vez que o mesmo fará parte de uma comunidade de prática composta por 

seus pares; a elaboração de uma sequência didática para abordagem de uma QSC; e o 

desenvolvimento de uma visão mais crítica sobre o papel das QSC no desenvolvimento 

de conhecimentos mais amplos pelos estudantes.                                                                                                                        

Você será esclarecido sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar e a qualquer 

momento. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou 

interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a 

recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios.                                             

Os registros em vídeo e áudio terão a função exclusiva de auxiliar a pesquisa e, por isso, 

sua identidade será preservada. Os resultados da pesquisa estarão disponíveis para você 

e permanecerão confidenciais. Esses resultados serão divulgados no meio acadêmico-

científico, mas o seu nome ou o material que indique a sua participação não será 

liberado sem a sua permissão. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação 

que possa resultar desse estudo. Uma cópia deste termo de consentimento será 

arquivada e outra será fornecida a você.                                                                                                                                           

Os dados coletados durante o desenvolvimento da pesquisa serão arquivados pelas 

alunas de pós-graduação, Bárbara Dias Silveira, Jordana Alves e Isabela Breder Vargas 

e pelas suas orientadoras, Nilmara Braga Mozzer e Paula Cristina Cardoso Mendonça 

durante o prazo de 5 (cinco) anos, em um local seguro, no âmbito da 

UFOP/ICEB/DEQUI, em sala, armários, computadores e HD externo de acesso e 

controle das pesquisadoras. Após esse período, as folhas de atividades serão incineradas 

e os registros de áudio e vídeo serão deletados de todos os locais onde foram gravados.                                                                                             

A participação nessa pesquisa não acarretará custos para você e não será disponibilizada 

nenhuma compensação financeira adicional.                                                                                                       

Caso ainda existam dúvidas a respeito desta pesquisa, por favor, entre em contato 

conosco pelo telefone (31)3559-1707; no endereço: Morro do Cruzeiro, Departamento 

de química, ICEB, Sala 15 (ICEB I), Campus Universitário, CEP: 35.400-000, Ouro 

Preto-MG; ou através dos e-mails: nilmara@ufop.edu.br ou 

paulamendonca@ufop.edu.br.                                               

mailto:paulamendonca@ufop.edu.br
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Para obter esclarecimentos relativos aos aspectos éticos dessa pesquisa, por favor entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto 

(CEP/UFOP) pelo telefone (31)3559-1368; no endereço: Morro do Cruzeiro – ICEB II, 

Sala 29 – PROPP/UFOP, Campus Universitário, CEP: 35.400-000, Ouro Preto-MG; ou 

através do e-mail: cep.propp@ufop.edu.br. 

Visando atender aos princípios de ética da pesquisa, solicito que você preencha e 

devolva assinada a via “Declaração” que consta na última página deste documento.  

Desde já, agradeço sua colaboração para a realização desta pesquisa. 

Atenciosamente, 

 

_________________________________________________________ 

Professora Nilmara Braga Mozzer 

(Coordenadora do Projeto de Pesquisa) 

 

 

 

Professora Paula Cristina Cardoso Mendonça 

(Coordenadora do Projeto de Pesquisa) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, __________________________________, declaro que estou suficientemente 

esclarecido(a) sobre os objetivos da pesquisa “A Abordagem de Questões 

Sociocientíficas (QSC) na Formação Inicial de Professores de Química”. Sei que em 

qualquer momento poderei solicitar novas informações e alterar minha decisão se assim 

o desejar. Fui certificado(a) de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais. 

Também sei que não terei custos nem compensações por participar desta pesquisa.  

mailto:cep@propp.ufop.br
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Em caso de dúvidas, estou ciente de que poderei entrar em contato com as professoras 

coordenadoras Nilmara Braga Mozzer ou Paula Cristina Cardoso Mendonça, no 

telefone (31)3559-1707 (e-mail: nilmara@ufop.edu.br ou paulamendonca@ufop.edu.br) 

ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto 

(CEP/UFOP) pelo telefone (31)3559-1368; no endereço: Morro do Cruzeiro – ICEB II, 

Sala 29 – PROPP/UFOP, Campus Universitário, CEP: 35.400-000, Ouro Preto-MG; ou 

através do e-mail: cep.propp@ufop.edu.br. 

Declaro que concordo em participar dessa pesquisa. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer 

minhas dúvidas. 

 

 

_____________________________________________________________/_____/___ 

 Nome Assinatura do Participante Data 

 

 

_____________________________________________________________/_____/___

    Professora Nilmara Braga Mozzer 

         Data 

(Coordenadora do Projeto de Pesquisa) 

 

 

 

 _______________________________________________________/_____/___

  

                     Professora Paula Cristina Cardoso Mendonça          Data 

(Coordenadora do Projeto de Pesquisa) 

mailto:nilmara@ufop.edu.br
mailto:paulamendonca@ufop.edu.br
mailto:cep@propp.ufop.br
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