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“A prática educativa é uma prática política, que 

coloca ao educador uma ruptura, uma opção, ou seja, 

você educa com vistas a um certo ideal. É o sonho de 

sociedade que você tem”. (Paulo Freire, 1994) 
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RESUMO 

 

Avila Jr, P. Introdução à Ciência – uma disciplina para alunos de graduação. 

2010. 272p. Tese - Programa de Pós-Graduação em Ciências, Instituto de Química, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

O aprendizado do método científico estimula o desenvolvimento do pensamento 

crítico e a análise lógica de informações. Além disso, a proposição e teste de 

hipóteses são aplicáveis não só à ciência, mas também para fatos comuns da vida 

diária. Saber como a ciência é feita e seus resultados publicados são úteis para 

todos os cidadãos e obrigatório para os estudantes de ciências. Uma disciplina de 

60-h (QBQ2006 - Introdução à Ciência) foi criada para oferecer aos estudantes de 

graduação uma forma sistemática de aprendizagem dos procedimentos de produção 

e publicação científica. A disciplina foi composta por dois módulos e seu foco 

principal era a bioquímica. O Módulo I explorou artigos científicos e o Módulo II a 

escrita do projeto de pesquisa. O Módulo I abordou os tópicos: (1) a diferença entre 

o conhecimento científico e o senso comum; (2) diferentes concepções de ciência; 

(3) metodologia científica; (4) categorias publicação científica; (5) princípios de 

lógica; (6) dedução e indução; e (7) leitura crítica de artigos científicos. O Módulo II 

abordou: (1) seleção de um problema experimental para investigação; (2) revisão 

bibliográfica; (3) materiais e métodos; (4) apresentação e escrita de projeto; (5) 

agências de financiamento; e (6) análise crítica de resultados experimentais. O curso 

adotou uma estratégia de aprendizagem colaborativa, e cada tópico foi estudado por 

meio de atividades a ser realizadas pelos alunos. Avaliações qualitativas e 

quantitativas do curso, com questionários do tipo Likert, foram realizadas em cada 
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oferecimento e os resultados mostraram grande aprovação da disciplina pelos 

alunos. Os professores responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento da 

disciplina também a avaliaram positivamente. O Departamento de Bioquímica do 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo ofereceu essa disciplina quatro 

vezes. 

Aproveitando os recursos fornecidos pelas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) e da experiência adquirida com o primeiro oferecimento da 

disciplina QBQ2006 foi criado, adaptada desta, outra disciplina de 60h, com o 

mesmo nome, na modalidade à distância (IC01 - Introdução à Ciência). Foi oferecida 

aos alunos de graduação dos cursos de Nutrição, Biomedicina e Medicina da 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre (FFFCMPA) 

atual Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). A 

disciplina foi composta por dois módulos e adotou estratégia de aprendizagem 

colaborativa, como descrito na experiência anterior. Avaliações qualitativas e 

quantitativas do curso, com questionários do tipo Likert, foram realizadas em cada 

oferecimento e os resultados mostraram a grande aprovação pelos alunos da 

disciplina. Os professores responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento da 

disciplina também a avaliaram positivamente. A disciplina IC01, Introdução à 

Ciência, foi oferecida três vezes. 

 

Palavras-chave: Metodologia Científica, Ciência, projetos de pesquisa, artigos 

científicos, educação à distância, TICs. 
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ABSTRACT 

 

Avila Jr, P. Introducing undergraduate students to Science. 2010. 272p. PhD 

Thesis – Graduate Program in Sciences. Instituto de Química, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

 

Understanding the scientific method fosters the development of critical thinking and 

logical analysis of information. Additionally, proposing and testing a hypothesis is 

applicable not only to science, but also to ordinary facts of daily life. Knowing the way 

science is done and how its results are published is useful for all citizens and 

mandatory for science students. A 60-h course (QBQ2006 - Introduction to Science) 

was created to offer undergraduate students a framework in which to learn the 

procedures of scientific production and publication. The course’s main focus was 

biochemistry, and it was comprised of two modules. Module I dealt with scientific 

papers, and Module II with research project writing. Module I covered the topics: (1) 

the difference between scientific knowledge and common sense, (2) different 

conceptions of science, (3) scientific methodology, (4) scientific publishing 

categories, (5) logical principles, (6) deductive and inductive approaches, and (7) 

critical reading of scientific articles. Module II dealt with (1) selection of an 

experimental problem for investigation, (2) bibliographic revision, (3) materials and 

methods, (4) project writing and presentation, (5) funding agencies, and (6) critical 

analysis of experimental results. The course adopted a collaborative learning 

strategy, and each topic was studied through activities performed by the students. 

Qualitative and quantitative course evaluations with Likert questionnaires were 

carried out at each stage, and the results showed the students’ high approval of the 

course. The staff responsible for course planning and development also evaluated it 
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positively. The Biochemistry Department of the Chemistry Institute of the University of 

São Paulo has offered the course four times.  

Taking advantage of the resources provided by the Information and Communication 

Technologies (ICTs) and the experience gained with the first offering of the course 

QBQ2006 another 60h course was created in distance mode (IC01 - Introduction to 

Science). It was offered to undergraduate students of Nutrition, Biomedicine and 

Medicine from the Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto 

Alegre (FFFCMPA) current Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre (UFCSPA). The course was comprised by the two modules and adopted a 

collaborative learning strategy, as described in the previous experience. Qualitative 

and quantitative course evaluations with Likert questionnaires were carried out at 

each stage, and the results showed the students’ high approval of the course. The 

staff responsible for course planning and development also evaluated it positively. 

The IC01, Introduction to Science, course was offered three times. 

 

Key words: Scientific methodology, Science, Research projects, Scientific papers, 

distance education, ICTs. 
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1. Introdução 

 

Inúmeras informações são veiculadas diariamente em diferentes canais de 

comunicação científicos e não-científicos (jornais, televisão, internet, etc.). 

Entretanto, manter-se informado requer muito mais do que simples acesso às 

informações; pressupõe saber selecioná-las, interpretá-las, relacioná-las e, 

eventualmente, construir um novo conhecimento a partir delas. Apesar dessas 

habilidades parecerem triviais, não o são, e sua carência é uma das razões 

possíveis para o aparecimento de diversos outros grandes problemas, como esses 

evidenciados pela mídia: 

 

“Brasil é reprovado, de novo, em matemática e leitura” [Gois e Pinho, 2007]; 

“Falta trabalhador qualificado para uma a cada quatro vagas com carteira 

assinada abertas pela indústria em 2007, concluiu pesquisa divulgada ontem 

pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)” [Salomon, 2007], e 

"Qualificação não é necessariamente alta escolaridade”, disse Marcio 

Pochmann, presidente do Ipea [Salomon, 2007]. 

 

Com o propósito de promover uma cidadania mais plena, a qual possibilite ao 

indivíduo autonomia na resolução de problemas e sua satisfação quanto à busca e 

análise de informações, mudanças na formação dos cidadãos são evidenciadas em 

documentos oficiais e em artigos científicos. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN) são 

preconizadas novas atitudes, imperiosas a uma formação para a vida: “(...) Saber se 
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informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir (...) adquirir uma atitude de 

permanente aprendizado” [PCNEM Brasil, 1999]. 

De maneira semelhante aos PCN, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) através da Declaração Mundial Sobre 

Educação para Todos [UNESCO, 1990], recomenda a satisfação das necessidades 

básicas de aprendizagem (por exemplo, leitura, expressão oral, conhecimentos, 

habilidades, valores e atitudes), necessários para que os seres humanos possam 

desenvolver plenamente suas potencialidades, tomar decisões fundamentadas e 

continuar aprendendo. 

Necessidades de mudança na formação dos egressos no ensino superior estão 

relacionadas ao estímulo de novas atitudes e competências na formação desses 

estudantes. De maneira geral, o termo competência pode ser entendido por um 

conjunto de habilidades, as quais podem ser interpretadas como competências 

específicas. Por exemplo, a competência comunicação requer o domínio de 

linguagens específicas (habilidades) [PCNEM Brasil, 1999]. O Ministério da 

Educação através das Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação [BRASIL, 

Conselho Nacional de Educação – Câmara de Ensino Superior (2001)] recomenda o 

estímulo ao desenvolvimento das habilidades já mencionadas, visando garantir uma 

sólida formação básica, preparando o futuro graduado a enfrentar os desafios das 

rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de 

exercício profissional. A ênfase destas indicações é, portanto, desenvolver no 

estudante a competência do desenvolvimento intelectual e profissional, autônomos e 

permanentes, e assim preparar os formados pelas instituições de ensino superior 

para a sociedade atual. Segundo as diretrizes curriculares para o curso superior de 

Química [BRASIL, Conselho Nacional de Educação – Câmara de Ensino Superior 
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(2001)], o estudante deve, por exemplo, ser estimulado a buscar o conhecimento por 

si só, possuir capacidade crítica para analisar de maneira conveniente os seus 

próprios conhecimentos e os novos conhecimentos científicos e/ou tecnológicos, 

participar de forma integral em projetos de pesquisa, ou seja, saber como elaborar 

um projeto, identificar e fazer busca nas fontes de informações relevantes, 

compreender e interpretar os textos científico-tecnológicos, comunicar corretamente 

os resultados de pesquisa na linguagem científica, oral e escrita (textos, relatórios, 

pareceres, pôsteres). 

Organizações internacionais apresentam recomendações relacionadas à 

adequação de currículos frente às novas necessidades da sociedade, por exemplo, 

 

... ajudar os estudantes a adquirir conhecimento, habilidades, atitudes e valores 

[UNESCO, 1998]. 

Instituições de ensino superior devem educar seus alunos para (...) pensar 

criticamente, analisar problemas da sociedade, procurar soluções para os problemas 

da sociedade (...) e aceitar responsabilidades sociais [UNESCO, 1998]. 

... reorganizar os currículos, incluindo o desenvolvimento de habilidades, 

competências, análise crítica e capacidade de trabalho em equipe [UNESCO, 2000]. 

... incluir capacitação para pensar, raciocinar, trabalhar em equipe, e proficiência 

no uso da tecnologia [CEO, 2001]. 

 

Na Constituição brasileira de 1988, art.205, é encontrado: “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
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Artigo publicado na Science [Handelsman et al, 2004], relacionado ao estímulo de 

novas atitudes e competências na formação dos estudantes, traz sugestões de 

mudanças quanto às metodologias de ensino. Ressalta que a educação em ciências 

esteja fundada num “ensino científico”, o qual envolve estratégias de aprendizagem 

ativas e se dê de acordo com o descobrimento científico, ou seja, num processo 

exploratório. 

De maneira não formalizada o mercado de trabalho brasileiro também faz 

sugestões à formação profissional dos cidadãos. Estas sugestões, contempladas 

nas citações anteriores, remetem a um indivíduo que deve ser preparado a mobilizar 

suas qualificações para geração de novos conhecimentos e o silêncio e a 

fragmentação de tarefas dão lugar à comunicação e à interatividade, identificando-

se, assim, um novo patamar de qualificação [Arruda, 2000]. Internacionalmente são 

observadas necessidades similares [CEO FORUM, 2001]. Kuender (2001) ratifica 

que o desenvolvimento cientifico e tecnológico tem provocado mudanças nas 

necessidades de formação profissional, onde a crescente complexidade tecnológica 

exige o desenvolvimento de competências e habilidades, por exemplo, a capacidade 

de síntese, resolução de problemas, rapidez na atuação, trabalho em equipe, 

flexibilidade e capacidade de auto-aprendizagem. Pozo avalia a atual necessidade 

de formação permanente e reciclagem profissional como conseqüência de um 

mercado de trabalho complexo, mutável e imprevisível, associado a um acelerado 

ritmo de mudança tecnológica que nos exigem aperfeiçoamento constante ao longo 

da vida [Luzzi, 2007]. 

Uma forma de atender a essas necessidades, estimulando uma formação mais 

plena do cidadão, é aproximar os estudantes de graduação de maneira sistemática 

das formas de fazer e divulgar Ciência, independente de sua futura carreira 
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profissional. Isso porque na atividade científica são necessárias a busca, a análise e 

a relação de informações para a resolução de um problema. Como essa capacidade 

de julgamento (senso crítico), a busca e a análise lógica de informações, o trabalho 

em equipe e a constante criação de hipóteses e ou modelos explicativos não estão 

restritos à pesquisa, mas necessárias em todos os segmentos da sociedade, a 

aproximação dos alunos à Ciência é justificada. 

 

 

1.1 Iniciativas em ensino de ciências 

 

A importância da ciência na formação dos cidadãos não é novidade. A ciência foi 

incorporada ao currículo escolar na Europa e nos Estados Unidos no século XIX 

[Santos, 2009]. Objetivou-se, com isso, a formação acelerada de cientistas. No 

Brasil, no entanto, a incorporação da ciência ao currículo escolar somente se deu no 

século XX. Ela foi marcada por um processo de atualização curricular, com o uso de 

kits de experimentos na década de 1950, e tradução de projetos americanos. Na 

década de 1960 houve a criação de centros de ensino de ciências, o que possibilitou 

a produção de materiais por educadores brasileiros. Desde então, teve início a 

pesquisa na área de educação em ciências no Brasil, a qual vem se consolidando, 

de forma que hoje se conta com uma comunidade científica atuante em mais de 30 

programas de pós-graduação em ensino de ciências, com a realização regular de 

congressos científicos específicos nessa área e com a publicação de periódicos 

acadêmicos sobre a temática (Revista Química Nova na Escola, Revista de Ensino 

de Ciências, Journal of Chemical Education, International Journal of Science 
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Education, etc.), tendo sido produzidas cerca de 1.100 dissertações de mestrado e 

teses de doutorado entre 1972 e 2003 [Santos, 2009]. 

O agravamento de problemas ambientais emergido no final da década de 1960 e 

a preocupação entre os educadores em ciências com aspectos sociais relacionados 

ao modelo de desenvolvimento científico e tecnológico experimentado, culminaram, 

no final da década de 1970, no surgimento de propostas curriculares para a 

educação básica com ênfase nas inter-relações ciência-tecnologia-sociedade (CTS). 

No Brasil essa denominação surgiu a partir da década de 1990, por exemplo, 

através dos PCN´s [Santos, 2009]. 

A grande maioria dos artigos de CTS tem como objetivo a formação de cidadãos 

críticos que possam tomar decisões relevantes na sociedade relativas a aspectos 

científicos e tecnológicos [Schnetzler e Santos, 2003]. Dessa forma, é possível 

identificar uma mudança nos objetivos com a educação científica. Quando 

inicialmente inserida nos currículos escolares, poderia se identificar um ensino para 

a ciência, no qual se formam especialistas. E, em seguida, o ensino através da 

ciência, no qual se enquadra o ensino de CTS, visa à preparação à cidadania. 

Em recente revisão na literatura (Chang et al, 2009), nove categorias de 

pesquisas em educação científica foram determinadas a partir de 1401 artigos 

publicados entre 1990 e 2007 em quatro dos maiores jornais de pesquisa em 

educação científica: International Journal of Science Education (IJSE), Journal of 

Research in Science Teaching (JRST), Research in Science Education (RISE) e 

Science Education (SE), (tabela 1). 
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Tabela 1: Categorias de pesquisas em educação científica e número de 

publicações da respectiva categoria em cada um dos jornais. 

Tópicos IJSE SE JRST RISE 

1. Concepções científicas 

Exemplos de investigações nesse tópico: concepções 

alternativas (misunderstanding), jogos, equilíbrio químico, 

fotossíntese e energia. 

40 9 39 0 

2. Práticas instrucionais 

Exemplos de investigações nesse tópico: Práticas de 

ensino de ciências. 

23 31 31 5 

3. Mudança conceitual e Mapas conceituais 

Exemplos de investigações nesse tópico: Mapa conceitual: 

validade, técnica, utilidade. Concepções e mudanças 

conceituais. 

222 130 181 20 

4. Desenvolvimento profissional 

Exemplos de investigações nesse tópico: letramento 

científico, professores de ciências e linguagem e escrita 

científica. 

35 40 57 17 

5. Mudança conceitual e analogias 

Exemplos de investigações nesse tópico: Modelos 

mentais, conceitos psicológicos e analogias. 

81 20 46 0 

6. Natureza da ciência e publicações sócio-científicas 

Exemplos de investigações nesse tópico: evidência, 

natureza da ciência, história e letramento. 

78 62 43 8 

7. Habilidades de raciocínio e resolução de problemas 

Exemplos de investigações nesse tópico: razão, 

habilidades, competências e solução de problemas. 

25 8 47 0 

8. Planejamento e educação urbana 

Exemplos de investigações nesse tópico: Planejamento, 

investigação científica, internet, revisão por iguais. 

3 13 18 5 

9. Atitude e gênero 

Exemplos de investigações nesse tópico: Atitude em 

relação à ciência, interesse, adolescentes, gênero, etnia, 

raça. 

17 13 34 0 

Total de documentos (n) 524 326 496 55 

(%) 37% 23% 35% 4% 
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Duas campanhas nacionais, desenvolvidas e aplicadas com sucesso nos EUA, 

almejaram aproximar o público em geral da ciência (Scotchmoor et al, 2009). Uma 

delas, denominada Coalition on the Public Understanding of Science (COPUS), 

objetivou engajar o público com a ciência, aumentar seu entendimento e interesse 

pela ciência e diminuir eventual barreira entre estes e a comunidade científica. 

COPUS englobou universidades, sociedades científicas, centros de pesquisa, 

museus, agências governamentais, grupos de defesa, escolas, organizações 

educacionais e empresas. Além das atividades tradicionais, foram utilizados festivais 

de ciência, dias de laboratórios abertos e a apresentação de pôsteres por 

graduandos a alunos do ensino médio, os quais poderiam questionar os trabalhos 

apresentados. O outro projeto, denominado The Understanding Science, ocorreu via 

internet (com livre acesso) e objetivou melhorar o entendimento dos professores e 

estudantes sobre a natureza e o processo da ciência. Seu site foi composto por três 

áreas para trabalho/pesquisa: (1) informações sobre a natureza e processo da 

ciência, (2) recurso de biblioteca e (3) recurso para ensino - ferramentas para ajudar 

os professores na incorporação da natureza e do processo da ciência em suas 

aulas. 

O governo brasileiro também demonstra grande interesse no desenvolvimento da 

educação científica e a popularização da ciência e tecnologia no país (Moreira, 

2009). Suas ações, planejadas entre entidades científicas (como a Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC) e o Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT), envolvem: 
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1. Apoio a centros e museus de ciência; congressos e reuniões científicos; feiras 

de ciências (FEBRACE, etc.); eventos de interação entre ciência, arte e cultura; 

olimpíadas de ciência (Números: em 2005 participaram 10,5 milhões de estudantes; 

em 2006: 14 milhões de estudantes e em 2007: 17,3 milhões); planetários; 

bibliotecas e exposições científicas; 

2. Programa Ciência Móvel.  

3. Qualificação e melhoria das condições de 

trabalho para o professor; 

4. Consolidação da Semana Nacional de Ciência 

e Tecnologia; e 

5. Cooperação com governos e organismos 

internacionais [MercoSul, RedPop,UNESCO, OEA, Ciência Viva (Portugal), Cyted e 

EUSCEA] 

 

No entanto, não são muitas as experiências relatadas na literatura sobre a 

inclusão de disciplinas formais dedicadas a introduzir os princípios da Ciência a 

alunos de graduação. Um exemplo a destacar é o trabalho de Tang e Gan (2005). 

Estes autores desenvolveram um curso de pesquisa científica destinado a alunos 

dos últimos anos de graduação que tinham por objetivo continuar na academia. O 

propósito foi familiarizar os alunos com a publicação científica e estimular a 

capacidade de síntese, crítica e escrita de um projeto de pesquisa. Em outra 

iniciativa [Bender et al, 1994], é sugerida a maximização do acesso de alunos de 

graduação a laboratórios de pesquisa. 

 

 

 

Programa Ciência 

Móvel, SP-SP. 
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1.2 Definições de ciência 

 

O termo ciência pode assumir diferentes significados, dependendo do contexto. 

No dicionário Houaiss [Houaiss e Villar, 2001], a palavra ciência está relacionada ao 

conhecimento atento e aprofundado de alguma coisa; processo racional usado pelo 

homem para se relacionar com a natureza e assim obter resultados que lhe sejam 

úteis; conhecimento que, em constante interrogação de seu método, suas origens e 

seus fins, procura obedecer a princípios válidos e rigorosos, almejando coerência 

interna e sistematicidade. Scotchmoor et al (2009) definem ciência tanto como 

processo quanto por conjunto de conhecimentos obtidos por esse processo. Novak 

(1990) coloca a ciência não como um conjunto de informações a ser dominado, mas 

um método para a construção de novos conhecimentos. Essa concepção é 

compartilhada no trabalho de Oliveira et al (2000), onde a Ciência é associada à 

metodologia (observar, experimentar, entender, explicar, prever). Além disso, 

Hodson (2003) afirma que a ciência é produto de seu tempo e espaço e está 

intrinsecamente ligada à situação sociocultural e profundamente influenciada por seu 

método de geração e validação. Kovác (2006) apresenta a ciência como parte da 

cultura humana e diz que ignorar isso seria um equívoco.  

 

 

1.3 Ciência e Educação Científica 

 

Diferentes produtos evidenciam o emprego da metodologia científica pelo homem, 

entretanto não é possível estabelecer uma linha divisória nítida entre períodos 

anterior e posterior a essa utilização (Russell, 1949). Devido ao acentuado 
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desenvolvimento e utilização da Ciência, nos últimos tempos houve modificações 

cotidianas (criação de novas formas de comunicação, de produtos químicos 

sintéticos, etc.) jamais vistas [Oliveria et al, 2000 e Russell, 1949]. Esse 

desenvolvimento científico e tecnológico possibilitou um aumento na qualidade e na 

expectativa de vida nas sociedades industrializadas [Santos, 2006]. Qualidade de 

vida é vista emocionalmente, em termos de bem estar e saúde [Schnetzler e Santos, 

2003]. 

Em algumas áreas do conhecimento o objeto de estudo pode ser manipulado e/ou 

“desmontado” em bancadas de laboratório. Entretanto, em outras áreas ele pode 

estar a milhões de quilômetros de distância. Algumas das áreas científicas são 

derivadas de resultados experimentais enquanto outras são em modelos teóricos. 

Dessa forma, as ferramentas e os métodos utilizados numa investigação podem ser 

tão únicos quanto é o campo estudado [Meier, 2004]. 

Aprender ciência, então, não corresponde somente à ampliação do conhecimento 

sobre os fenômenos da natureza, mas na introdução de uma nova forma de pensar 

sobre o mundo e como interpretá-lo. Assim, os objetivos da ciência não são os 

fenômenos da natureza, mas as construções desenvolvidas pela comunidade 

científica [Mortimer et al, 1999]. Em virtude do atual desenvolvimento da sociedade 

(tecnológica, digital e global), configurada como uma sociedade profundamente 

dinâmica e comunicativa, com novas linguagens, novos códigos, novas condutas, 

novos costumes e novos valores [Luzzi, 2007], alfabetizar, portanto, os cidadãos em 

ciência e tecnologia é hoje uma necessidade do mundo contemporâneo [Schnetzler 

e Santos, 2003]. 

A educação em ciências algumas vezes aparece denominada por letramento 

científico [Santos, 2006 e Paula e Lima, 2007]. O termo letramento começou a ser 
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utilizado no Brasil na década de 80 para designar a condição do indivíduo que não 

apenas conhece a leitura e a escrita, mas é capaz de fazer uso do ler e do escrever 

para responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz. 

Posteriormente, passou a corresponder, também, ao termo inglês literacy, que indica 

a posse de competências e conhecimentos avançados em determinado domínio 

[INEP, 2006]. 

É interessante destacar que o letramento vai além da alfabetização, caracterizada 

por seu sentido mais restritivo (ação de ensinar a ler e escrever), e relaciona-se ao 

estado ou condição de quem não apenas reconhece a linguagem científica e 

entende alguns de seus princípios básicos, mas cultiva e exerce práticas sociais que 

usam o conhecimento científico e tecnológico [Santos, 2006 e Paula e Lima, 2007]. 

Fourez (1997) é bastante claro em sua definição sobre o termo letrado: 

 

“as pessoas poderiam ser consideradas cientifica e tecnologicamente 

letradas quando seus conhecimentos e habilidades dão a elas um certo grau 

de autonomia (a habilidade de ajustar suas decisões às restrições naturais ou 

sociais), uma certa habilidade de se comunicar (selecionar um modo de 

expressão apropriado) e um certo grau de controle e responsabilidade em 

negociar com problemas específicos (técnico, mas também emocional, social, 

ético e cultural)”. 

 

Apesar disso, em uma revisão, Norris e Phillips (2003) identificaram outros 

significados para essa educação: a) conhecimento do conteúdo científico e 

habilidade em distinguir ciência de não-ciência; b) compreensão da ciência e de 

suas aplicações; c) conhecimento do que vem a ser ciência; d) independência no 



27 

 

aprendizado de ciência; e) habilidade para pensar cientificamente; f) habilidade de 

usar conhecimento científico na solução de problemas; g) conhecimento necessário 

para participação inteligente em questões sociais relativas à ciência; h) 

compreensão da natureza da ciência, incluindo as suas relações com a cultura; i) 

apreciação do conforto da ciência, incluindo apreciação e curiosidade por ela; j) 

conhecimento dos riscos e benefícios da ciência; ou k) habilidade para pensar 

criticamente sobre ciência e negociar com especialistas [Santos, 2007]. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) no Brasil intitulou a educação científica como cultura científica [Santos, 

2007]. 

Mais recentemente, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (em inglês, OECD), responsável pelo Programa Internacional de 

Avaliação dos Alunos (PISA), propôs que uma pessoa letrada cientificamente está 

habilitada a combinar conhecimento científico com a habilidade de criar conclusões 

baseadas em evidências, auxiliando no entendimento e tomada de decisões sobre o 

mundo natural e as mudanças nele produzidas através da atividade humana. O 

PISA é um programa internacional de avaliação comparada, cuja principal finalidade 

é produzir indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais, avaliando o 

desempenho de alunos na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término 

da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países [INEP, 2009]. No quadro 1 

é apresentado um esquema que relaciona os componentes dessa avaliação: 

conhecimento, contexto, competência e atitude (Ratcliffe e Millar, 2009).  
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Quadro 1: Esquema envolvendo os componentes da avaliação PISA. 

Contexto  Competências  Conhecimento 

Situações da vida que 

envolvem ciência e 

tecnologia 

Requerem - identificar questões 

científicas; 

- explicar fenômenos 

cientificamente; 

- usar evidências 

científicas 

Como você age é 

influenciado por 

O que você sabe: 

- sobre o mundo 

natural e tecnologia; 

- sobre a própria 

ciência.  

     

    Atitudes 

    Como você responde 

à questões científicas. 

 

Em 2003, o Brasil figurou em 40º lugar entre 41 países no teste de Ciências e Ma-

temática deste programa [Fernandez e Baldinato, 2008]. Em 2006, o Brasil figurou 

em 52º lugar no teste de Ciências e em 53º lugar em matemática (entre 57 países) e 

48º lugar, entre 56, em leitura [Gois e Pinho, 2007]. Esse desempenho nas provas 

foi reflexo do baixo nível de aprendizado demonstrado pela maioria dos estudantes 

brasileiros nas disciplinas avaliadas. Em ciências, 61% deles tiveram desempenho 

que os situava no máximo no nível um, numa escala de zero a seis. Isso significa 

que seu conhecimento científico é limitado e aplicado somente a poucas situações 

familiares [Gois e Pinho, 2007]. 

Em vista do que foi explorado anteriormente, o letramento científico é essencial a 

uma participação mais plena de um indivíduo na sociedade e é tema da educação 

científica [Bybee, 2008]. Não se espera, entretanto, através do letramento científico, 

formar indivíduos que sempre tomarão decisões mais sábias do que aqueles que 

não o experimentaram, mas explorar um caminho capaz de estimular a busca e 

análise crítica de informações na resolução de um problema. 
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A educação científica vem sendo defendida por diferentes atores sociais. 

Educadores em ciência buscam avaliar a aprendizagem em ciências; comunicadores 

da ciência estão interessados na divulgação científica em sistemas não-formais; 

economistas na relação entre desenvolvimento econômico, decorrente do maior 

consumo da população por bens tecnológicos mais sofisticados que requerem 

conhecimentos especializados (como o uso da informática), e nível de letramento da 

população, medidos pelo nível de escolarização. Assim, cada ator social pode 

justificar a necessidade do letramento científico com argumentos diferentes [Santos, 

2007 e Schnetzler e Santos, 2003]. 

Cinco categorias de argumentos podem ser exemplificadas: 1) argumento 

econômico, que conecta o nível de conhecimento público da ciência com o 

desenvolvimento econômico do país; 2) utilitário, que justifica o letramento por 

razões práticas e úteis; 3) democrático, que ajuda os cidadãos a participar das 

discussões, do debate e da tomada de decisão sobre questões científicas; 4) social, 

que vincula a ciência à cultura, fazendo com que as pessoas fiquem mais simpáticas 

à ciência e à tecnologia; e 5) cultural, que tem como meta fornecer aos alunos o 

conhecimento científico como produto cultural [Schnetzler e Santos, 2003]. 

Todos esses argumentos, de alguma forma, podem estar presentes no currículo 

escolar e constituem fatores de influência no seu planejamento. Assim, se a 

prioridade da alfabetização for melhorar o campo de conhecimento científico, 

preparando novos cientistas, o enfoque curricular será centrado em conceitos 

científicos; se o objetivo for voltado para a formação da cidadania, o enfoque 

englobará a função social e o desenvolvimento de atitudes e valores [Santos, 2007]. 
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Dessa forma, o letramento é um estímulo à preparação do cidadão para que seja 

capaz de fazer julgamentos críticos e políticos [Santos (2006), Santos e Mortimer 

(2000) e Korpan et al (1999)]. 

 

 

1.4 Definições de cidadania 

 

No dicionário Houaiss [Houaiss e Villar, 2001], o termo cidadania corresponde à 

qualidade ou condição de cidadão; condição ou dignidade de quem recebe o título 

honorífico de cidadão; condição de pessoa que, como membro de um Estado, se 

acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política. Já o termo 

cidadão significa habitante da cidade; individuo que, como membro de um Estado, 

usufrui de direitos civis e políticos garantidos pelo mesmo Estado e desempenha os 

deveres que, nesta condição, lhe são atribuídos; aquele que goza de direitos 

constitucionais e respeita as liberdades democráticas; na Grécia antiga, indivíduo 

que desfrutava de direito de participar da vida política da cidade, o que era vedado à 

mulher, ao estrangeiro e ao escravo. Aristóteles apresentou o conceito de cidadania 

associado à participação, considerando-a como processo e desenvolvida pelo 

indivíduo, de forma que não pudesse ser transmitida nem concedida [Schnetzler e 

Santos, 2003]. 

De modo geral, a cidadania envolve uma participação responsável dos cidadãos 

de um Estado. Dessa forma, sua conceituação também leva engloba direitos e 

deveres. Os direitos são garantidos pelo Estado constitucional e fundamentados nos 

direitos humanos, baseados em princípios éticos universais. Os deveres se 

relacionam ao compromisso comunitário de cooperação e co-responsabilidade. O 
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princípio da igualdade é outro fundamento básico dos direitos do cidadão, 

implicando na existência do Estado de direito, o qual é inerente às democracias. 

Embora existam diferentes concepções em torno do conceito de democracia, todas 

incluem a participação como um elemento comum [Schnetzler e Santos, 2003]. 

Segundo Schnetzler e Santos (2003), mesmo dentro da cultura do “jeitinho” 

brasileiro, uma educação que auxilie o aluno a discernir e refletir sobre os valores 

que lhes são significativos e assumidos por ele possibilita o desenvolvimento do 

princípio da busca do coletivo. Para alcançar esse objetivo, é fundamental o 

desenvolvimento da capacidade de julgamento, a qual pode ser encorajada por meio 

de espaços em sala de aula no qual haja a livre expressão dos alunos, e suas 

respostas sejam valorizadas e respeitadas. 

Dessa forma, educar para a cidadania é preparar o indivíduo para participar em 

uma sociedade democrática, por meio da garantia de seus direitos e do 

compromisso de seus deveres. E essa preparação pode ser estimulada pela 

educação formal e pela família. 

 

 

1.5 Referencial teórico 

 

Com o propósito de aproximar os estudantes de graduação de maneira 

sistemática das formas de fazer e divulgar Ciência, independente de sua futura 

carreira profissional, foram criadas duas disciplinas optativas (descritas no item 3.1 

dos Procedimentos). Nelas foram usados os princípios sócio-construtivistas 

desenvolvidos por Vygotsky. 
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De acordo com a concepção construtivista, a mente do aluno não é uma página 

em branco. Os alunos trazem consigo conhecimentos prévios, habilidades, 

competências e capacidades cognitiva, motora, de equilíbrio pessoal e de relação 

interpessoal, entre outros. Esses fatores são fundamentais para a aprendizagem, 

uma vez que o aluno não aprende apesar de seus conhecimentos prévios, mas por 

meio deles. Aprender pressupõe atribuir sentido e construir significados implicados 

no novo conhecimento. E a aprendizagem será mais significativa quanto mais 

relações com sentido o aluno for capaz de estabelecer entre o que já conhece e o 

novo conteúdo que lhe é apresentado. Além disso, o ensino é tido como um 

processo de construção compartilhada de significados orientados para a autonomia 

do aluno [Coll et al, 2004]. O termo construtivismo social ou sócio-construtivismo é 

utilizado para descrever a construção do conhecimento pelo sujeito em interação 

com o seu meio social [Laburú e Arruda, 2002]. 

Segundo Vygotsky, o ser humano cresce num ambiente social e as interações 

com outras pessoas são essenciais ao seu desenvolvimento. O aprendizado é um 

processo pelo qual o indivíduo adquire informações, valores, habilidades, 

informações e atitudes a partir de seu contato com a realidade, o meio ambiente, as 

outras pessoas. É um processo que se diferencia das capacidades inatas 

(capacidade de digestão, por exemplo) e dos processos de maturação do 

organismo, independentes da informação do ambiente. Com relação à atividade 

escolar, Vygotsky destaca que a interação entre os alunos também provoca 

intervenções nos seus desenvolvimentos. Os grupos de alunos são sempre 

heterogêneos quanto ao conhecimento já adquirido e, um aluno mais avançado em 

determinado assunto, pode contribuir para o desenvolvimento dos outros. Essa 

posição explícita de Vygotsky, sobre a importância da intervenção do professor e 
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dos próprios alunos no desenvolvimento de cada indivíduo envolvido na situação 

escolar, sugere uma recolocação da questão de quais são as modalidades de 

interação que podem ser consideradas legítimas promotoras de aprendizado na 

escola [Oliveira, 1995]. 

Naturalmente, a abordagem sócio-construtivista de Vygostsky alinha-se com as 

estratégias de Aprendizado Colaborativo, em que o conhecimento não é absoluto, 

mas construído a partir do conhecimento prévio e da visão de mundo de cada 

indivíduo. Muitas das atividades desenvolvidas em pequenos grupos caracterizam-

se como Aprendizado Colaborativo. Esta forma de aprendizado é definida como um 

método de ensino no qual alunos de diferentes níveis de conhecimento trabalham 

juntos em torno de um objetivo comum. Os alunos são responsáveis pelo 

aprendizado dos outros, além do seu próprio aprendizado. Educadores [Gokhale 

(1995), Wood (1988), Dennick e Exley (1998), Fewson (1979) e Wood e Gentile 

(2003)] que aplicam o Aprendizado Colaborativo afirmam que a troca ativa de idéias 

em pequenos grupos não só aumenta o interesse entre os participantes, mas 

também promove o seu desenvolvimento crítico. Estudos da psicologia do 

aprendizado do adulto têm sugerido que estes são mais motivados a aprender 

quando participam ativamente na incorporação do conhecimento, utilizam 

experiências prévias e quando o foco desta aprendizagem pode ser aplicado em 

situações reais [Vargas, 2001]. 
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1.6 Educação à Distância 

 

A UNESCO ressalta a importância da Educação à Distância (EAD) como uma 

força apta a contribuir ao desenvolvimento social e econômico [Luzzi, 2007]. 

A Educação a Distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-

pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 

meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos [Brasil, Casa 

Civil, Decreto 5622,s2005]. 

Inicialmente foi utilizada em “cursos por correspondência” [Ural, 2007], mas com o 

desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e o 

barateamento dos equipamentos de informática tornou-se uma atraente estratégia 

de ensino via internet [MEC e SEED, 2007]. O emprego da EAD vem crescendo no 

Brasil e no mundo, possibilitando novas oportunidades de trabalho e facilitando o 

acesso ao conhecimento independentemente da distância. Esse avanço tem 

possibilitado a realização de trabalhos cooperativos entre alunos, professores e 

instituições [MEC (2002); Passerini e Granger (2000)]. No Brasil, houve um aumento 

extraordinário na oferta de cursos à distância e no número de matrículas nos últimos 

anos. Passou-se de 13 cursos superiores em 2000, com 1758 alunos matriculados, 

para 1752 cursos de graduação e pós-graduação lato sensu com 786718 alunos 

matriculados em 2008, segundo a Associação Brasileira de Educação a Distância 

(Abed) [Martins e Moço, 2009]. Além disso, as experiências fora do âmbito 

acadêmico, por exemplo, através da Fundação Roberto Marinho, entre outras, 

geram um número de alunos ainda maior (em 2005, eram 1.278.022) [Luzzi, 2007]. 
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A escolha de um aluno por um curso à distância pode ocorrer por diferentes 

razões. Por conciliar o horário do trabalho com o das aulas ou para aqueles que 

vivem em regiões isoladas [Ural, 2007]. Outros se matriculam num curso à distância 

por acreditar que esta modalidade seja mais fácil [MEC e SEED, 2007]. Entretanto, 

um curso à distância, assim como um curso presencial, exige perseverança, 

responsabilidade, autonomia, capacidade de organizar o próprio tempo, domínio de 

leitura, interpretação e, eventualmente, de tecnologia [MEC e SEED, 2007; Sahin, 

2008]. 

“É possível estudar quando quiser” é uma das frases mais usadas por instituições 

de má qualidade para atrair alunos. No entanto, num bom programa a distância, 

definitivamente não se estuda apenas quando se quer. Para participar das 

discussões online sobre os conteúdos, em horários fixos ou previamente marcados 

pelos tutores, é necessário traçar uma rotina que inclua a realização de leituras e 

atividades obrigatórias [Costa, 2007]. 

O alcance do sucesso em cursos à distância mostra-se dependente de diversos 

fatores, por exemplo, uma boa conexão à rede, a qual possibilitará plena e rápida 

troca de informações. O encontro presencial no início do processo também se 

mostra muito importante para que os alunos conheçam professores, técnicos de 

apoio e seus próprios colegas, facilitando, assim, contatos futuros à distância [MEC 

e SEED, 2007]. Yu e Yang sugerem que alunos com menor possibilidade de acesso 

a informações respondem melhor a cursos à distância [Yu e Yang, 2006]. A atitude, 

a experiência, a cognição e o estilo de aprendizagem do aluno são outros 

indicadores importantes que contribuem ao aprendizado [Sahin, 2008 e Yu e Yang, 

2006]. Além disso, é importante disponibilizar ao aluno um guia que traga 

informações sobre o curso e o oriente quanto às normas e formas de interação e 
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acompanhamento [MEC e SEED, 2007]. O professor também precisa estar atento 

ao foco da aula, otimizando a utilização do tempo e evitando a dispersão via 

conversas paralelas ou fuga do tema [Costa, 2007]. 
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2. Objetivos 
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2. Objetivos 

Em razão das considerações anteriores, o objetivo deste trabalho foi envolver 

precocemente os alunos de graduação com a metodologia científica e aspectos 

norteadores dessa atividade. Aproximá-los de maneira sistemática das formas de 

fazer, financiar e divulgar Ciência, independente de sua futura carreira profissional. 

Discutir fundamentos da atividade científica, como concepções diferentes de ciência, 

a lógica indutiva e dedutiva. Abordar também aspectos operacionais como sistemas 

de buscas de informações científicas, agências de fomento, normas para 

apresentação de projetos e de redação de artigos; periódicos e sua importância, 

índice de impacto, índice de citação. Orientar os estudantes na redação de projetos 

e artigos científicos. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

1. Estimular o senso crítico nos alunos de graduação quanto à análise de 

informações e resultados; 

2. Estimular o trabalho em equipe e a capacidade de argumentação; 

3. Familiarizar o aluno com a metodologia científica; 

4. Familiarizar os alunos com possíveis concepções de Ciência; 

5. Desenvolver os conhecimentos básicos e necessários à escrita de Projetos de 

Pesquisa; 

6. Familiarizar o aluno com as publicações científicas e suas normas; 

7. Propor estratégias de ensino adequadas aos conteúdos programados e aos 

objetivos pretendidos; 

8. Criar, planejar, aplicar e avaliar as disciplinas, presenciais e à distância, 

oferecidas. 
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3. Procedimentos 
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3. Procedimentos 

 

3.1 Criação das disciplinas 

 

Com o propósito de atender aos objetivos citados anteriormente, foi criada no 

Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo 

uma disciplina optativa semestral (60h) chamada Introdução à Ciência (QBQ2006). 

Para sua implementação foi criado um material a ser utilizado como guia (Apêndice 

A). Essa disciplina foi oferecida aos alunos da Universidade de São Paulo, em cujos 

cursos de origem houvesse pelo menos uma disciplina de Bioquímica na grade 

curricular. 

Aproveitando os recursos providos pelas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) e a experiência conquistada com o primeiro oferecimento da 

disciplina QBQ2006, foi criada, adaptada dessa, outra disciplina optativa semestral 

(60h), de mesmo nome, na modalidade à distância (IC01 – Introdução à Ciência). 

Esta foi oferecida aos alunos dos cursos de Nutrição, Biomedicina e Medicina da 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre (FFFCMPA) 

atual Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). 

Em todos os oferecimentos de ambas as disciplinas Introdução à Ciência os 

alunos foram informados de que a mesma estava inserida em um projeto de 

pesquisa e as informações nelas coletadas seriam utilizadas nesse projeto. 
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3.2 Divulgação, inscrição e matrícula no curso 

 

A divulgação de todas as disciplinas foi mediada por cartazes (apêndice B) 

expostos  nas unidades de origem dos alunos que compunham o público-alvo, 

alguns dias antes e durante o período de matrícula, e a partir dos próprios alunos 

que a cursaram. 

A inscrição e matrícula dos alunos no curso foram mediadas entre as secretarias 

na modalidade presencial, como também pelo Sistema Júpiter de Graduação da 

USP. Na modalidade à distância, a inscrição e matrícula dos alunos na disciplina 

ficaram sob responsabilidade da secretaria e sob o acompanhamento da prof. Dra. 

Ana Maria Ponzio Azevedo, ambas da UFCSPA. 

 

 

3.3 Critério de aprovação dos alunos nas disciplinas 

 

A média final de cada aluno foi obtida a partir da média aritmética das notas 

obtidas em cada atividade extraclasse (descritas no item 3.7.1, a seguir). 

 

 

3.4 Número de oferecimentos das disciplinas 

 

A disciplina presencial (QBQ2006) foi oferecida do 2o semestre de 2005 ao 1o 

semestre de 2007, totalizando quatro oferecimentos. A disciplina na modalidade à 

distância (IC01) foi oferecida do 1o semestre de 2006 ao 1o semestre de 2007, 
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totalizando três oferecimentos. Foram incorporados aprimoramentos em cada versão 

sucessiva em ambas as modalidades de ensino. 

 

 

3.5 Estruturação das disciplinas 

 

Ambas as disciplinas foram planejadas e aplicadas em dois módulos. O primeiro 

módulo, denominado Introdução aos Artigos Científicos, consistiu em uma análise 

sistemática e progressiva de artigos científicos de relevância para áreas ligadas à 

Bioquímica. Foi iniciado com a diferenciação entre conhecimento popular (senso 

comum) e conhecimento científico. Em seguida, foram abordadas diferentes 

concepções de Ciência, as formas de obtenção do conhecimento científico 

(metodologia científica) e sua divulgação, princípios de lógica, indução e dedução, e 

referagem (análise crítica de artigos científicos). O segundo módulo, denominado 

Projetos de Pesquisa, teve por principal objetivo a elaboração de projetos de 

pesquisa em nível de iniciação científica, abordando um problema de interesse dos 

alunos. Foi iniciado com a escolha de um problema a ser investigado 

experimentalmente. Em seguida, foram explorados revisão bibliográfica, materiais e 

métodos, a apresentação oral dos projetos, agências de fomento e a análise de 

resultados obtidos (fictícios) no projeto submetido. Esta última atividade simulou a 

escrita de um artigo científico, através da divulgação dos resultados obtidos no 

projeto escrito. Cada um destes tópicos, componentes dos dois módulos, estão 

descritos a seguir (item 3.7.1, a seguir). 

Com isso, esperou-se que ao final da realização das atividades desses dois 

módulos os alunos estivessem capazes de identificar e compreender trabalhos 
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científicos e formular projetos científicos de pesquisa em temas relevantes para sua 

profissão. 

 

 

3.6 Dinâmicas de trabalho empregadas 

 

3.6.1 Disciplina presencial 

 

O tempo das aulas da disciplina presencial foi dividido em duas partes: (1) 

Período de Estudo e (2) Discussão em Grupo. No período de estudo, ocorrido na 

primeira metade da aula, os alunos, organizados em grupos de aproximadamente 

quatro componentes, trabalhavam os conteúdos do dia e eram assessorados pelos 

professores em caso de dúvidas. O auxílio do professor não consistia no 

fornecimento de respostas a cada uma das atividades, mas numa discussão que 

permitisse ao grupo de alunos concluir por si próprio, mesmo sem a necessidade de 

concordância com a opinião do professor. Ou seja, discutiam-se e/ou estabeleciam-

se critérios de análise. 

No período de discussão, ocorrido na segunda metade da aula, os alunos e 

professores eram dispostos em um único círculo e discutiam-se os exercícios 

trabalhados no período de estudo. Esse ambiente possibilitou o apontamento e 

exploração de novos problemas e representou mais uma oportunidade para que os 

alunos se expressassem e/ou resolvessem as dúvidas dos colegas. Essa 

oportunidade, conseqüentemente, estimulou o desenvolvimento do senso crítico, do 

trabalho em equipe e da capacidade de argumentação. 



44 

 

Essas estratégias utilizadas não prevêem, portanto, respostas finais do professor, 

mas que os alunos passem a analisar as suas próprias respostas, estimulando-se a 

independência de uma “autoridade” transmissora de informações corretas e que 

corrige eventuais enganos dos alunos. 

Foi utilizado um cronograma no qual cada aula era numerada, por exemplo, “Aula 

1”, e trabalhava-se, no dia da respectiva aula, um assunto específico (apêndice A, 

p.163). 

Quando necessário complementar ou aprimorar os conceitos trabalhados em 

sala, leituras e atividades complementares (denominadas atividades extraclasse) 

foram utilizadas. Cada atividade extraclasse está descrita na respectiva aula em que 

foi usada (item 3.7.1). Todas elas foram realizadas em grupo, formado pelos 

mesmos integrantes daquele vivenciado em sala, e com prazo de entrega de uma 

semana. Em caso de dúvidas na sua realização, os alunos poderiam pedir auxílio ao 

professor a qualquer momento. As atividades eram enviadas a cada um dos 

integrantes do grupo via e-mail e foram corrigidas e comentadas pelo professor, 

dentro de cada grupo de alunos, uma semana após sua entrega. 

 

 

3.6.2 Disciplina à distância 

 

Como não foram produzidas teorias completamente novas que pudessem ser 

chamadas de teorias de educação à distância, adotam-se teorias de ensino e 

aprendizagem já desenvolvidas [Laaser, 1997]. Dessa forma, foram usados os 

princípios sócio-construtivistas desenvolvidos por Vygotsky, assim como na 

disciplina presencial (havia um período de estudo e um período de discussão). 
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Nos dois primeiros oferecimentos da disciplina, nos períodos de estudo, os alunos 

eram organizados em grupos de três integrantes, aproximadamente, e cada grupo 

era alocado em um ambiente (“sala”) diferente da plataforma (item 3.6.2.1). Os 

alunos eram supervisionados pelo professor, e a sua intervenção ocorria 

semelhantemente àquela vivenciada na modalidade presencial, ou seja, não havia o 

fornecimento de respostas corretas a cada uma das atividades, mas na proposição 

de novos problemas que pudessem conflitar eventuais respostas incorretas e, assim, 

chamar a atenção para um quesito ou nova forma de análise. O período de 

discussão contava com a participação de todos os alunos em um único ambiente 

(“chat”), onde eram discutidos, mediado pelo professor, os exercícios trabalhados no 

período de estudo e eventuais dúvidas contextualizadas aos assuntos trabalhados. 

No terceiro oferecimento da disciplina à distância os alunos se reuniam no ambiente 

virtual, dentro de sua respectiva “sala” (grupo de trabalho), fora do horário de aula, 

acessavam o material e resolviam as atividades. Eventuais dúvidas eram postadas 

no “fórum” (outro ambiente da plataforma) da respectiva aula e respondidas pelo 

professor oportunamente. Eventualmente foram anexados à plataforma textos 

complementares (Anexo 1). Assim, o horário da aula era destinado à discussão dos 

assuntos pretendidos (período de discussão). Essa mudança permitiu uma maior 

disponibilidade de tempo para a discussão dos assuntos presentes no material. 

A disciplina à distância tinha um cronograma definido, porém flexível, no qual o 

progresso vivenciado nas aulas foi mediado principalmente pelo avanço do grupo na 

realização das atividades propostas. Isso porque foi admitido que os alunos 

precisavam ler e fazer as atividades propostas para que pudessem participar 

efetivamente das discussões. 
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Nesta modalidade também foram utilizadas atividades extraclasse, as quais eram 

anexadas à plataforma no formato pdf e acessadas pelos alunos através da internet. 

As atividades eram corrigidas e anexadas na plataforma uma semana após a sua 

entrega pelo grupo e discutidas, geralmente, no final de cada aula. 

 

3.6.2.1 Escolha do ambiente virtual 

 

A UFCSPA ficou responsável pela escolha e manutenção do ambiente virtual 

utilizado nas disciplinas na modalidade à distância, sendo utilizada: a plataforma 

Claroline no 1º oferecimento [com apoio do Centro Nacional de Supercomputação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CESUP/UFRGS)], e a plataforma 

Moodle nos demais oferecimentos da disciplina. 

Por se tratar de uma disciplina à distância, foi necessário que os participantes 

tivessem fácil acesso à Internet; condição garantida com a disponibilidade de uso 

dos computadores do laboratório de informática da UFCSPA pelos alunos. 

 

 

3.7 Elaboração do material 

 

A elaboração do material partiu de um conjunto de informações obtidas em 

atividades realizadas nas disciplinas QBQ213, Química de Biomoléculas, e QBQ214, 

Bioquímica, diurno em 2004 [Bianco, 2007]. Essas atividades constituíram-se da 

análise de artigos científicos e da elaboração de projetos de pesquisa, ambos em 

Nutrição, as quais foram utilizadas, principalmente, na construção das atividades 

extraclasses. 
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Todo o material criado foi composto por tarefas a serem desempenhadas pelos 

alunos. Textos originais ou adaptados, pequenas citações e exercícios 

especialmente desenvolvidos o compuseram. Objetivou-se proporcionar uma leitura 

atraente aos alunos e capaz de servir de guia na exploração dos conhecimentos e 

habilidades almejados. Artigos científicos também foram utilizados na elaboração do 

material de aula e das atividades extraclasse. Foram escolhidos artigos científicos 

que apresentassem resultados baseados em técnicas e/ou procedimentos simples, 

de forma a se evitar o comprometimento de seu entendimento pelos alunos e 

conseqüente risco no alcance do sucesso aos objetivos pretendidos na atividade. 

Na modalidade à distância foi utilizado um material mais compacto em relação 

aquele utilizado na disciplina QBQ2006. Por exemplo, formado por menos exercícios 

em algumas das aulas. Essa adaptação se fez necessária em virtude do período de 

discussão ter ocorrido pela exclusiva troca de informações por escrito via web, o que 

requisitava mais tempo a uma comunicação eficaz. 

A partir da utilização e da avaliação do material, realizada pelos alunos e 

professores, foram incorporados aprimoramentos em cada versão sucessiva em 

ambas as modalidades de ensino. 

 

3.7.1 Descrição dos conteúdos trabalhados 

 
Todos os conteúdos descritos a seguir foram explorados por meio de atividades 

especificamente criadas e planejadas, as quais poderiam permitir a exploração 

simultânea de conteúdos e o estímulo a mais de uma habilidade. 
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Módulo I: Introdução aos Artigos Científicos 

 

Aula 1: Ciência e Senso Comum 

 

Objetivou-se nesta aula diferenciar o conhecimento científico do conhecimento 

popular (ou de senso comum), analisar a Ciência como uma das possíveis formas 

de interpretação de mundo e ressaltar a importância da formação científica. Para 

isso, os alunos leram o texto da aula e responderam aos exercícios, cujos objetivos 

e sua forma de condução estão listados na tabela 2. 

 

Tabela 2: Objetivo e procedimento utilizado nos exercícios da Aula 1. 

Exercício Objetivo Procedimento 

1 

Estabelecimento de critérios para a 

diferenciação entre afirmações 

científicas e populares. 

Classificar as afirmações propostas como 

científicas, populares, ambos ou não sei. 

2 
Apresentação dos critérios 

utilizados no exercício anterior (1). 

Fornecer os critérios utilizados na diferenciação 

entre o conhecimento científico do popular. 

3 

Identificação das possíveis fontes 

de informação científica: 

experimentação ou literatura 

científica. 

Fornecer alternativas conhecidas para a 

eventual transformação de afirmações 

populares em científicas. 

4 

Identificar a Ciência como uma das 

possíveis formas de interpretação 

de mundo e a implicância, pelo seu 

uso, numa maior interconexão de 

informações na resolução de um 

problema. 

Avaliar se alguma das formas de interpretação 

do caso poderia ser imprópria e se há alguma 

contradição entre elas. 

5 

Diferenciar o simples uso de 

informações científicas do 

comportamento científico (baseado 

no uso do método científico). 

Explorar a importância de uma 

formação científica. 

A partir do estudo dos casos, induzir qual deles 

poderia ser mais guiado pela metodologia 

científica ou pelo senso comum. Apresentar 

possíveis conseqüências do uso desses 

comportamentos na vida de cada um. Analisar a 

importância de uma formação científica. 
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Objetivos específicos (p.38) pretendidos nessa aula: 

1. Estímulo ao senso crítico quanto à análise de informações e resultados; 

2. Estímulo ao trabalho em equipe e à capacidade de argumentação; e 

3. Familiarização com possíveis concepções de Ciência. 

 

 

Aula 2: Diferentes concepções sobre Ciências 

 

Objetivos específicos (p.38) pretendidos nessa aula: 

1. Estímulo ao senso crítico quanto à análise de informações e resultados; 

2. Estímulo ao trabalho em equipe e à capacidade de argumentação; 

3. Familiarização com a metodologia científica; e 

4. Familiarização com possíveis concepções de Ciência. 

 

Objetivou-se nesta aula promover o contato dos alunos com os diferentes 

significados que o termo Ciência pode assumir, destacando-se, sobretudo, aquele 

vinculado ao método, e as possíveis formas de evolução da Ciência ao longo do 

tempo. Foram apresentadas concepções de quatro importantes filósofos e, a partir 

delas, o desenvolvimento da Ciência foi explorado como um processo dinâmico, 

sujeito a modificações e vinculado a um contexto histórico. O método científico foi 

explorado como forma de se buscar a imparcialidade.  

Essa abordagem conflita com a visão da Ciência, geralmente divulgada, pela 

mídia e livros didáticos, como uma coleção de acontecimentos acumulativos e 

imutáveis (uso de termos como “informações comprovadas” com sentido de 

verdades, certezas), descobertos por poucos indivíduos geniais, que trabalham 

solitariamente em laboratórios [Calor e Santos, 2004]. 
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Assim, foi possível estimular no aluno a curiosidade em conhecer mais sobre 

ciência e seu desenvolvimento e evidenciar que todos podem fazer ciência, desde 

que utilize do método científico. E, além disso, vincular o ensino de ciências à 

atividade científica. 

Os alunos leram o texto (Apêndice A, p.168) e responderam aos exercícios, cujos 

objetivos e a sua forma de condução estão listados na tabela 3. 

 

Tabela 3: Objetivo e procedimento utilizado nos exercícios da Aula 2. 

Exercício Objetivo Procedimento 

1 

Explorar o significado do adjetivo 

“crítico” e “dogmático” na 

classificação de um cientista por 

Popper. 

Induzir, a partir do texto da aula, quanto ao 

significado aos adjetivos crítico e dogmático. 

2 

Identificar as semelhanças e 

diferenças entre as concepções 

sobre a evolução da ciência dos 

filósofos apresentados. 

Ler e comparar as concepções sobre Ciência 

listadas no material. 

3 

Apresentar o método científico 

como ferramenta utilizada na 

busca da imparcialidade. 

A atividade humana depende das 

concepções individuais e, por isso, é 

naturalmente parcial. Analisar o uso da 

metodologia científica na busca da 

imparcialidade. 

4 

Comparar ciência natural e ciência 

humana a partir da visão de 

Rubem Alves. 

Analisar a argumentação desse filósofo e 

determinar o tipo de Ciência relacionado às 

concepções listadas no texto da aula. 

 

 

Aula 3: Obtenção do conhecimento científico – Metodologia Científica 

 
Objetivos específicos (p.38) pretendidos nessa aula: 

1. Estímulo ao senso crítico quanto à análise de informações e resultados; 

2. Estímulo ao trabalho em equipe e à capacidade de argumentação; 
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3. Familiarização com a metodologia científica; 

4. Desenvolvimento de conhecimentos básicos e necessários à escrita de projetos 

de pesquisa; e 

5. Familiarização com a linguagem utilizada em publicações científicas (derivada 

do item 6). 

Objetivou-se nesta aula familiarizar os alunos com a metodologia e a linguagem 

científica, ou seja, promover um contato com a forma de obtenção do conhecimento 

científico, a estrutura e a linguagem utilizada em sua divulgação. Inicialmente os 

alunos leram um texto que os familiarizava nesse tema e em seguida, resolveram os 

exercícios (tabela 4). 

 

Tabela 4: Objetivo e procedimento utilizado nos exercícios da Aula 3. 

Exercício Objetivo Procedimento 

1 

Familiarizar-se com a metodologia 

científica. 

Formular um problema, propor hipóteses 

relacionadas a ele e um método para 

investigá-lo cientificamente. 

2 
Explorar o significado de boa 

hipótese. 

Listar as qualidades necessárias na 

classificação de uma hipótese como boa. 

3 

Destaque de critérios que podem 

ser utilizados para a comparação 

entre resultados científicos e seu 

uso. 

Analisar as condições de validade das 

conclusões, a qualidade de um trabalho 

científico e seu uso. 

4 

Tomar contato com a linguagem 

científica. A partir do resumo de 

um artigo original, destacar o 

problema investigado, as possíveis 

hipóteses, os resultados obtidos e 

avaliar se estes foram suficientes 

na solução do problema. 

Ler o resumo de um artigo original e destacar 

o problema investigado, as possíveis 

hipóteses, os resultados obtidos e avaliar se 

estes foram suficientes na solução do 

problema. 

 

De acordo com Watson, o método científico pode ser utilizado no estímulo a 

diversas habilidades, conforme as listadas na tabela 5 [Watson, 2004]. 
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Tabela 5: Habilidades estimuladas com o uso do método científico. 

Método científico Exemplos de habilidades estimuladas 

Formulação de um 

problema 
Observação. 

Coleta de dados / 

conhecimento prévio 
Comunicação e análise da investigação. 

Hipótese 
Indução, identificação de variáveis, construção de hipóteses e 

planejamento da investigação. 

Experimento Medição, identificação de variáveis e manipulação. 

Observação Observação, classificação, medição e comunicação. 

Conclusão Indução, análise dos dados e comunicação. 

 

Um aspecto muito importante da atividade científica é a diferenciação entre 

observação e interpretação. Comunicações científicas apresentam observações e 

interpretações e sua leitura crítica pode possibilitar não só uma análise das 

observações, mas interpretações alternativas. Uma educação científica requer, 

então, a diferenciação entre observação e interpretação, o que não é trivial. Com o 

propósito de promover tal distinção, realizou-se o experimento descrito a seguir 

(Experimento das caixas). 

 

Experimento das caixas 

Nesta atividade foram apresentadas aos estudantes cinco caixas, contendo 

objetos diversos (tabela 6 e figuras de 1 a 5). A tarefa solicitada aos estudantes era 

responder o que havia em cada caixa, conseqüentemente fazer observações. Antes 

do início da atividade, os alunos receberam uma folha para anotação de suas 

respostas (Apêndice C). 

As caixas foram construídas de tal modo a permitir a utilização apenas da visão 

(Caixa 1), do tato (Caixa 2), da audição (Caixa 3) ou de um instrumento (Caixa 4). 

Todas as formas de observação poderiam ser usadas para a Caixa 5, à exceção do 
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tato direto (utilizou-se um objeto intermediário (vareta) para a manipulação) e 

paladar. A Caixa 5 destinava-se a verificar como uma observação pode mudar em 

função do tempo: continha um copo com gesso e água misturados. Como resultado, 

os primeiros grupos observariam uma suspensão enquanto os últimos grupos 

observariam uma massa pastosa, quase rígida, a qual não permitia a movimentação 

do palito fornecido para manipular o conteúdo do copo. Uma vez que o tipo de 

observação é fator limitante em cada um dos casos, esperava-se, com isso, obter 

respostas descritivas e não interpretativas. 

 

 

Tabela 6: Componentes das caixas. 

Caixa Materiais contidos nas caixas 

1 folha seca, pedaço de caule, pedra e exoesqueleto de inseto. 

2 pedaço de estopa, duas rolhas diferentes e mangueira de borracha 

3 limão, bola de tênis e cilindro maciço de madeira 

4 esponja dupla face e cinzeiro de barro 

5 água e gesso em um recipiente 
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Figura 1: Uso da visão Figura 2: Uso do tato Figura 3: Uso da audição 

 
 

  

 
Figura 4: Uso de instrumento 

  
Figura 5: Influência do 
tempo na observação 

 

 
 

 
 

Legenda: Figuras 1 a 5 – Fotografias das caixas. Os objetos contidos nas caixas 2, 3 e 4 

foram retirados para evidenciá-los. Caixa 1: a tampa da caixa é de vidro, permitindo a 

visualização dos objetos contidos no seu interior. Caixa 2: a tampa da caixa foi substituída por 

um pano flexível, para permitir somente o apalpamento dos objetos. Caixa 3: totalmente 

vedada. Caixa 4: os objetos foram fixados na base da caixa, cuja tampa é provida de orifícios 

que permitem a passagem de uma vareta. Caixa 5: continha água e gesso em um recipiente; 

uma vareta permitia a manipulação do material. 

 

Os alunos foram organizados em grupos de aproximadamente quatro 

componentes e orientados quanto ao tempo de análise (3 minutos/caixa). Houve a 

designação de um dos integrantes como redator das respostas do grupo. Após todos 

os grupos avaliarem todas as caixas, seus respectivos redatores escreveram as 

respostas na lousa. Terminada a transcrição, foi iniciada uma discussão, mediada 

pelos professores. Esta discussão foi estruturada de forma a analisar todas as 

respostas dadas, caixa por caixa. O papel dos estudantes foi o de distinguir, entre as 

respostas assinaladas, as que representavam observações daquelas que eram 

interpretações. Na discussão, os termos observação e interpretação foram definidos 

pelos professores e explorados com novos exemplos. Esta atividade foi avaliada 

dentro da avaliação final da disciplina de forma quantitativa. 

Este experimento foi utilizado somente na disciplina QBQ2006 (presencial). 

 



55 

 

Aula 4: Como o conhecimento científico é divulgado 

Objetivos específicos (p.38) pretendidos nessa aula: 

1. Estímulo ao senso crítico quanto à análise de informações e resultados; 

2. Estímulo ao trabalho em equipe e à capacidade de argumentação; 

3. Familiarização com a metodologia científica; e 

4. Familiarização com as publicações científicas e suas normas. 

O objetivo nesta aula foi familiarizar os alunos com as diferentes formas de 

divulgação dos conhecimentos científicos, ou seja, promover contato com as 

diferentes categorias de publicações científicas e a análise das normas de uma 

revista para a publicação. Para isso, foram selecionadas quatro publicações (um 

artigo original, um artigo de revisão, um artigo de divulgação científica e um texto 

não-científico) e trabalhados cinco exercícios (tabela 7).  

Tabela 7: Objetivo e procedimento utilizado nos exercícios da Aula 4. 

Exercício Objetivo Procedimento 

1 

Identificar a aplicabilidade dos itens 

listados na tabela nos textos da 

atividade para posterior caracterização 

de uma publicação científica. 

Preencher a tabela de acordo com a 

aplicabilidade de cada item nos textos. 

2 

Familiarizar-se com as categorias de 

publicações científicas. 

Classificar os textos de acordo com as 

categorias de publicações científicas 

fornecidas no material da aula. 

3 

Identificar critérios que podem ser 

utilizados na caracterização de uma 

publicação científica. 

Diferenciar os textos da aula a partir do uso 

das categorias de publicação científica. 

4 

Comparar a linguagem e uso de 

referências na definição de termos 

presentes na publicação. 

Comparar as definições de feromônio nos 

textos “B” e “D”. 

5 

Familiarização com as normas de 

publicação científica. 

Comparar as condições necessárias para a 

publicação num jornal comum e numa revista 

científica. 

6 

Destacar a originalidade (relacionada 

à sua qualidade de inédita) das 

publicações científicas. 

Analisar as condições necessárias para a 

publicação de um trabalho numa revista 

científica. 
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Vale ressaltar que não se esperava o entendimento total do conteúdo das 

publicações para a sua discussão ou análise crítica, mas a comparação entre as 

estruturas dos textos, as linguagens utilizadas, a forma de se fazer referências, a 

existência de resultados primários, entre outros itens indicados no primeiro exercício. 

Ou seja, procurou-se evidenciar componentes que poderiam ser utilizados pelos 

alunos a fim de se alcançar uma leitura crítica, além da distinção dos tipos de 

publicações pelo tipo de formatação utilizada. Ao término destas atividades os 

alunos foram orientados quanto à execução da atividade extraclasse I (tabela 8). No 

apêndice D está apresentado um exemplo do material recebido pelos alunos, 

adaptado do original (anexo 2). 

 

Tabela 8: Atividade extraclasse I. 

Objetivo Procedimento 

Familiarização com o formato das 

publicações científicas. Destaque de 

variáveis importantes na leitura crítica de 

um artigo. Estímulo à capacidade de 

síntese. 

Formatar um texto adaptado (artigo 

científico em português sem a formatação 

original, título, resumo e palavras-chave) e 

caracterizá-lo de acordo com as normas de 

publicação de uma revista científica 

apresentada no material. Escrever seu resumo, 

título e palavras-chave. Evidenciar se o redator 

do artigo é o pesquisador, o tamanho da 

amostra e o uso de referências, tratamento 

estatístico e grupo controle. 

 

 

Aula 5: Princípios de Lógica 

Objetivos específicos (p.38) pretendidos nessa aula: 

1. Estímulo ao senso crítico quanto à análise de informações e resultados; 

2. Estímulo ao trabalho em equipe e à capacidade de argumentação; e 

3. Familiarização com a metodologia científica. 
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O objetivo nesta aula foi trabalhar com princípios básicos da lógica clássica, 

fundamentais nas atividades científicas e no dia a dia. Justifica-se pelo fato de que 

no dia a dia e na literatura científica, nem sempre as premissas estão explicitamente 

apresentadas. 

Uma introdução a esses princípios básicos de lógica foi alcançada a partir do 

texto adaptado (Apêndice A, p.194), com definições e exemplos de argumentos, 

premissas e falácias. Sucintamente, foi explorado que a veracidade das premissas, 

presentes nos argumentos, não é objeto da lógica, mas a relação entre elas e a 

conclusão. Atividades subseqüentes complementaram o trabalho (tabela 9).  

 

Tabela 9: Objetivo e procedimento utilizado nos exercícios da Aula 5. 

Exercício Objetivo Procedimento 

1 

Familiarização com modelo utilizado 

em lógica: argumento constituído por 

premissas e uma conclusão (derivada 

a partir das premissas), identificadas. 

Verificar que a veracidade das 

premissas não é objeto da lógica, mas 

a relação entre elas e a conclusão 

(argumentos corretos podem ser 

obtidos com premissas falsas e/ou 

verdadeiras). Verificar que a 

classificação de um argumento, como 

correto ou incorreto, não está 

associada à veracidade da conclusão. 

Assinalar se os argumentos estão 

corretos ou não e justificar essa escolha. 

Identificar cada premissa como 

verdadeira ou falsa. Analisar as 

correlações possíveis entre premissas 

falsas ou verdadeiras e argumentos 

corretos ou incorretos. Verificar se todos 

os argumentos corretos (logicamente 

construídos) possuem conclusões 

verdadeiras. 

2 

Aplicação dos conhecimentos 

experimentados no exercício anterior 

(1) num exemplo fictício. 

Estudo de caso. 

3 

Aplicação dos conhecimentos 

experimentados no exercício 1 na 

análise de casos adaptados de artigos 

científicos. 

Verificar se a conclusão é possível a 

partir dos resultados apresentados. 
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Aula 6: Dedução e indução 

Objetivos específicos (p.38) pretendidos nessa aula: 

1. Estímulo ao senso crítico quanto à análise de informações e resultados; 

2. Estímulo ao trabalho em equipe e à capacidade de argumentação; 

3. Familiarização com a metodologia científica; e 

4. Familiarização com possíveis concepções de Ciência. 

 

Esta aula é complementar aos princípios de lógica estudados na aula anterior. 

Objetivou-se explorar argumentos dedutivos ou indutivos, comumente utilizados no 

desenvolvimento da Ciência (tabela 10). 

 

Tabela 10: Objetivo e procedimento utilizado nos exercícios da Aula 6. 

Exercício Objetivo Procedimento 

1 

Familiarização com o processo 

de dedução e indução. 

Verificar se as conclusões apresentadas no 

último exercício da aula anterior (exercício 3, 

tabela 9) foram deduzidas ou induzidas. 

2 

Listar as vantagens e 

desvantagens no uso de 

dedução e indução. 

Listar as vantagens e desvantagens de uma 

conclusão deduzida ou induzida. 

3 

Verificar que o desenvolvimento 

científico é obtido pelo uso de 

deduções e induções. 

Analisar se o desenvolvimento científico é feito 

por deduções ou induções. 

4 

Evidenciar a possibilidade de 

mudanças de concepções na 

ciência (desenvolvimento 

científico) e a não existência de 

certezas (ou verdades). 

Analisar se as leis científicas devem fornecer 

certezas. Associar a idéia de probabilidade à 

classificação dos conhecimentos científicos 

como verdadeiros (validade temporal). 

5 

Destacar o uso da Lógica como 

ferramenta de busca à 

imparcialidade. 

Apontar a utilidade da Lógica na atividade 

científica. 

6 Deduzir. Assinalar a alternativa que traz uma dedução. 

7 

Deduzir e induzir. Elaborar uma conclusão deduzida e outra 

induzida a partir dos resultados apresentados, 

adaptados de artigos científicos. 
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Ao término dessas atividades os alunos foram orientados quanto à execução da 

atividade extraclasse II, tabela 11. No apêndice E está apresentado um exemplo de 

texto recebido pelos alunos nessa atividade, adaptado do original (anexo 3). 

Dessa forma, a ciência pôde ser vista como passível de mudanças, pois é 

dependente de observações e interpretações, as quais permitem induções e 

deduções, que podem modificar-se com o tempo via avanço das técnicas utilizadas, 

entre outros. 

 

Tabela 11: Atividade extraclasse II 

Objetivo Procedimento 

Familiarização com a dedução e 

indução. 

Escrever a discussão e conclusão, 

evidenciando as possíveis deduções e 

induções, a partir de um artigo, em inglês, no 

qual título, resumo, autores, discussão e 

conclusão foram retirados. Dar um título ao 

trabalho. 

 

 

Aula 7: Referagem 

 

Objetivos específicos (p.38) pretendidos nessa aula: 

1. Estímulo ao senso crítico quanto à análise de informações e resultados; 

2. Estímulo ao trabalho em equipe e à capacidade de argumentação; 

3. Familiarização com a metodologia científica; 

4. Desenvolvimento de conhecimentos básicos e necessários à escrita de projetos 

de pesquisa; e 

5. Familiarização com as publicações científicas e suas normas.  
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Objetivou-se nesta aula chamar a atenção dos alunos para pontos-chave de um 

artigo científico e, assim, estimular sua leitura ainda mais crítica e atenta. Para isso, 

os alunos receberam um artigo (apêndice F), modificado propositadamente pelos 

professores, supostamente enviado para publicação e foram requisitados a avaliá-lo 

como se fossem os assessores de uma revista científica (tabela 12). No anexo 3 

está apresentado o original utilizado na construção dessa atividade. 

Foram selecionados artigos que apresentassem técnicas simples, as quais não 

representassem obstáculos à compreensão dos alunos. A modificação dos artigos 

foi realizada a fim de destacar fortemente alguns pontos, identificados pelos 

professores, como fundamentais numa leitura crítica. 

 

Tabela 12: Objetivo e procedimento utilizado no exercício da Aula 7. 

Exercício Objetivo Procedimento 

1 

Chamar a atenção para pontos-

chave de um artigo científico e 

estimular o senso crítico na leitura 

de publicações científicas. 

À semelhança da atividade de um revisor de 

uma revista científica, escrever um parecer 

detalhado quanto à possibilidade de 

publicação de um artigo supostamente 

submetido. O artigo utilizado sofreu 

modificações pelos professores: foram 

retiradas as referências no final do trabalho 

(não as citações ao longo do texto), 

significado das siglas utilizadas e citação do 

tratamento estatístico. Houve alteração das 

palavras-chave, do espaço amostral, do 

título, do tempo verbal (de passado para 

futuro) e acréscimo de conclusão não 

pertinente a partir dos resultados e 

informações apresentados. 
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No material do curso foram apresentadas questões orientadoras que chamavam a 

atenção para pontos importantes a serem analisados (Apêndice A, p.204). Além 

disso, os alunos utilizaram as normas de publicação e o formulário para assessores 

de uma revista científica, como parâmetro para a formatação do trabalho e criação 

do parecer. 

Ao término dessas atividades os alunos foram orientados quanto à execução da 

atividade extraclasse III, tabela 13. Nela, os alunos receberam outro artigo para 

análise (Apêndice G). 

 

Tabela 13: Atividade extraclasse III 

Objetivo Procedimento 

Estímulo ao senso crítico na leitura de 

publicações científicas. 

À semelhança da atividade de um revisor de 

uma revista científica, escrever um parecer 

detalhado quanto à possibilidade de publicação 

de um artigo supostamente submetido. No 

entanto, o artigo utilizado nessa atividade, 

previamente publicado, também sofreu 

modificações pelos professores: foram 

retiradas as referências no final do trabalho, 

não as citações ao longo do texto, significado 

das siglas utilizadas e citação do tratamento 

estatístico. Houve alteração das palavras-

chave, do espaço amostral, do título, do tempo 

verbal (de passado para futuro) e acréscimo de 

conclusão não pertinente a partir dos 

resultados e informações apresentados. 
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Módulo II: Projetos de Pesquisa 

 

Aula 8: Escolha do problema/tema a ser investigado 

 

Objetivos específicos (p.38) pretendidos nessa aula: 

1. Estímulo ao senso crítico quanto à análise de informações e resultados; 

2. Estímulo ao trabalho em equipe e à capacidade de argumentação; 

3. Familiarização com a metodologia científica; e 

4. Desenvolvimento de conhecimentos básicos e necessários à escrita de projetos 

de pesquisa. 

 

Objetivou-se nesta aula promover a escolha de um tema que os alunos 

desejassem pesquisar e a formulação de um problema, dentro desse tema, de 

relevância social ou acadêmica (ou ambas) que pudesse ser respondido 

experimentalmente. Foi dada atenção especial à abrangência dos problemas 

formulados, pois, geralmente, no início os alunos apresentam questões muito 

amplas, as quais apresentariam inúmeras variáveis para a sua investigação. Ou 

seja, inicialmente é observada uma definição imperfeita do problema e alternativas 

múltiplas e multidisciplinares na sua análise. O método científico foi novamente 

explorado como auxiliar na identificação, inclusão e/ou exclusão das possíveis 

variáveis e focalização do problema. 

Os professores auxiliaram os grupos em suas escolhas, mas de forma que os 

alunos chegassem por si à questão a ser investigada. Os professores usaram novos 

problemas, diferente daquele dos alunos, evidenciando, principalmente, os limites de 

uma investigação. Dessa forma, os alunos percebiam que perguntas muito vagas, 



63 

 

através do número de variáveis envolvidas, possibilitariam a criação de outras 

investigações mais específicas. 

Para aqueles que pretendessem trabalhar com animais de laboratório em seu 

projeto de pesquisa, havia um texto de leitura obrigatória sobre bioética (Apêndice A, 

p.207). Nesta aula houve somente a discussão do exercício destacado na tabela 14 

dentro de cada grupo, assim como nos períodos de estudo. 

 

Tabela 14: Objetivo e procedimento utilizado no exercício da Aula 8. 

Exercício Objetivo Procedimento 

1 

Familiarização com o tipo de 

pergunta que é investigada 

cientificamente (específica). 

Identificação de variáveis e 

estabelecimento de critérios de sua 

inclusão ou exclusão na 

focalização de um problema. 

Formular um problema, dentro de um tema 

de interesse do aluno, de relevância social 

ou acadêmica (ou ambos) que possa ser 

investigado experimentalmente. 

 

 

Aula 9: Palestra sobre Evolução da Ciência 

 

Objetivos específicos (p.38) pretendidos nessa aula: 

1. Estímulo ao senso crítico quanto à análise de informações e resultados; 

2. Estímulo à capacidade de argumentação; 

3. Familiarizar o aluno com a metodologia científica; e 

4. Familiarização com possíveis concepções de Ciência. 

 

A apresentação de palestras na disciplina presencial teve por objetivo discutir 

temas relevantes e complementares àqueles trabalhados no material. Após o 
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término da apresentação, os alunos poderiam fazer seus questionamentos ao 

palestrante. 

 

Descrição dos temas das palestras apresentadas 

No 1º oferecimento da disciplina houve a apresentação de uma palestra sobre o 

conhecimento e o método científico pelo Prof. Msc. Manoel Barral (Faculdade de 

Medicina do ABC). Foram apresentadas, de forma histórica, a origem do 

pensamento científico e a evolução da ciência através dos tempos, desde o período 

pré-socrático. Vale ressaltar que nesse oferecimento da disciplina não havia a aula 

sobre concepções de ciência, descrita anteriormente (p.49). 

No 2º e 3º oferecimento da disciplina houve a apresentação do livro “A impostura 

científica em dez lições”, de Michel de Pracontal, por um dos professores 

(doutorando Paulo). A descrição abaixo estava impressa no material dos alunos. 

 

Você acredita na explicação do temperamento através dos signos 

astrológicos? Acredita em sonhos premonitórios? E em transmissão de 

pensamento? Qual o sentido da vida? O que havia antes do Big Bang? Tudo é 

relativo? A água tem memória? 

Essas e muitas outras perguntas serão abordadas nesta aula a partir da 

discussão do livro “A impostura científica em dez lições” (Pracontal, M., 2002). 

De maneira bastante resumida, o autor desenvolve, nestas dez lições, um 

“manual” da farsa científica, o qual pode ser útil tanto para aperfeiçoar a prática 

da impostura, como alertar contra esta prática. 
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E no 4º oferecimento da disciplina houve a apresentação do Prof. Dr. Francisco G. 

da Nóbrega (UNESP) sobre evolução da ciência. Destacou-se, por exemplo, a 

ciência como um processo não-intuitivo e a teoria heliocêntrica como demonstração. 

Ou seja, a observação diária do sol sempre nascendo de um lado e se pondo do 

outro, permite intuir que ele realiza um movimento circular ao redor da Terra. No 

entanto, com o uso do método científico, determinou-se o contrário, que o planeta 

Terra realiza movimento circular ao redor do sol (não intuitivo). 

 

 

Aula 10: Revisão bibliográfica 

 

Objetivos específicos (p.38) pretendidos nessa aula: 

1. Estímulo ao senso crítico quanto à análise de informações e resultados; 

2. Estímulo ao trabalho em equipe e à capacidade de argumentação; 

3. Familiarização com a metodologia científica; 

4. Desenvolvimento de conhecimentos básicos e necessários à escrita de projetos 

de pesquisa; e 

5. Familiarização com as publicações científicas. 

Antes da realização dos experimentos vinculados à investigação do problema, 

o/a(s) pesquisador(es/as) necessita(m) de informações sobre o tema e, 

principalmente, saber se a questão já foi respondida. Para obter essas informações, 

realiza(m) pesquisa sobre o assunto desejado na literatura científica. Este processo 

de pesquisa é chamado revisão bibliográfica. 

O objetivo nesta aula foi, então, oferecer subsídios necessários à execução deste 

primeiro passo na investigação científica. Após os alunos definirem o problema a ser 
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investigado, a revisão bibliográfica lhes indicará sua originalidade e fornecerá 

suporte às decisões de planejamento metodológico. 

Para isso, foi desenvolvido um roteiro, apresentado no material do curso 

(Apêndice A, p.209), o qual foi utilizado pelos alunos. Nele, os alunos acessavam 

alguns sites de busca científicos e os comparavam ao site Google (site de busca 

não-acadêmico, www.google.com.br). A comparação foi mediada pelo teor e número 

dos resultados encontrados, principais variáveis. Utilizou-se o site de busca Google 

por ser a ferramenta mais popular utilizada em pesquisas escolares e domésticas 

[Julien e Barker, 2009]. 

Com esse propósito, foram utilizadas a mesma pergunta e palavras-chave. Além 

disso, os alunos trabalharam com as definições índice de impacto, índice de citação 

e indexação de periódicos. No curso presencial os alunos também aprenderam a 

procurar um artigo científico nas bibliotecas da Universidade de São Paulo (USP). 

Ao término dessas atividades os alunos foram orientados quanto à execução da 

atividade extraclasse IV (tabela 15). 

 

Tabela 15: Atividade extraclasse IV. 

Objetivo Procedimento 

Familiarização com a revisão bibliográfica 

na literatura científica. 

Verificar se a pergunta relativa ao tema 

escolhido foi respondida e obter informações 

para a sua investigação. Listar as referências 

encontradas. Apresentar uma breve análise do 

que se sabe sobre o tema e eventuais 

questões relevantes que ainda permanecem 

em aberto. Apontar que tipo de publicação é 

melhor encontrar quando se deseja obter 

informações atuais sobre determinado assunto. 
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Na disciplina QBQ2006, essa atividade foi desenvolvida na Sala Multimídia do 

Instituto de Química da USP, na qual são dispostos diversos microcomputadores 

ligados em rede e com acesso à internet. 

Possivelmente, os conteúdos e habilidades trabalhados na aula sobre referagem 

foram neste momento reaplicados, pois a habilidade de atribuir qualidade aos 

materiais obtidos através da internet depende da avaliação do internauta [Santos, et 

al, 2008]. 

Cabe ressaltar que nos três primeiros oferecimentos da disciplina houve uma 

introdução ao tema mediado pelos professores. Nela os alunos e professores 

seguiam faziam uma revisão bibliográfica seguindo o mesmo procedimento. Ao 

invés do roteiro apresentado anteriormente, no material da disciplina havia as 

informações descritas no apêndice H. 

 

 

Aula 11: Materiais e Métodos 

 

Objetivos específicos (p.38) pretendidos nessa aula: 

1. Estímulo ao senso crítico quanto à análise de informações e resultados; 

2. Estímulo ao trabalho em equipe e à capacidade de argumentação; 

3. Familiarização com a metodologia científica; 

4. Desenvolvimento de conhecimentos básicos e necessários à escrita de projetos 

de pesquisa; e 

5. Familiarização com as publicações científicas. 

Pretendeu-se nesta aula estabelecer os objetivos, definir um cronograma e propor 

um procedimento na investigação do problema escolhido (tabela 16). Com o 
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propósito de organizar a realização da atividade, foram apresentados tópicos a 

serem considerados na construção da metodologia (Apêndice A, p.213). 

 

Tabela 16: Objetivo e procedimento utilizado no exercício da Aula 11. 

Exercício Objetivo Procedimento 

1 

Identificação de possíveis 

componentes considerados na 

construção de um método a ser 

utilizado num projeto científico. 

Familiarização com a estrutura 

utilizada para a apresentação dos 

objetivos, cronograma e método 

numa investigação científica. 

Propor objetivos, método e cronograma para 

a investigação do problema escolhido. 

 

Os professores esclareceram o significado de cada termo novo e, eventualmente, 

auxiliaram na comparação entre a metodologia sugerida pelo grupo e aquela 

encontrada na literatura. 

Ao término dessas atividades os alunos foram orientados quanto à execução da 

atividade extraclasse V (tabela 17). 

 

Tabela 17: Atividade extraclasse V 

Objetivo Procedimento 

Redigir as respostas ao exercício da aula, 

dar um título ao projeto, desenvolver uma 

introdução ao tema e preparar a 

apresentação do pré-projeto. 

Redação dos métodos a serem utilizados e 

elaboração da apresentação do pré-projeto, 

contendo: título, introdução, objetivos, 

materiais e métodos, cronograma e custos. 
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Aula 12: Apresentação oral dos projetos 

 

Objetivos específicos (p.38) pretendidos nessa aula: 

1. Estímulo ao senso crítico quanto à análise de informações e resultados; 

2. Estímulo ao trabalho em equipe e à capacidade de argumentação; 

3. Familiarização com a metodologia científica; 

4. Desenvolvimento de conhecimentos básicos e necessários à escrita de projetos 

de pesquisa; e 

5. Familiarização com as publicações científicas. 

Objetivou-se simular uma apresentação científica, com discussões capazes de 

gerar melhorias no projeto de cada grupo. Para isso, os alunos apresentaram seus 

projetos para crítica, comentários e sugestões dos professores e colegas, as quais 

foram apresentadas após o término de cada uma das exposições (e anotadas pelo 

grupo apresentante). Também foram feitas sugestões à apresentação e qualidade 

dos slides. Ao término das apresentações, os alunos foram orientados quanto à 

execução da atividade extraclasse VI, tabela 18. 

 

Tabela 18: Atividade extraclasse VI. 

Objetivo Procedimento 

Tomar contato com possíveis exigências 

de agências de fomento em relação à 

escrita de um projeto científico. 

Escrever o projeto considerando as sugestões 

discutidas na apresentação do pré-projeto e as 

exigências presentes no material da aula. 
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Aula 13: Agências de Financiamento 

 

Objetivos específicos (p.38) pretendidos nessa aula: 

1. Estímulo ao trabalho em equipe e à capacidade de argumentação; e 

2. Desenvolvimento de conhecimentos básicos e necessários à escrita de projetos 

de pesquisa. 

 

Toda pesquisa tem um custo e é muito importante que seu condutor saiba como e 

onde obter financiamento. Para aprender sobre as diferentes opções de fomento, os 

estudantes acessaram os sites de duas agências de financiamento, uma estadual 

(por exemplo, a FAPESP) e outra federal (CNPq), e os exploraram a partir de 

questões balizadoras fornecidas no material da aula (tabela 19). Na disciplina 

QBQ2006, essa atividade foi desenvolvida pelos alunos na sala multimídia do 

Instituto de Química da USP. 

 

Tabela 19: Objetivo e procedimento utilizado no exercício da Aula 13. 

Exercício Objetivo Procedimento 

1 

Conhecer algumas agências de 

fomento, suas normas, formas e 

modalidades de financiamento. 

Discutir possíveis critérios a ser 

utilizados na escolha dos projetos 

a serem financiados. 

Acessar o site de duas agências nacionais 

de fomento e responder às questões 

presentes no material (Apêndice A, p.215). 

 

Com o propósito de situar o público-alvo das modalidades de financiamento no 

ensino superior brasileiro e apresentar possíveis caminhos a ser trilhados pelos 

alunos, foi incluída na forma de leitura complementar, breve descrição sobre pós-

graduação, graduação e cursos seqüenciais. 
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Aula 14: Análise dos resultados obtidos no projeto submetido 

 

Objetivos específicos (p.38) pretendidos nessa aula: 

1. Estímulo ao senso crítico quanto à análise de informações e resultados; 

2. Estímulo ao trabalho em equipe e à capacidade de argumentação; 

3. Familiarização com a metodologia científica; 

4. Desenvolvimento de conhecimentos básicos e necessários à escrita de projetos 

de pesquisa; e 

5. Familiarização com as publicações científicas. 

 

Objetivou-se que os alunos escrevessem um artigo científico original, simulando a 

divulgação dos conhecimentos obtidos na investigação. Para isso, inicialmente os 

alunos, a partir dos resultados experimentais (fictícios) obtidos (fornecidos pelos 

professores) em cada um de seus projetos de pesquisa, realizaram a atividade 

descrita na tabela 20. Após a aula os alunos deveriam fazer a atividade extraclasse 

VII, tabela 21. 

 

Tabela 20: Objetivo e procedimento utilizado no exercício da aula 14. 

Exercício Objetivo Procedimento 

1 

Analisar os resultados obtidos na 

investigação científica. 

Deduzir e/ou induzir. 

Escrever a discussão e conclusão do 

trabalho. 
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Tabela 21: Atividade extraclasse VII 

Objetivo Procedimento 

Familiarização com a interpretação de 

resultados e escrita de um artigo 

científico. 

Estabelecer critérios de escolha de uma 

revista na qual ele possa ser publicado. 

Estimular o senso crítico. 

Redigir a discussão e conclusão. Escolher uma 

revista para a submissão (fictícia) do artigo e 

usar as suas normas de publicação na escrita 

e formatação do mesmo. Justificar a escolha 

da revista. 

 

Esta aula representou o fechamento de todo um processo da atividade científica: 

iniciado com a proposição de um problema, seguido pela obtenção de informações 

relacionadas a ele, elaboração de objetivos e métodos, escrita de um projeto e sua 

submissão à alguma agência de fomento, obtenção de resultados e sua análise 

lógica e a divulgação desse conhecimento via publicação. 

 

 

3.8 Conteúdos explorados em cada oferecimento da disciplina. 

 

Na tabela 22 estão listados todos os conteúdos trabalhados em cada 

oferecimento da disciplina Introdução à Ciência. Nela é utilizada a seguinte legenda: 

 

 
2º semestre de 

2005 

1º semestre de 

2006 

2º semestre de 

2006 

1º semestre de 

2007 

Modalidade presencial 1ª turma (A) 2ª turma (B) 3ª turma (C) 4ª turma (D) 

Modalidade à distância  1ª turma* (E
1
) 

2ª turma (F) 

1ª turma* (E
2
) 

3ª turma (G) 

1ª turma* = o conteúdo da disciplina foi trabalhado, excepcionalmente, em dois semestres: o módulo 

1 no 1º semestre de 2006 e o módulo 2 no 2º semestre de 2006. 
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Tabela 22: Conteúdos explorados em cada oferecimento da disciplina Introdução à 

Ciência - modalidades presencial e à distância. 

Tópico de cada aula 

Curso 

Presencial 

Curso à 

distância 

A B C D E
1 

E
2
  F G 

1 Ciência e Senso Comum. x x x x x  x x 

2 Diferentes concepções sobre Ciências.  x x x x x x 

3 
Obtenção do conhecimento científico – 

Metodologia Científica. 
x x x x 

x x x 

4 Como o conhecimento científico é divulgado? x x x x x x x 

5 Princípios de Lógica. x x x x x x x 

6 Dedução e Indução. x x x x 

7 Referagem. x x x x  x x x 

8 Escolha do problema a ser investigado. x x x x x x  

9 Revisão bibliográfica. x x x x x x 

10 Materiais e Métodos. x x x x x x 

11 Apresentação oral dos projetos. x x x x x x 

12 Agências de financiamento. x x x x x x 

13 
Análise dos resultados obtidos no projeto 

submetido. 
x x x x 

x  

14 

Palestras (ministradas nas disciplinas presenciais): 

História da Ciência. x     

A impostura científica em dez lições.  x x  

Evolução da Ciência.    x 

 

 

3.9 Conhecimentos prévios 

 

No primeiro dia de aula, em todos os oferecimentos presenciais e à distância, 

após a apresentação dos professores e da disciplina, houve a distribuição de um 

questionário aos alunos com o objetivo de conhecer um pouco sobre suas 

experiências acadêmicas, pretensões profissionais e algumas de suas concepções 

sobre alguns aspectos vinculados à atividade científica. Estes questionários foram 

respondidos individualmente e não necessitavam de identificação (Apêndice I). 

Embora a coleta de concepções prévias seja uma ferramenta importante na 

análise de mudanças conceituais, essa não fez parte dos objetivos almejados nesse 
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trabalho, pois não se buscou trabalhar com mudanças conceituais. Além disso, a 

avaliação do sucesso em um aprendizado não requer, necessariamente, sempre o 

uso das mesmas estratégias, através das comparações entre os conhecimentos 

anteriores e posteriores à situação de aprendizagem [Mortimer, 1996]. 

 

3.10 Avaliação 

 

Não são muitos os artigos que abordam diretamente a avaliação nos cursos de 

Ciência, Tecnologia e Sociedade, principalmente devido à sua complexidade 

[Schnetzler e Santos, 2003]. Roseli e Santos (2003) listam três razões: (1) a 

natureza do comportamento a ser avaliado (o que implicaria a adoção pelo aluno de 

um sistema de valores), (2) os problemas de mensuração (há forte subjetividade) e 

(3) a dificuldade da elaboração de questões sobre situações concretas do cotidiano, 

pois a simplificação do problema e das informações reduziria a margem de 

considerações por parte do aluno [Schnetzler e Santos, 2003]. 

Dessa forma, nesse tipo de pesquisa, que envolve resultados subjetivos, uma 

abordagem quantitativa dos resultados trataria o problema de maneira incompleta. 

Da mesma forma, uma abordagem unicamente qualitativa seria inapropriada. Uma 

alternativa é trabalhar com essas duas formas de abordagem em conjunto. A 

vantagem da interpretação conjunta dos resultados qualitativos e quantitativos se dá 

pela observação de uma convergência entre as informações coletadas e/ou 

apontamento de eventuais informações ou obstáculos, às vezes inesperados. Assim, 

o alcance aos objetivos propostos foi medido pela combinação dos resultados 

quantitativos e qualitativos, como estabelecido pelas técnicas de pesquisa qualitativa 
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[Bodgan e Biklen (1998); Denzin e Lincoln (2000); Creswell (2003); Patton (2002) e 

Ludke e André (1986)]. 

Um procedimento comumente usado para a investigação quantitativa é a 

construção de escalas de atitudes, propostas originalmente por Likert (1932). Atitude 

é definida como uma preferência considerando-se uma dimensão de favorabilidade 

ou desfavorabilidade em relação a um grupo particular, instituição, conceito ou 

objeto [Sax, 1996]. Atitudes são disposições para ações [Likert, 1932]. A escala 

baseia-se em sentenças ou assertivas, que constituem os itens do questionário e 

que cobrem todo o espectro de uma problemática que se deseja pesquisar. Um 

conjunto de opções que abrange alternativas que variam de concordância até 

discordância é associado a cada item. Um questionário com 53 questões foi utilizado 

na avaliação da disciplina presencial (Apêndice J) e outro com 51 questões na 

disciplina à distância (Apêndice K). Além das informações quantitativas, 

observações diretas e depoimentos, espontâneos e/ou escritos na avaliação da 

disciplina, compuseram os dados qualitativos. 

A obtenção desses resultados é importante no ajuste aos problemas propostos e 

servem de guia para eventual escolha de subseqüentes. E o conjunto dos ajustes 

possibilita o aperfeiçoamento do material e da disciplina. 

 

3.10.1 Análise do sucesso no alcance aos objetivos propostos 

 

Com o objetivo de verificar a existência de diferenças entre os alunos que fizeram 

a disciplina Introdução à Ciência daqueles que não a fizeram e analisar suas 

capacidades de aplicação dos conhecimentos nela explorados, foi elaborada uma 

atividade (Apêndice L) e proposta à turma 2006, manhã, de Nutrição da USP. Essa 
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turma foi escolhida porque representa um grupo bastante homogêneo (idade, sexo, 

experiência acadêmica) e porque uma porcentagem significativa dos estudantes 

dessa turma cursou a disciplina Introdução à Ciência (40%). Essa atividade foi 

aplicada em novembro de 2007 em horário previamente combinado com a turma e 

teve a participação voluntária e individual das alunas, as quais estavam cientes da 

utilização dos resultados coletados em um projeto de pesquisa. 

 

3.10.1.1 Procedimento 

 

Essa atividade foi dividida em duas etapas: primeiro as alunas leram o texto e 

responderam às questões de 1 a 4; em seguida, entregaram suas respostas e 

receberam a questão 1 da 2ª parte. Todas alunas tiveram liberdade de tempo para 

responder às questões. Não foi requisitada identificação e a distinção dos alunos foi 

feita na folha de respostas por eles utilizadas: aqueles que cursaram a disciplina 

Introdução à Ciência receberam uma folha com uma marca característica (   ) no 

canto superior direito. 

 

3.10.2 Programa de Avaliação das Disciplinas do Instituto de Química (PADIQ) 

 

A Comissão de Graduação (CG) do Instituto de Química da USP (IQ-USP) criou 

no 1o semestre de 2004 o PADIQ, Programa de Avaliação de Disciplinas do IQ-USP 

[CG - IQ-USP, 2004]. Objetiva-se, com ele, avaliar as disciplinas ministradas por 

docentes do IQ no âmbito da graduação, criando-se mecanismos para a obtenção 

de informações sobre os cursos e de subsídios para futuros aperfeiçoamentos. O 

parâmetro principal da avaliação consiste em questionários individuais preenchidos 
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em folhas ópticas destinadas à leitura pelos alunos, nos quais o desempenho do 

docente e aspectos pertinentes ao andamento da disciplina são mensurados 

mediante a utilização de critérios qualitativos e quantitativos. 
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4. Resultados 
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4. Resultados 

 

 

4.1 Número de oferecimentos das disciplinas Introdução à Ciência 

 

Na tabela 23 estão apresentados os semestres em que houve o oferecimento das 

disciplinas Introdução à Ciência nas modalidades presencial e à distância. Entre 

parênteses é apresentada uma letra, que serve de legenda para cada uma das 

turmas, utilizadas nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 23: Oferecimentos das disciplinas Introdução à Ciência. 

 
2º semestre de 

2005 

1º semestre de 

2006 

2º semestre de 

2006 

1º semestre de 

2007 

Modalidade 

presencial 
1ª turma (A) 2ª turma (B) 3ª turma (C) 4ª turma (D) 

Modalidade à 

distância 
 1ª turma* (E

1
) 

2ª turma (F) 

1ª turma* (E
2
) 

3ª turma (G) 

 

Observação (legenda da tabela 23): 

Os oferecimentos designados por E1 e E2 são aplicados à mesma turma, ou 

seja, excepcionalmente, trabalhou-se o conteúdo da disciplina em dois 

semestres (o módulo 1 no 1º semestre de 2006 e o módulo 2 no 2º semestre 

de 2006). 
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4.2.Número de alunos e cursos de origem 

 

Observa-se na tabela 24 que alunos originários de diferentes unidades 

universitárias se interessaram em cursar a disciplina Introdução à Ciência. A reunião 

entre alunos de diferentes cursos foi saudável na análise de questões científicas e 

trocas de experiências sob óticas eventualmente distintas. Nela está apresentado o 

número de alunos que cursou a disciplina integralmente, e seus respectivos cursos 

de origem. 

 

Tabela 24: Curso de origem dos alunos participantes. 

Cursos de origem 
Turmas presenciais Turmas à distância 

A B C D E
1
 E

2 
F G 

Biologia - - 1 - - - - - 

Biomedicina - - - - - - 8 - 

Ciências Fundamentais para a Saúde - 2 - - - - - - 

Farmácia 6 - - 2 - - - - 

Medicina - - - - - - - 6 

Medicina Veterinária 1 - - - - - - - 

Nutrição 1 4 14 2 7 5 - 1 

Odontologia 1 - - - - - - - 

Química 5 13 7 17 - - - - 

Pós - graduação - - - - - - 1 - 

Total 14 19 22 22 7 5 9 7 

 

 

4.3 Conhecimentos prévios 

 

Na tabela 25 são apresentadas as respostas dadas às questões de múltipla 

escolha do questionário inicial; e nas tabelas de 26 a 31, aquelas obtidas nas 
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questões dissertativas, dentro de categorias representativas. O número de alunos, 

em cada uma das turmas, que respondeu a este questionário foi: 

 

Turma A B C D E
1
 F G 

n 14 22 22 21 7 10 10 

% dos alunos matriculados 100 100 100 95 100 100 100 

 

 

Os alunos da turma E2 responderam a esse questionário quando matriculados na 

turma E1. Dois alunos da turma E1 não se matricularam na turma E2 por 

indisponibilidade de tempo (conflito de horário com outras atividades). Através da 

comparação entre os números presentes na legenda acima (número de alunos que 

respondeu ao questionário na 1ª aula de cada disciplina) com os da tabela 24 

(número de alunos que cursou a disciplina integralmente), pode-se identificar a taxa 

de evasão ocorrida nos oferecimentos. Não houve evasão de alunos significativa, 

exceto no 3o oferecimento da disciplina à distância, com a saída de 30% dos alunos. 

 

Tabela 25: Respostas dadas às questões de múltipla escolha. 

Turmas A – D E - G A - D E - G 

Questões Sim (%) Não (%) 

1 
Você pretende seguir carreira de 

pesquisador? 
62,0 + 19,2 62,0 + 30,2 29,2 + 16,0 37,6 + 30,2 

2 Você já fez Iniciação Científica? 50,5 + 21,4 27,3 + 11,0 48,0 + 20,4 68,7 + 10,2 

3 
Faz Iniciação Científica 

atualmente? 
37,2 + 7,1 35,0 + 18,0 62,7 + 7,1 64,7 + 18,6 

4 Você tinha um projeto próprio? 36,2 + 15,0 6,7 + 5,7 47,0 + 19,7 86,6 + 11,5 

5 
Você participou da redação deste 

projeto? 
31,7 + 12,6 20,3 + 9,5 49,5 + 14,7 72,6 + 14,2 

6 
Você teve alguma preparação à 

Iniciação Científica? 
20,7 + 5,5 23,7 + 10,9 62,5 + 15,5 65,6 + 9,8 
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Tabela 26: Questão 7. O que é Ciência pra você? 

Categorias das respostas A – D (%) E
1
 – G (%) 

Busca de conhecimento 17,5 + 4,7 0 

Estudo 43,2 + 16,5 51,6 + 10,4 

Conjunto de Conhecimentos 15,0 + 5,8 20,3 + 9,5 

Resolver questões por meio do método científico 8 + 7,1 3,3 + 5,7 

Tudo aquilo que é feito pela comunidade científica 3 + 3,5 0 

Estudo que traz progresso à humanidade 4,7 + 6,6 14 + 12,1 

Tudo aquilo que está baseado em evidências 1,75 + 3,5 3,3 + 5,7 

É uma matéria que tenta provar através de 

experimentos 
1,75 + 3,5 3,3 + 5,7 

Conhecimento produzido através da observação e 

pesquisa. 
2,75 + 3,4 3,6 + 6,3 

 

Tabela 27: Questão 8. Quem faz Ciência? 

Categorias de comentários A – D (%) E
1
 – G (%) 

Cientistas e pesquisadores 34 + 13,7 31 + 10,1 

Possuidor de conhecimento 2,2 + 4,5 0 

Seguidor do método científico 7,25 + 9,3 20,3 + 9,5 

Todos que buscam resposta à dúvidas 20,2 + 2,8 23,6 + 14,8 

Todos 23,2 + 24,3 21,3 + 22,0 

Quem interage com a natureza de modo empírico 5 + 3,9 3,3 + 5,7 

 

 

Tabela 28: Questão 9. Existe diferença entre o conhecimento da Ciência e o 

conhecimento popular? Justifique. 

Categorias de comentários A – C (%) E
1 
– F (%) 

Não tem diferença. 9,3 + 8,0 0 

O conhecimento popular apresenta respostas e a Ciência apresenta o 

porquê. 

3 + 5,2 16,5 + 23,3 

O conhecimento popular não usa conhecimentos comprovados. 7,6 + 7,0 0 

Popular = crendices. Ciência = técnicas experimentais/uso da razão. 30,3 + 14,3 35,5 + 34,6 

Popular = transmissão cultural. Ciência = experimentos 13,6 + 4,5 26,5 + 9,2 

Popular = linguagem fácil. Ciência = questões sofisticadas 15,3 + 2,3 5,5 + 7,7 

Ciência exige metodologia. 9 + 12,2 15,5 + 6,3 

Conhecimento popular = pesquisa simples. Conhecimento científico = 

pesquisa exaustiva. 

3,6 + 3,5 0 
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Observa-se da tabela 28 que o uso de experimentos e da razão na ciência foram 

as respostas mais assinaladas. A linguagem foi apontada por parte deles, mas pelo 

uso de termos específicos, e não pelas generalizações (característica das 

afirmações populares). 

A partir das respostas presentes nas tabelas 26-28, é possível identificar uma 

visão de ciência como busca por conhecimento, geralmente realizada por poucos, 

associada ao uso da razão e experimentos, mas sem uma clara definição da forma 

utilizada (método). Dessa forma, faz sentido que alguns alunos assumam a 

importância do conhecimento científico àqueles diretamente envolvidos com a 

atividade científica (tabela 29). 

 

Tabela 29. Questão 10. O conhecimento sobre metodologia científica é importante 

para todos os cidadãos? Ou é importante para aqueles que fazem cursos ligados à 

Ciência? Ou é importante para quem faz investigação científica? Justifique. 

Categorias de comentários B – D (%) E
1
 – G (%) 

Para quem faz curso ligado à ciência 20 + 14,4 14 + 12,1 

Todos 52 + 16 68,6 + 10,2 

Para quem faz investigação científica 20,3 + 5,5 17,0 + 5,2 

Para quem se interessar por ela. 3 + 5,2 0 

 

Tabela 30: Questão 11. O que caracteriza um artigo científico? 

Categorias de comentários D (%) G (%) 

Comunicação imparcial e fundamentada em resultados 19 10 

Apresenta uma formatação específica 43 20 

Ser publicado em revistas científicas 5 0 

Ser feito por pesquisadores 5 20 

Conhecimento específico, grau de sofisticação e complexidade 5 0 

Possui conhecimentos obtidos experimentalmente 0 20 

Tem novos conhecimentos 0 20 
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Tabela 31: Questão 12. O que caracteriza um projeto de pesquisa? 

Categorias de comentários D (%) G (%) 

Ter métodos e objetivos 9 20 

Não sei 14 10 

Ter pergunta, método e justificativa 19 30 

É um resumo do que se pretende pesquisar 5 0 

Apresentação do que será feito pelo pesquisador 19 0 

Fazer ciência 9 0 

Baseado em evidências 5 0 

Ter finalidade de melhorar ou descobrir algo 5 0 

Comprovar alguma teoria 5 10 

Busca de conhecimentos 0 20 

 

 

4.4 Experimento das caixas 

 

Na tabela 32 são apresentados exemplos, representativos, de respostas dadas à 

pergunta “O que há em cada caixa?”. Este experimento foi utilizado no 2º, 3º e 4º 

oferecimento da disciplina Introdução à Ciência na modalidade presencial. No 

quadro 2 são apresentadas imagens da atividade na 3a turma. 

 

Tabela 32: Exemplos de respostas (representativas) dadas pelos alunos. 

Caixa Respostas 

1 
“1 folha seca, 1 exoesqueleto de inseto, 1 fragmento de caule seco pintado de rosa, 1 

pedra preta”. 

2 “Algodão, 1 rolha (cilindro), mangueira de pequeno diâmetro flexível”. 

3 
“2 coisas de pesos diferentes. Uma provavelmente é redondo. O outro cilíndrico + 

pesado”. 

4 “Esponja e objeto duro e pequeno (ou vidro ou metal)”. 

5 

 “Cal com água”. “Liquido, sólido em suspensão”. 

“Uma massa pastosa e de coloração esbranquiçada”. 

“Gesso no copo plástico”. 
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Quadro 2: Imagens desta atividade na 3a turma presencial. 

   

Analise da caixa 1: 

uso da visão. 

Análise da caixa 2: 

uso do tato. 

Análise da caixa 3: 

uso da audição. 

   

 

Análise da caixa 5: 

modificação do 

objeto observado 

em função do 

tempo. 
Análise da caixa 4: 

uso de instrumento. 

 

 

 

 

4.5 Gráficos de acompanhamento dos chats 

 

A seguir é apresentado, em gráficos, o total de frases do diálogo estabelecido nos 

chats, categorizadas. 
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Gráfico 1: Disposição das informações apresentadas pelos alunos e professor, sem 

distinção, durante os períodos de chat – 1ª turma / 1º oferecimento. Legenda: tabela 

33. 

 

 

Tabela 33: Descrição dos conteúdos abordados nos chats (Gráfico 1). 

Chat Conteúdo abordado 
Número de 

alunos 

1 Aula 1: Ciência e Senso Comum 8 

2 Continuação da Aula 1 6 

3 Aula 2: Diferentes concepções de Ciências 6 

4 Continuação da Aula 2 8 

5 Aula 3: Obtenção do conhecimento científico – Metodologia Científica 8 

6 Continuação da Aula 3 6 

7 Aula 4: Como o conhecimento científico é divulgado? 7 

8 Continuação da Aula 4 6 

9 Aula 5: Princípios de lógica e análise de resultados experimentais 6 

10 Continuação da Aula 5 6 

11 Continuação da Aula 5 5 
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Gráfico 2: Disposição das informações apresentadas pelos alunos e professor 

sem distinção durante os períodos de chat – 1ª turma / continuação do curso. 

Legenda: tabela 34. 

 

 

Tabela 34: Descrição dos conteúdos abordados nos chats (Gráfico 2). 

Chat Conteúdo abordado Número de alunos 

1 Aula 6: Referagem 5 

2 
Módulo 2: Projetos de Pesquisa 

Aula 7: Escolha do problema/tema a ser investigado 
4 

3 
Correção da Atividade Extraclasse da Aula 6. 

Aula 8: Revisão bibliográfica 
4 

4 Continuação da Aula 8. Aula 9: Materiais e Métodos 4 

5 Continuação da Aula 9 3 

6 Continuação da Aula 9 5 

7 Aula 10: Redação de projetos e agências de financiamento  4 

8 Continuação da Aula 10 4 

9 

Correção da Atividade Extraclasse da Aula 9 e instrução para 

a Aula 11: Apresentação oral dos projetos por vídeo-

conferência (imagens 1 e 2 do quadro 3). 

4 

10 Aula 12: Análise dos resultados obtidos no projeto submetido 4 
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Gráfico 3: Disposição das informações apresentadas pelos alunos e professor 

sem distinção durante os períodos de chat – 2ª turma. Legenda: tabela 35. 

 

Houve um dia para a apresentação oral dos pré-projetos por vídeo 

conferência (imagem 3, quadro 3). 

 

 

Quadro 3: Imagens das vídeo-conferências realizadas. 

 

 

 

 

 

Imagem 1: Turma E
2
.  Imagem 2: Turma E

2
.  Imagem 3: Turma F. 
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Tabela 35: Descrição dos conteúdos abordados nos chats (Gráfico 3). 

Chat Conteúdo abordado 
Número de 

alunos 

1 Aula 1: Ciência e Senso Comum 9 

2 Continuação Aula 1 9 

3 Continuação Aula 1 6 

4 Aula 2: Diferentes concepções sobre Ciência 9 

5 
Continuação Aula 2 + Início da Aula 3: Obtenção do conhecimento 

científico – Metodologia Científica 
8 

6 Continuação da Aula 3 8 

7 Aula 4: Como o conhecimento científico é divulgado? 8 

8 Aula 5: Princípios de lógica e análise de resultados experimentais 9 

9 Aula 6: Referagem 7 

10 
Continuação Aula 6 + Início da Aula 7: Escolha do problema/tema a 

ser investigado (fórum – participações não incluídas no chat acima) 
9 

11 Continuação da Aula 7 + Início da Aula 8: Revisão bibliográfica 9 

12 
Continuação da Aula 8 + Aula 9: Materiais e Métodos + Aula 10: 

Agências de fomento e redação de projetos de pesquisa. 
8 

 

Gráfico 4: Disposição das informações apresentadas pelos alunos e professor 

sem distinção durante os períodos de chat – 3ª turma. Legenda: tabela 36. 
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No gráfico 4 foram destacadas 9/12 semanas do cronograma. Os três dias 

omitidos do gráfico corresponderam a: (1) dia para a apresentação do curso e 

familiarização com a plataforma; (1) dia de falta quase coletiva dos alunos; e (1) dia 

em que os alunos não fizeram a leitura do material nem os exercícios; o tempo foi 

usado para essa atividade e breve discussão. 

 

Tabela 36: Descrição dos conteúdos abordados nos chats (Gráfico 4). 

Chat Conteúdo abordado 
Número de 

alunos 

1 Aula 1: Ciência e Senso Comum 6 

2 
Continuação Aula 1 + início da Aula 2: Diferentes concepções sobre 

Ciência 
5 

3 Continuação da Aula 2 6 

4 Aula 3: Obtenção do conhecimento científico – Metodologia Científica 7 

5 Continuação da Aula 3 5 

6 Aula 4: Como o conhecimento científico é divulgado? 5 

7 Aula 5: Princípios de lógica e análise de resultados experimentais 7 

8 Continuação da Aula 5 4 

9 Aula 6 – Referagem 7 

 

 

 

4.6 Exemplos de discussão em ambiente virtual. 

 

A fim de ilustrar como foi conduzida uma discussão no ambiente virtual, estão 

apresentados, nas tabelas 37 a 42, alguns trechos de chats que possibilitam a 

avaliação do alcance às metas apresentadas nos objetivos propostos (p.38). 
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Tabela 37: Estímulo ao senso crítico quanto à análise de informações e resultados. 

1 

 [13/11/06 19:35] <Aluno 1> ah... nosso aprendizado... sinto q nos diferenciamos do restante 

da turma... estamos muito mais críticas! 

[13/11/06 19:35] <Aluno 2> acho que o ponto mais expressivo foi que todas nós nos tornamos 

bem mais críticas ao ler um artigo 

(..) 

[13/11/06 19:38] <Tutor> por que que vcs acham que vcs se diferenciaram dos demais alunos 

da turma? 

(..) 

[13/11/06 19:39] <Aluno 3> pois já não olhamos apenas os resultados, procuramos avaliar o 

trabalho como um todo, a metodologia, de onde retiraram os resultados, e as professoras 

comentam. 

 

2 

 [12/09/06 10:51] <Aluno 3> é popular a h 

[12/09/06 10:51] <Aluno 4> h ñ sei 

[12/09/06 10:51] <tutor> justifiquem o item h, por favor 

[12/09/06 10:52] <Aluno 5> eu n sei 

[12/09/06 10:52] <Aluno 4> essas coisas eu não entendo 

[12/09/06 10:52] <Aluno 1> acho que é popular, não tem nenhuma comprovação científica 

[12/09/06 10:52] <Aluno 6> popular...tente comer 2kg de amendoim com três barras de 

chocolate.....não vai se sentir nem um pouco atraente 

[12/09/06 10:52] <tutor> pois é aluno 6, vc apontou um dado que não tem na afirmação: a 

quantidade. 

[12/09/06 10:52] <Aluno 3> é, não justifica nada, nem as quantidades 

[12/09/06 10:52] <Aluno 7> acho q é popular 

[12/09/06 10:53] <Aluno 5> popular 

[12/09/06 10:53] <tutor> amendoim com casca ou sem casca? que amendoim? qualquer um? 

[12/09/06 10:53] <Aluno 8> é popular, se são afrodisíaco nunca percebi, mas servem para dá 

uma aliviada qdo estou deprimida 

[12/09/06 10:53] <tutor> que chocolate? 

[12/09/06 10:53] <aluno 9> pois é 

[12/09/06 10:53] <Aluno 3> popular 

[12/09/06 10:53] <aluno 9> é popular 

[12/09/06 10:54] <tutor> o que é ser afrodisíaco? Pra quem? pra idosos? bebes? crianças? 

adoslescentes? pra quem? 

[12/09/06 10:54] <aluno 8> concluo, q o problema destas frases é q elas são muito generalistas 

[12/09/06 10:54] <Aluno 6> acho q a gente já entendeu a idéia da coisa... 

[12/09/06 10:54] <Aluno 5> é 

[12/09/06 10:54] <Aluno 3> acho q tô entendendo tb.. 

[12/09/06 10:55] <tutor> vcs estão observando os critérios de diferenciação de uma afirmação 

popular de uma científica? Vejam que nem sempre é preciso saber os conceitos... 

[12/09/06 10:55] <Aluno 7> esclareceu 

[12/09/06 10:55] <Aluno 5> sim 

[12/09/06 10:55] <tutor> tudo bem até aqui? 

[12/09/06 10:55] <Aluno 3> sim 

[12/09/06 10:55] <Aluno 2> tudo 

[12/09/06 10:55] <Aluno 6> sim 

[12/09/06 10:55] <Aluno 7> sim 

[12/09/06 10:55] <Aluno 1> sim 

[12/09/06 10:56] <aluno 8> sim 
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Tabela 38: Estimulo ao trabalho em equipe. 

1 

[21/08/06 19:24] < Aluno 1> mas acho q não eh um único grupo né? 

[21/08/06 19:24] < Aluno 2> =] 

[21/08/06 19:24] < Aluno 2> pois é... parece q o Tutor qr separar a gnt 

[21/08/06 19:24] <Tutor> olás!!! 

[21/08/06 19:24] < Aluno 2> mas é tão bom tds nós juntas... 

[21/08/06 19:24] < Aluno 2> não somos tantas assim... 

[21/08/06 19:24] < Aluno 1> olá 

[21/08/06 19:24] < Aluno 4> acho tri o da babosa! 

[21/08/06 19:24] < Aluno 2> Oie!!! 

(..) 

[21/08/06 19:27] < Aluno 2> sim... até queria saber se não podemos fazer num único grupo..] 

[21/08/06 19:28] <Tutor> como vcs preferem? 

[21/08/06 19:28] < Aluno 2> pois não somos tantas assim... 

[21/08/06 19:28] <Tutor> pode ser 

[21/08/06 19:28] < Aluno 2> oba! =] 

[21/08/06 19:28] < Aluno 2> é q a nossa turma é tão unida... 

[21/08/06 19:29] < Aluno 1> ok 

 

2 

[25/09 19:47] < Aluno 1> sugiro que façamos a aula 10 e apresentamos a metodologia 

definitiva na próxima segunda, poder ser Tutor? 

[25/09/06 19:48] < Aluno 2> eu concordo Aluno 1 

[25/09/06 19:48] < Aluno 3> eu concordo com o Aluno 1 

[25/09/06 19:48] < Aluno 1> como fomos no biotério hj não tivemos tempo de colocar e discutir 

o q conversamos no papel 

[25/09/06 19:48] < Aluno 4> por mim tbm pode ser 

 

 

 

 

Tabela 39: Estimulo à capacidade de argumentação. 

1 

[06/11/06 21:11] < Aluno 1> podemos dizer q o tratamento seria auxiliar e que futuros estudos 

com mais tempo e diferentes concentrações poderiam dar maiores conclusões, o objetivo do 

trabalho era verificar a ação do chá e essa foi verificada apesar de ser menos que com o 

omeprazol 

[06/11/06 21:12] < Aluno 2> isso Aluno 1 

[06/11/06 21:12] < Aluno 3> eu acho q não foi o pH. Prefiro acreditar em alguma substância 

protetora presente no chá... como já foi observado em outros estudos em relação à úlcera. 

(..) 

[06/11/06 21:14] < Aluno 2> ele foi o grupo q apresentou melhor resultados para as lesões e foi 

o q mais apresentou aumento no pH 
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Tabela 40: Familiarização do aluno com a metodologia científica. 

1 

[21/08/06 21:39] < Aluno 1> com certeza a partir do nosso trabalho poderão surgir inúmeros 

outros 

(..) 

[21/08/06 21:40] < Aluno 2> é, mas não precisamos responder tudo em um único estudo, só 

precisamos especificar bem o q estudamos para não sermos generalistas e informar 

equivocadamente as pessoas 

(..) 

[21/08/06 21:41] <Tutor> precisamos especificar a pergunta para poder responde-la. senão fica 

tanta variável... 

[21/08/06 21:41] < Aluno 1> sim... percebi na aula d hoje... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[22/05/06 15:55] <Tutor> e o que faz de uma hipótese ser boa? 

[22/05/06 15:55] < Aluno 1> os resultados seriam mais confiáveis 

(..) 

[22/05/06 15:56] < Aluno 2> ela ser específica e bem delimitada 

[22/05/06 15:57] < Aluno 1> uma hipótese é boa quando terá aplicabilidade tanto para novos 

estudos como diretamente na vida 

[22/05/06 15:57] < Aluno 2> é... também isso ká! 

(..) 

[22/05/06 16:03] <Tutor> e se eu falasse que o monitor que está a frente de vcs será 

transformado em um cachorro pudle daqui a 500 anos. seria uma boa hipótese? 

[22/05/06 16:03] < Aluno 3> baseado em que isso aconteceria? 

[22/05/06 16:04] <Aluno 4> não tem como saber disso!! 

[22/05/06 16:04] < Aluno 2> acho q não... 

[22/05/06 16:04] < Aluno 1> não, é que na natureza nada se cria tudo se transforma então os C 

da época do Dino são os mesmos que utilizamos hj, em ciclo 

(..) 

[22/05/06 16:04] <Tutor> mas nós temos como verificar esta hipótese? 

[22/05/06 16:05] < Aluno 2> não 

(..) 

[22/05/06 16:05] <Tutor> entao é uma boa hipotese? 

(..) 

[22/05/06 16:07] < Aluno 1> não é uma boa hipótese 

[22/05/06 16:07] <Tutor> e se mudassemos o tempo de 500 anos para 10 minutos? 

[22/05/06 16:07] <Tutor> seria uma boa hipotese? 

[22/05/06 16:08] < Aluno 4> acredito q nao.. pelo menos nao do jeito que esta formulada 

(..) 

[22/05/06 16:08] <Tutor> mas não dá pra verificar? é só aguardar 10 min e tirar a prova 

[22/05/06 16:08] < Aluno 3> se a mudança ocorresse sem que nós precisássemos fazer nada, 

bastaria esperar os 10 min p/ comprovar que isso não pode acontece, assim a hipótese seria 

negada 

[22/05/06 16:08] < Aluno 2> não estou entendendo... 

(..) 

[22/05/06 16:09] <Tutor> hipotese: o monitor que está a frente de vcs irá se transformar em um 

pudle daqui 10 minutos. é uma boa hipotese? (a boa hipotese não é aquela certa somente) 

[22/05/06 16:09] < Aluno 1> acho que o exemplo está muito complicado dando muita 

divagação 

[22/05/06 16:10] < Aluno 3> acho q sim, pq como foi dito a boa hipótese é baseada numa 

pergunta inteligente e sua resposta pode ser sim ou não....nesse caso seria "não" 

[22/05/06 16:10] < Aluno 4> a hipótese teria q ser diferente.. tipo: será que daqui 10 min alguns 
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2 

átomos do computador farão parte de um cachorro pudle 

[22/05/06 16:10] < Aluno 2> sim, é uma boa hipótese 

[22/05/06 16:10] < Aluno 1> tá mas a pergunta não é inteligente 

(..) 

[22/05/06 16:11] <Tutor> o que é pergunta inteligente? 

(..) 

[22/05/06 16:12] < Aluno 2> é um pergunta q além de poder ser respondida é útil... 

(..) 

[22/05/06 16:13] <Tutor> as hipoteses podem trazer dados ainda não aceitos pela comunidade 

científica. não é a veracidade que invalida uma hipotese, mas a possibilidade de testá-la 

[22/05/06 16:13] < Aluno 2> ah... 

(..) 

[22/05/06 16:15] < Aluno 5> então uma boa hipótese tem que ser aquela capaz de ser testada? 

[22/05/06 16:15] <Aluno 2> ah... então entendi certo.. 

[22/05/06 16:16] < Aluno 6> entendi 

[22/05/06 16:18] <Tutor> sim, o inteligente não se refere somente a aplicabilidade e coerência, 

mas a possibilidade de experimentação. 

[22/05/06 16:19] < Aluno 5> ah, ficou bem claro agora!!! hehehe 

 

3 

[03/10/06 10:49] <Tutor> a metodologia científica é imparcial? 

[03/10/06 10:49] < Aluno 1> deveria 

[03/10/06 10:49] < Aluno 2> eu acredito na halopatia, baseada em evidências 

[03/10/06 10:50] < Aluno 3> acredito q não 

[03/10/06 10:50] <Tutor> tem como ser imparcial? 

[03/10/06 10:50] < Aluno 4> eu acho q n 

[03/10/06 10:50] < Aluno 5> tb acho q n 

[03/10/06 10:50] < Aluno 1> sim 

[03/10/06 10:51] <Tutor> então por que usar a metodologia científica? 

[03/10/06 10:51] < Aluno 4> para tentar ser o mais imparcial possível 

[03/10/06 10:51] < Aluno 3> não, pois há o envolvimento do cientista 

[03/10/06 10:51] < Aluno 6> não, estamos sempre sujeitos a um ponto de vista, sobre a 

influência oscila, política e de muitos outros fatores....quase todos esses estudiosos afirmaram 

isso 

[03/10/06 10:51] < Aluno 1> justamente por que sem metodologia as coisas podem ficar 

parciais 

 

 

 

Tabela 41: Desenvolvimento de conhecimentos básicos e necessários à escrita de 

Projetos de Pesquisa. 

1 

[13/11/06 19:36] < Aluno 1> para mim, a experiência da construção do projeto foi muito 

positiva, pois o projeto que escrevemos em metodologia não foi avaliado de forma mais 

detalhista ou crítico 

[13/11/06 19:37] < Aluno 2> e aquilo q aprendemos a ver o impacto das revistas.. foi 

simplesmente genial! achei o máximo! 

(..) 

[13/11/06 19:38] < Aluno 3> eh verdade, a elaboração dos projetos das duas cadeiras foi muito 

diferente 

[13/11/06 19:38] < Aluno 1> aham, foi muito interessante mesmo a parte do impacto das 

revistas, pois parece uma coisa simples, mas ninguém havia parado para nos mostrar onde 
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encontrar, o q realmente significava, apenas nos diziam "essa é uma revista de impacto!" 

 

2 

[18/09/06 19:24] < Aluno 1> é... e é bastante difícil pesquisar a metodologia, pois cada situação 

é uma! 

(..) 

[18/09/06 19:28] <Tutor> para montar a metodologia, podemos estabelecer alguns pontos: 1. 

qual é o problema? quais são os objetivos? como fazer para alcançar os objetivos? 

(metodologia) 

[18/09/06 19:29] <Tutor> vamos fazer a metodologia por partes... 

[18/09/06 19:29] < Aluno 1> Tutor! encontramos dificuldade nos procedimentos quanto à 

dosagem a ser administrada ao ratinhos 

[18/09/06 19:29] <Tutor> como assim? o volume? 

[18/09/06 19:30] < Aluno 2> paramos nos procedimentos da aula 9 

[18/09/06 19:30] <Aluno 3> isso 

[18/09/06 19:30] <Tutor> podemos usar aquele roteiro tb 

(..) 

[18/09/06 19:34] <Tutor> numa 1a vez (1o experimento) é normal surgirem dúvidas quanto à 

dosagem, por exemplo, massa de planta para fazer o chá, volume, freqüência da 

administração... por isso, não se preocupem em definir uma massa ou volume que darão os 

melhores resultados (que ainda não temos) 

[18/09/06 19:35] < Aluno 1> tah mas daí o projeto vai ficar incompleto! 

(..) 

[18/09/06 19:38] < Aluno 4> acho q o Tutor tah dizendo q a gente pode testar com essa 

amostragem que tu encontrou Aluno 1 e aos poucos, conforme os resultados, vamos 

aperfeiçoando 

(..) 

[19:41] <Tutor> com isso, o que eu quis dizer é pra não se preocuparem com o volume, mas 

dar maior importância ao procedimento 

[18/09/06 19:41] < Aluno 1> ok 

 

Tabela 42: Familiarizar o aluno com as publicações científicas e suas normas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

[28/08/06 19:55] < Aluno 1> a revista em que o artigo foi publicado influencia bastante na 

qualidade do estudo, tem revistas que tem maior credibilidade com o público, mas nunca 

podemos acreditar 100 % no que lemos nessas publicações não científicas 

[28/08/06 19:55] < Aluno 2> concordo plenamente Aluno 1 

[28/08/06 19:55] < Aluno 3> ok 

[28/08/06 19:56] <Tutor> e nas publicações científicas? qual seria a % de credibilidade? 

[28/08/06 19:57] < Aluno 2> ah... daí é maior... acho que 80 ou 90% 

[28/08/06 19:57] < Aluno 3> dependeria do trabalho 

[28/08/06 19:57] < Aluno 2> também 

[28/08/06 19:57] < Aluno 2> da revista... 

[28/08/06 19:58] <Tutor> sem ler o trabalho, a credibilidade já é de 80-90%? 

(..) 

[28/08/06 19:59] <Tutor> então porque vcs "acreditam" mais em uma publicação dita 

"científica"? 

[28/08/06 19:59] < Aluno 2> porque ela é feita com mais seriedade... precisar passar por uma 

revisão p/ser publicada... 

[28/08/06 19:59] < Aluno 3> por que podemos analisar como foram obtidas aquelas 

informações 

[28/08/06 20:00] < Aluno 2> é feita por pessoas mais qualificadas 
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1 

(..) 

[28/08/06 20:01] < Aluno 1> é analisada por um comitê de ética, normalmente envolve mais de 

um autor 

[28/08/06 20:01] < Aluno 4> há revistas que revisam muito bem e não aceitam com erros.. 

[28/08/06 20:01] < Aluno 4> eu acho... 

[28/08/06 20:02] <Tutor> mas como podemos saber se a referagem foi bem feita? 

 

2 

[04/09/06 19:45] <Tutor> e como saber se este trabalho é bom? 

[04/09/06 19:46] < Aluno 1> analisando criticamente ele... comparando com outros... 

[04/09/06 19:46] < Aluno 2 > deve ter boas referências, ter uma escrita coerente 

[04/09/06 19:46] < Aluno 3> observando a metodologia, as referencias.. 

[04/09/06 19:46] < Aluno 4> concordo com as gurias 

[04/09/06 19:47] < Aluno 3> analisar se o que diz no artigo eh coerente..  

 

3 

[04/09/06 20:17] < Aluno 1> agora sim... é q não tinha visto q tinha os numerozinhos p/passar 

de página... desculpa (vergonha) 

[04/09/06 20:17] < Aluno 1> Fator de Impacto: 30.927 (JCR-2005) /science 

(..) 

[04/09/06 20:18] < Aluno 1> nature Fator de Impacto: 29.273 (JCR-2005)  

(..) 

[04/09/06 20:18] < Aluno 2> achei umas q ñ tem? pq? 

[04/09/06 20:19] <Tutor> já vamos comentar sobre isso, Aluno 2. boa observação. 

[04/09/06 20:19] <Aluno 1> mas eu não imaginava q a nature tivesse a área de linguística, 

letras e arte! que legal! 

(..) 

[04/09/06 20:20] <Tutor> por que a science é melhor? 

[04/09/06 20:20] < Aluno 2> fator de impacto maior? 

[04/09/06 20:21] < Aluno 1> parece melhor pois tem um fator de impacto maior 

[04/09/06 20:21] < Aluno 2> se bem q é muito próximo! 

[04/09/06 20:21] <Tutor> o que as demais acham? 

(..) 

[04/09/06 20:22] <Tutor> vcs podem observar que há 3 casas depois da virgula para poder 

diferenciar melhor as publicações. 1 pto é bastante coisa, ou seja, a diferença entre elas é 

significativa 

[04/09/06 20:22] < Aluno 2> é bem diferente do q comparar elas com a nutrition, por exemplo 

[04/09/06 20:23] < Aluno 3> Tutor, adorei saber isso!!! 

 

 

4.7 Avaliação das disciplinas 

 

A avaliação final de cada disciplina foi dividida em (1) Avaliação da disciplina; (2) 

Auto-avaliação, somente no 3o oferecimento do curso à distância; (3) Avaliação do 

material didático e (4) Análise crítica da disciplina (apêndices 10 e 11). Nestas 

avaliações foram apresentadas questões com asterisco para que os alunos as 



97 

 

comentassem (aqui sublinhadas). O número de alunos que respondeu às avaliações 

foi: npresencial = 76 (turmas A – D); ndistância = 28 (turmas E1, E2, F, G). 

 

4.7.1 Avaliação da disciplina 

 

Nas tabelas 43 e 44 são apresentados resultados referentes à disciplina na 

modalidade presencial. Já nas tabelas 45 e 46 são apresentados resultados relativos 

à modalidade à distância. E na tabela 47 de ambas as modalidades. O número de 

questões presentes em cada avaliação sofreu mudanças ao longo dos 

oferecimentos. Dessa forma, são destacados, a seguir, o número de alunos que 

respondeu a cada afirmação e sua turma de origem. 

 

Tabela 43: Avaliação da disciplina presencial. 

 Legenda: CF = concordo fortemente; C = concordo; I = indeciso ou indiferente; 

D = discordo; DF = discordo fortemente. 

 

Afirmações aplicadas nas turmas A, B, C e D [n=76 (98% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

1 

Esta disciplina favorece um 

amadurecimento do aluno à 

pesquisa. 

65,7 + 9,0 33 + 7,8 0 +0 1,25 + 2,5 - 

2 
Ficou claro o significado de 

Ciência. 
26,2 + 7,8 65,5 + 8,9 3,2 + 2,2 1,25 + 2,5 - 

3 Sua visão de Ciência foi alterada. 27,7 + 5,0 40 + 12,7 24,5 + 7,3 3,7 + 7,5 3,5 + 4,7 

4 

Os assuntos abordados deixaram-

no(a) mais crítico(a) quanto às 

informações e resultados. 

63,0 + 16,8 31,5 + 16,9 5,25 + 1,9 - - 

5 

O uso de artigos científicos em 

uma disciplina curricular permite 

uma visão de ciência semelhante à 

obtida nesta disciplina. 

15,0 + 9,3 28,2 + 24,8 10,7 + 4,6 32,7 + 9,6 11 + 8,7 
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6 

Esta disciplina desenvolveu 

conhecimentos básicos 

necessários à escrita de projetos 

de pesquisa. 

43,2 + 9,7 53,7 + 10,8 1 + 2 - 1,25 + 2,5 

7 
Esta disciplina familiarizou-o(a) 

com as publicações científicas. 
22,25 + 16,13 65,7 + 17,4 9,2 + 8,6 2,2 + 2,6 - 

 

Afirmações aplicadas na turma D [n=22 (100% da turma)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

8 

A forma de ler uma publicação 

científica mudou após cursar esta 

disciplina. 

36 50 14 0 0 

9 

Houve mudança na proposição de 

perguntas a serem investigadas 

experimentalmente. 

18 41 27 14 0 

 

Afirmações aplicadas nas turmas A, B, C e D [n=76 (98% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

10 

As estratégias empregadas nesta 

disciplina foram apropriadas para 

obter os objetivos pretendidos. 

39,7 + 8,1 56,2 + 12,0 1 + 2 1,25 + 2,5 1,25 + 2,5 

11 
Os grupos de estudo e discussão 

auxiliaram a aprendizagem. 
44,7 + 9,2 49,2 + 6,5 3,5 + 4,3 - - 

12 

O curso seria melhor se fosse dado 

exclusivamente com aulas 

expositivas. 

2 + 4 - 5,75 + 5,9 24 + 7 68,2 + 6,1 

13 
A carga horária da disciplina foi 

suficiente. 
25,0 + 18 52,7 + 12 4,5 + 3,7 14,7 + 10,4 2 + 2,3 

14 

As atividades extra-classe 

auxiliaram no entendimento dos 

conteúdos. 

30,7 + 20,9 55,2 + 7,7 11 + 13,1 1,2 + 2,5 1,2 + 2,5 

15 

Os prazos para entrega das 

atividades extra-classe foram 

adequados. 

18,5 + 9 50,7 + 7,1 11 + 11,6 14,7 + 7 4,5 + 5,2 

16 
Os objetivos desta disciplina 

ficaram claros. 
44,7 + 6,8 51,7 + 7,2 1,2 + 2,5 - 1,2 + 2,5 

17 

Houve sucesso na introdução das 

formas de fazer e divulgar ciência e 

nos procedimentos para obter 

31,5 + 12,2 52 + 11,7 7,2 + 9,3 3 + 3,8 1,2 + 2,5 
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financiamento. 

 

18 

 

Esta disciplina permitiu uma 

progressiva autonomia intelectual. 

 

30,5 + 11,6 

 

58,5 + 18,3 

 

8,2 + 9,1 

 

- 

 

1,2 + 2,5 

19 
Você se sentiu motivado com os 

assuntos abordados. 
31,2 + 16,5 51,7 + 14,3 14 + 4,3 - 1,2 + 2,5 

 

Afirmações aplicadas nas turmas A, B, C e D [n=76 (98% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

20 
Os professores motivaram-no ao 

aprendizado. 
55,5 + 29,2 40,5 + 23,4 4 + 8 - - 

21 
Você se sentiu à vontade para 

expor suas dúvidas. 
54 + 15,2 37,7 + 11,3 8 + 5,9 - - 

22 
No final de cada aula suas dúvidas 

foram esclarecidas. 
45,2 + 17,8 45,2 + 20,2 7 + 6,8 - - 

23 
As aulas na Sala Multimídia foram 

proveitosas. 
27,7 + 2,2 38,7 + 14,9 17,7 + 9,2 5,7 + 4,6 3,2 + 3,9 

24 
Esta disciplina atingiu as suas 

expectativas. 
47,7 + 7,4 48,5 + 3,7 2,2 + 2,6 - 1,2 +2,5 

25 
Seu interesse pelo estudo científico 

foi aumentado. 
39,2 + 5,6 27,2 + 8,9 29,5 + 5,6 2 + 4 1 + 2 

26 

Seria conveniente aprofundar seus 

conhecimentos em Ciência em 

uma disciplina adicional. 

26,0 + 10,7 27,0 + 3,2 33,5 + 12,3 9,5 + 6,8 1 + 2 

27 
Você recomendaria esta disciplina 

para seus colegas. 
65,7 + 5,1 33 + 2,7 - 1,2 + 2,5 - 

28 Há continuidade entre os assuntos. 29,5 + 7,2 63 + 4,3 3,2 + 2,2 2,2 + 2,6 - 

29 

Seus conhecimentos anteriores 

foram suficientes para acompanhar 

esta disciplina. 

50 + 19,1 39,2 + 17 5,2 + 1,9 3,2 + 2,2 1,2 + 2,5 

30 
Esta disciplina é importante na sua 

formação. 
70,2 + 17,4 25,5 + 19,7 2,5 + 5 - 1,2 + 2,5 

31 
Os conteúdos abordados têm 

relação com a sua formação. 
56,2 + 9,5 40,2 + 5,9 3,5 + 7 - - 

32 
Esta disciplina contribui a uma 

formação científica. 
69,5 + 6,7 28,5 + 6,5 1,2 + 2,5 - - 

33 
Esta disciplina é importante na 

formação de qualquer graduando. 
60,2 + 7,9 20,5 + 6,9 7 + 5,9 5 + 3,9 5,2 + 3,8 
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No 1º oferecimento da disciplina presencial foi sugerido o acréscimo dos 

conteúdos relacionados à ética na pesquisa e desenvolvimento, filosofia e história da 

ciência. A partir dessas sugestões foi criada a aula sobre concepções de ciências 

(Aula 2, apêndice 1) e anexado o texto sobre a utilização de animais em projetos de 

pesquisa (Aula 8, apêndice 1). E no 2º oferecimento, as sugestões de acréscimo de 

mais aulas sobre filosofia da ciência e ensino de técnicas de apresentação. Não foi 

sugerida a retirada de conteúdos da disciplina. 

 

Tabela 44: Afirmação 34 da avaliação da disciplina presencial (n=76, 98% dos 

alunos). 

 

Afirmações aplicadas nas turmas A, B, C e D [n=76 (98% dos alunos)]. 

Afirmação Mantida como está (%) Ampliada (%) Reduzida (%) Excluída (%) 

34 
Você acredita que esta 

disciplina deva ser 
55,5 + 29,9 41,5 + 28,5 2,5 + 5 - 

 

 

Tabela 45: Avaliação da disciplina à distância (n=28, 100% dos alunos). 

Legenda: CF = concordo fortemente; C = concordo; I = indeciso ou indiferente; D = 

discordo; DF = discordo fortemente. 

 

Afirmação aplicada nas turmas E
1
, E

2
, F [n=21 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

1 

Esta disciplina favorece um 

amadurecimento do aluno à 

pesquisa. 

74,6 + 22,5 25,3 + 22,5 - - - 
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Afirmação aplicada na turma G [n=7 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

2 

Há diferença entre o 

conhecimento científico e o 

conhecimento de senso comum 

86 14 - - - 

 

Afirmações aplicadas nas turmas E
1
, E

2
, F, G [n=28 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

3 
Ficou claro o significado de 

Ciência. 
39,5 + 22,1 56,7 + 20,8 3,5 + 7 - - 

4 
Sua visão de Ciência foi 

alterada. 
52,5 + 18,3 41,7 + 18,3 2,7 + 5,5 2,7 + 5,5 - 

5 

Os assuntos abordados 

deixaram-no(a) mais crítico(a) 

quanto às informações e 

resultados. 

73 + 23,5 26,7 + 23,5 - - - 

 

Afirmações aplicadas nas turmas E
2
, F [n=14 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

6 

O uso de artigos científicos em 

uma disciplina curricular permite 

uma visão de ciência semelhante 

à obtida nesta disciplina. 

31 + 12,7 21 + 1,4 31 + 12,7 5,5 + 7,7 - 

7 

Esta disciplina desenvolveu 

conhecimentos básicos 

necessários à escrita de projetos 

de pesquisa. 

78 + 31,1 22 + 31,1 - - - 

8 
Esta disciplina familiarizou-o(a) 

com as publicações científicas. 
43,7 + 13,0 49,5 + 14,4 6,2 + 7,3 - - 

 

Afirmações aplicadas na turma G [n=7 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

9 

A forma de ler uma publicação 

científica mudou após cursar 

esta disciplina. 

43 43 14 - - 

 

10 

 

A forma de ler qualquer 

publicação mudou após cursar 

esta disciplina 

 

43 

 

43 

 

14 

 

- 

 

- 
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Afirmação aplicada nas turmas E
1
, E

2
, F, G [n=28 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

11 

As estratégias empregadas 

nesta disciplina foram 

apropriadas para obter os 

objetivos pretendidos. 

21,7 + 18,2 60,2 + 24,1 10,7 + 21,5 3,5 + 7 3,5 + 7 

 

Afirmação aplicada nas turmas E
1
, E

2
, F [n=21 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

12 
É melhor ler o conteúdo da aula 

antes de começá-la 
66 + 5,5 33,6 + 6 - - - 

 

Afirmação aplicada nas turmas E
1
, E

2
, F, G [n=28 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

13 

É melhor ler o conteúdo e fazer 

os exercícios da aula antes de 

começá-la 

23,2 + 13,4 17 + 18,3 21,2 + 17,5 38 + 13,2 - 

 

Afirmação aplicada nas turmas E
1
, E

2
, F [n=21 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

14 
É melhor ler o conteúdo e fazer 

os exercícios durante a aula. 
15 + 4,5 31,3 + 17,6 30,6 + 12,2 11,3 + 10,2 7,3 + 12,7 

 

Afirmação aplicada nas turmas F, G [n=16 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

15 

O curso seria melhor se fosse 

dividido em 2 dias por semana 

(1h30 cada) 

19,5 + 12 18 + 5,6 25 + 4,2 16,5 + 23,3 19,5 + 12 

 

Afirmações aplicadas nas turmas E
1
, E

2
, F, G [n=28 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

16 
Os grupos de estudo no fórum 

auxiliaram a aprendizagem 
18,6 + 4,1 52,6 + 28,3 18 + 20,3 6,6 + 11,5 3,6 + 6,3 

17 
As discussões no chat auxiliaram 

a aprendizagem.  
64,2 + 24,4 24,5 + 4,1 7 + 14 3,5 + 7 - 

18 A plataforma é de fácil utilização. 35,2 + 14,2 44,5 + 16,3 3,5 + 7 16,2 + 20,6 - 
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Afirmação aplicada nas turmas E
1
, E

2
, F [n=21 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

19 

A maior dificuldade encontrada 

foi a adaptação ao Ensino à 

distância. 

36,6 + 20,4 28,3 + 12,7 15 + 4,6 15,6 + 16,5 3,6 + 6,3 

 

Afirmações aplicadas nas turmas E
1
, E

2
, F, G [n=28 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

20 
A carga horária da disciplina foi 

suficiente. 
23 + 14,2 57,5 + 23,7 5 + 10 10,7 + 21,4 3,5 + 7 

21 
O tempo destinado a cada aula 

(não ao curso) foi apropriado. 
12 + 8,4 67,5 + 13 7,7 + 9,6 12,5 + 14,6 - 

22 

As atividades extra-classe 

auxiliaram no entendimento dos 

conteúdos. 

31 + 23,6 58,2 + 20,0 7 + 8 - 3,5 + 7 

23 

Os prazos para entrega das 

atividades extra-classe foram 

adequados. 

14,5 + 20,7 60,2 + 35,8 7 + 8 17,7 + 26,9 - 

24 
Os objetivos desta disciplina 

ficaram claros. 
26,5 + 13 69,7 + 15,5 - - - 

25 

Houve sucesso na introdução 

das formas de fazer e divulgar 

ciência 

32,2 + 5,6 60,2 + 4,7 3,5 + 7 - - 

 

Afirmação aplicada na turma E
2
 [n=5 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

26 

Houve sucesso na introdução 

dos procedimentos para obter 

financiamento 

40 40 20 - - 

 

Afirmações aplicadas nas turmas E
1
, E

2
, F, G [n=28 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

27 

Esta disciplina permitiu uma 

progressiva autonomia 

intelectual. 

31,5 + 13,5 54,5 + 13,4 13,2 + 11,5 - - 

28 
Você se sentiu motivado com os 

assuntos abordados. 
33,2 + 32 50,2 + 23,6 12,5 + 14,6 3,5 + 7 - 

29 
Os professores motivaram-no ao 

aprendizado. 
36,5 + 19,9 56,2 + 21 - - - 
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Afirmações aplicadas nas turmas E
1
, E

2
, F, G [n=28 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

30 
Você se sentiu à vontade para 

expor suas dúvidas. 
36,0 + 29,8 53,7 + 23,2 6,2 + 7,3 3,5 + 7 - 

31 
No final de cada aula suas 

dúvidas foram esclarecidas. 
27 + 16,8 58,5 + 24,9 7 + 8 3,5 + 7 3,5 + 7 

32 
Esta disciplina atingiu as suas 

expectativas. 
19 + 16,7 57,5 + 11,5 19,5 + 13,3 3,5 + 7 - 

33 
Seu interesse pelo estudo 

científico foi aumentado. 
36 + 6,7 58 + 11,1 5,5 + 11 - - 

34 

Seria conveniente aprofundar 

seus conhecimentos em Ciência 

em uma disciplina adicional. 

46 + 7,5 22 + 14,5 31,5 + 13,5 - - 

35 
Você recomendaria esta 

disciplina para seus colegas. 
36 + 25,4 60,2 + 22 - 3,5 + 7 - 

37 
Há continuidade entre os 

assuntos. 
26 + 18,4 65,2 + 15,7 5 + 10 3,5 + 7 0 = 0 

 

 

Afirmações aplicadas na turma E
2
 [n=5 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

36 
Você refaria esta disciplina (se 

fosse possível voltar no tempo) 
60 40 - - - 

38 

O módulo 2 usa os 

conhecimentos obtidos no 

módulo 1. 

60 40 - - - 

 

 

Afirmações aplicadas nas turmas E
1
, E

2
, F, G [n=28 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

39 

Seus conhecimentos anteriores 

foram suficientes para 

acompanhar esta disciplina. 

22,5 + 12,2 46,7 + 14,4 13,2 + 11,5 16,7 + 13,7 - 

40 
Esta disciplina é importante na 

sua formação. 
52,5 + 18,3 47,5 +18,3 - - - 

41 
Os conteúdos abordados têm 

relação com a sua formação. 
50,2 + 14,9 43,2 + 10 2,7 + 5,5 3,5 + 7 - 

42 
Esta disciplina contribui a uma 

formação científica. 
63,7 + 30,0 35,7 + 29,7 - - - 
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43 

Esta disciplina é importante na 

formação de qualquer 

graduando. 

39,7 + 29,4 41,7 + 18,4 11,7 + 15,6 - - 

 

No 2º oferecimento da disciplina à distancia foi sugerida a inclusão de aulas que 

trabalhassem a história da ciência. Não houve sugestão de retirada de conteúdo em 

nenhum dos oferecimentos. No terceiro oferecimento foi sugerido o uso de artigos 

em português, apenas, nas atividades extraclasse. 

 

Tabela 46: Afirmação 44 da avaliação da disciplina à distância. 

Afirmações aplicadas nas turmas E
1
, E

2
, F, G. [n=28 (100% dos alunos)]. 

Afirmação Mantida como está (%) Ampliada (%) Reduzida (%) Excluída (%) 

44 
Você acredita que esta 

disciplina deva ser 
51,5 + 31,4 41,2 + 32,1 7 + 14 - 

 

Tabela 47: Média aritmética das notas dadas pelos alunos para a disciplina (0-10). 

Turma A 

(n=13) 

B 

(n=19) 

C 

(n=22) 

D 

(n=22) 

E
1
 

(n=7) 

E
2
 

(n=5) 

F 

(n=9) 

G 

(n=7) 

Média (0 - 10) 8,8 8,2 8,7 9,0 8,6 9,1 8,8 7,7 

n respostas 98% dos alunos 100% dos alunos 

 

 

4.7.1.1 Afirmações comentadas 

 

A seguir são apresentadas, em categorias, as respostas apresentadas pelos alunos 

às afirmações destacadas na avaliação da disciplina (tabelas 43 e 45). Muitos deles 

não evidenciaram o item, preferindo apresentar somente sua análise crítica da 

disciplina. 
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Tabela 48: Sua visão de ciência foi alterada (afirmações 3 e 4 das tabelas 43 e 45, 

respectivamente). 

Categorias de comentários C – D (%) F – G (%) 

Foi ampliada / ficou mais completa 56,5 + 16,2 50,5 + 9,2 

Sim, pois não sabia o que era Ciência antes 11 + 9,9 - 

Sim, principalmente quanto ao senso crítico e 

metodologia científica 

6,5 + 3,5 19,5 + 12 

Sim, consegui distinguir Ciência de Senso Comum 2 + 2 - 

Sim, pois ajudou a organizar idéias 4 + 0 - 

A Ciência não é verdade absoluta, é mutável. 2 + 2 - 

 

 

Tabela 49: A forma de ler uma publicação científica mudou após cursar esta 

disciplina (Afirmação 8 e 9 das tabelas 43 e 45, respectivamente). 

Categorias de comentários D (%) G (%) 

Ficou muito mais crítica 36 - 

Foi melhorada 32 - 

Antes não lia a metodologia 9 - 

Melhorou a análise lógica e argumentação 4 - 

Tomei ciência de detalhes importantes num trabalho 9 - 

 

 

Tabela 50: Houve mudança na proposição de perguntas a serem investigadas 

experimentalmente (Afirmação 9 da tabela 43) (turma D, n=22). 

Categorias de comentários (%) 

Restringir o problema 9 

Sim, pois aumentou o número de possibilidades de tentar responder um problema 4 

Essa mudança aconteceu na iniciação científica 9 
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4.7.2 Auto – avaliação (turma G) 

 

Tabela 51: Auto-avaliação (n=7, 100% dos alunos). Legenda: CF = concordo 

fortemente; C = concordo; I = indeciso ou indiferente; D = discordo; DF = discordo 

fortemente. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

45 Li o programa da disciplina antes de iniciá-la 28 57 - 14 - 

46 Li o programa da disciplina durante a mesma - 43 - 28 28 

47 Li o conteúdo da aula e fiz as atividades propostas 14 86 - - - 

48 Participei efetivamente nas discussões (chat) 57 28 14 - - 

49 Tirei as dúvidas sempre que apareciam 28 71 - - - 

50 
Esta disciplina mudou a minha concepção sobre Ensino 

à Distância. 
28 28 14 14 14 

 

 

4.7.3 Avaliação do Material Didático. 

 

As tabelas 52 e 53 mostram os resultados obtidos, respectivamente, nas 

modalidades presencial e à distância. 

 

Tabela 52: Avaliação do material didático, turmas presenciais. 

CF = concordo fortemente; C = concordo; I = indeciso ou indiferente; D = discordo; 

DF = discordo fortemente 

 

Afirmação aplicada nas turmas A, B, C, e D [n=76 (98% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

35 
Aula 1: O texto é claro e os 

exercícios complementam a leitura. 
39,7 + 16,5 48,5 + 13,1 7,7 + 2,6 2,2 + 2,6 - 
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Afirmação aplicada nas turmas B, C, e D. [n=63 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

36 
Aula 2: O texto é claro e os 

exercícios complementam a leitura. 
25,2 + 5,8 51,6 + 24,9 7,6 + 5,5 13,6 + 23,6  1,6 + 2,8 

 

Afirmação aplicada nas turmas A, B, C, e D. [n=76 (98% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

37 

Aula 3: O roteiro foi eficiente na 

apresentação da metodologia 

científica e os exercícios 

complementam a leitura 

38,7 + 16,3 50,2 + 10,2 4,5 + 3,7 4,7 + 6,6 - 

 

Afirmação aplicada na turma D. [n=22 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

38 

Aula 3: O experimento das caixas 

foi bem sucedido na diferenciação 

entre observação e interpretação 

59 32 9 - - 

 

Afirmação aplicada nas turmas A, B, C, e D. [n=76 (98% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

39 
Aula 4: Os textos foram bem 

escolhidos. 
27 + 3,7 57,5 + 5 9,5 + 4,5 3,2 + 3,9 1 + 2 

 

Afirmação aplicada nas turmas A, C, e D [n=58 (98% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

40 
Aula 4: Os exercícios possibilitam a 

diferenciação entre os textos . 
36,7 + 8 58 + 10,4 2,2 + 2,3 2,6 + 4,6 - 

 

Afirmação aplicada nas turmas A, B, C, e D [n=76 (98% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

41 
Aula 5: O texto é claro e os 

exercícios complementam a leitura. 
35,2 + 6,5 54 + 3,7 4 + 8 5,5 + 4 - 

42 

Aula 6: Os exercícios possibilitaram 

a diferenciação e o uso da dedução 

e da indução. 

18,7 + 10,3 58,7 + 4,1 9 +4,1 6,7 + 5,8 
1,2 + 

2,5 

43 

Aula 7: O exercício proposto em 

sala foi eficiente na apresentação 

do assunto referagem. 

 

40,2 + 16,5 45 + 15,7 5 + 7,5 8 + 10,2 - 
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44 

Aula 8: Ficou claro a necessidade 

da especificação do problema a ser 

investigado cientificamente. 

51,2 + 7,1 44,7 + 6 1,2 + 2,5 2,2 + 2,6 - 

 

 

Afirmação aplicada nas turmas B e C [n=41 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

45 
Aula 8: A exposição e a discussão 

do conteúdo foi eficiente. 
19,5 + 4,9  52 + 15,5 16 + 15,5 12,5 + 4,9 - 

 

 

Afirmação aplicada na turma D [n=22 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

46 

Aula 9: A exposição e a discussão 

sobre a Evolução da Ciência foram 

eficientes 

54  32 4 - 4 

 

Afirmações aplicadas nas turmas A, B, C, e D [n=76 (98% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

47 
Aula 10: A revisão bibliográfica foi 

facilitada após esta aula. 
34,7 + 4,8 36,5 + 9,5 23,7 + 15,2 2,2 + 2,6 1,2 + 2,5 

48 

Aula 11: O desenvolvimento da 

metodologia foi facilitado após esta 

aula. 

24,2 + 8,4 62,7 + 7,8 10,5 + 3,7 1 + 2 - 

 

Afirmação aplicada nas turmas A, C, e D [n=58 (98% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

49 
Aula 12: A apresentação oral 

melhorou a escrita do projeto. 
39,6 + 4,7 44 + 7,2 10,3 + 3,2 - 1,3 + 2,3 

50 

Aula 12: Assistir a apresentação 

oral dos grupos estimulou a minha 

capacidade de análise crítica. 

35,3 + 3 47 + 11,5 13,3 + 8,3 1,3 + 2,3 - 

51 

Aula 13: O conhecimento sobre 

financiamentos de pesquisas foi 

aumentado 

30,6 + 17,7 44,6 + 14,8 20 + 5,2 2,6 + 2,3 - 

52 

Aula 14: Foi interessante analisar 

os resultados sugeridos ao meu 

projeto. 

28,6 + 6,6 32,3 + 16,2 16,3 + 9,7 - - 
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Tabela 53: Avaliação do material didático, turmas E – G (n=28). 

CF = concordo fortemente; C = concordo; I = indeciso ou indiferente; D = discordo; 

DF = discordo fortemente. 

Afirmação aplicada nas turmas E
1
, F e G [n=23 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

51 
Aula 1: O texto é claro e os 

exercícios complementam a leitura. 
45,3 + 20,2 54,6 + 20,2 - - - 

52 
Aula 2: O texto é claro e os 

exercícios complementam a leitura. 
45,3 + 20,2 49,6 + 25,6 4,6 + 8 - - 

53 

Aula 3: O roteiro foi eficiente na 

apresentação da metodologia 

científica e os exercícios 

complementam a leitura 

45,3 + 20,2 49,6 + 25,6 4,6 + 8 - - 

54 
Aula 4: Os textos foram bem 

escolhidos. 
44,3 + 12 41,3 + 26,5 4,6 + 8 9,3 + 16,1 - 

 

 

Afirmação aplicada nas turmas F e G [n=16 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

55 
Aula 4: Os exercícios possibilitam a 

diferenciação entre os textos . 
49,5 + 9,2 29 + 21,2 14 + 14 7 + 7 - 

56 
Aula 5: O texto é claro e os 

exercícios complementam a leitura. 
38 + 7 55 + 16,9 - 7 + 7 - 

58 

Aula 5: Os exercícios possibilitaram 

a diferenciação e o uso da dedução 

e indução e os exercícios 

complementaram a leitura. 

25 + 4,2 55 + 16,9 7 + 7 12,5 + 2,1 - 

 

 

Afirmação aplicada na turma E
1
 [n=7 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

57 

Aula 5: O texto é claro, o roteiro foi 

eficiente na análise dos resultados 

experimentais, na apresentação da 

dedução e da indução e os 

exercícios complementam a leitura. 

57 43 - - - 
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Afirmação aplicada nas turmas E
2
, F e G. [n=21 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

59 

Aula 6: O exercício proposto em 

sala foi eficiente na apresentação 

do assunto referagem. 

37,3 + 8,3 51 + 9,5 6,6 + 11,5 4,6 + 8 - 

 

 

Afirmação aplicada nas turmas E
2
 e F [n=13 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

60 

Aula 7: Ficou claro a necessidade 

da especificação do problema a ser 

investigado cientificamente. 

49 + 41 51 + 41 - - - 

61 
Aula 8: A revisão bibliográfica foi 

facilitada após esta aula. 
36,5 + 4,9 58 + 2,8 5,5 + 5,5 - - 

62 

Aula 9: O desenvolvimento da 

metodologia foi facilitado após esta 

aula. 

26,5 + 9,2 73,5 + 9,2 - - - 

63 

Aula 10: A apresentação oral 

melhorou a escrita do projeto 

(vídeo-conferência). 

42 + 2,8 42 + 2,8 15,5 + 6,3 - - 

 

 

Afirmação aplicada na turma F [n=9 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

64 

Aula 10: Assistir a apresentação 

oral dos grupos estimulou a minha 

capacidade de análise crítica  

44 33 22 - - 

 

 

Afirmação aplicada na turma E
2
 [n=5 (100% dos alunos)]. 

Afirmação CF (%) C (%) I (%) D (%) DF (%) 

65 

Aula 11: O conhecimento sobre 

financiamentos de pesquisas foi 

aumentado 

60 40 0 0 0 

66 

Aula 12: Foi interessante analisar 

os resultados sugeridos ao meu 

projeto. 

60 40 0 0 0 
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4.7.4 Análise crítica da disciplina (depoimentos espontâneos). 

 

Na tabela 54 são apresentados exemplos de comentários escritos na avaliação 

final de todas as disciplinas. 

 

Tabela 54: Exemplos representativos de comentários espontâneos apresentados 

na avaliação final da disciplina. 

1
a 
turma – curso presencial 

1 “A atividade III foi interessante, pois na hora de analisar o texto escrito por outra pessoa, aprendi 

uma forma de analisar o meu”. 

2 “O curso superou minhas expectativas; supriu necessidades em termos de maturidade científica 

que em minhas IC´s não obtive”. 

3 “A disciplina em si é muito semelhante em conteúdo com “metodologia científica”, entretanto a 

maneira menos expositiva tornou Introdução à Ciência mais agradável e eficiente”. 

 

 

 

2
a 
turma – curso presencial 

4 “Esta é uma disciplina fundamental para o desenvolvimento do pensamento científico”. 

5 “Curso excelente, me ajudou a ter visão crítica, hoje posso ler um artigo com maior visão crítica”. 

 

 

3
a 
turma – curso presencial 

6 
“A disciplina promoveu um certo amadurecimento na forma de obter e interpretar informações, 

permitindo uma visão mais crítica”. 

7 “Achei a QBQ2006 de extrema importância para o nosso amadurecimento profissional”. 

8 
(...) “hoje eu vejo um artigo criticamente, enquanto antes simplesmente lia e acreditava em tudo 

que estava escrito” (...). 

9 

“Comecei esse curso com uma visão errada sobre ciência, não gostando de ciência – pois pra 

mim, era resumida em “ficar trancado em um laboratório”, sem interesse em seguir carreira 

acadêmica ou alguma iniciação. Depois do curso, mudei meu conceito de ciência, me interesso 

muito mais por ela, aprendi a ser muito mais critica, me interesso em fazer iniciação, e uma 

mudança importante, mudou muito a minha visão a respeito de ser professora ao ficar em 

contato com tamanha dedicação e carinho que os professores demonstraram neste curso. 

O interessante é que no 1
o
 semestre tivemos uma disciplina que o trabalho era analisar um 

artigo científico e criticá-lo. Meu pensamento foi: “quem sou eu pra criticar um artigo? Se foi 

publicado é porque é bom!” Que ingênua eu era!!!”. 
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3
a 
turma – curso presencial 

10 
Fiquei até emocionada (olha a imparcialidade) quando recebemos os resultados da nossa 

pesquisa. Deu uma curiosidade incrível. 

 

 

4
a
 turma – curso presencial 

11 (...) essa disciplina auxilia e complementa os aprendizados adquiridos na iniciação científica. 

12 

(...) quando agente começa a fazer IC temos um contato brusco com ciência e procedimentos de 

uma maneira que não conseguimos ser críticos, apenas aceitamos. Lamento muito não ter feito 

esta disciplina bem antes, pois teriam sido muito melhores as minhas pesquisas. 

13 Essa disciplina é essencial a uma formação científica. 

14 

Sempre aceitava o que me diziam, mas depois das aulas comecei a questionar tudo (alguns 

acham que até demais). Eu acho que nunca tinha lido uma publicação científica antes, mas a 

disciplina me ajudou a direcionar a leitura. 

15 Essa disciplina desenvolveu meu senso crítico e, portanto, aumentou a minha autonomia. 

 

 

1
a
 turma – curso à distância. 

16 
ainda não me sinto totalmente segura quanto a pensamento e criticidade científica, mas com 

certeza muito mais avançada do antes da disciplina 

17 

Agora quando tenho que procurar artigos para fazer algum trabalho p/ a faculdade sempre 

analiso em que revista foi publicada, o ano das publicações que estão na referência, quem 

escreveu e de que tipo é o estudo. 

18 

(...) o momento de discussão no chat foi o de maior aprendizado, pois as discussões eram 

riquíssimas, cada uma dava uma opinião diferente, trazia uma dúvida diferente e com isso obtive 

muitos conhecimentos e informações novas. 

19 
Acho que seria muito importante todos os alunos de graduação fazerem, pois sinto que nos 

diferenciamos do restante da turma. 

20 

(...) essa disciplina foi um grande desafio pessoal, mas que com certeza valeu muito a pena! 

Aprendi muita coisa! Tanto em relação à minha formação acadêmica quanto em relação à minha 

formação pessoal. Sentirei falta dos nossos encontros! 

21 

Acho que saímos muuuito mais críticos dessa disciplina. O conhecimento que ela me deu me 

estimulou pra correr atrás de um estágio em laboratório. To adorando ler artigos e 

principalmente, conseguir apontar os erros dele. 

 

2
a
 turma – curso à distância. 

22 

Creio que após a disciplina a nossa visão de ciência ampliou-se bastante (...) estimulando a 

visão crítica do aluno. (...) foi possível ver um progresso no entendimento dos assuntos por 

nossa parte, e acredito que com a bagagem adquirida durante o curso os alunos construíram 

uma visão crítica quanto às informações e resultados apresentados bastante satisfatória. 
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23 

Os conhecimentos adquiridos nos acompanharão para o resto da faculdade e continuarão a ser 

utilizados em nossa vida profissional, além do senso crítico desenvolvido, q estará presente em 

diversas situações, inclusive nas não profissionais. 

24 
O curso como um todo foi muito bom e supriu um buraco curricular deixado pela disciplina de 

metodologia científica que nós temos aqui na Fundação. 

 

 

3
a
 turma -curso à distância. 

25 

Agora consigo analisar melhor os dados de uma pesquisa e consigo também classificar uma 

conclusão como correta ou incorreta, partindo das premissas apresentadas. Agora consigo 

identificar quando um resumo é ruim ou quando uma introdução não condiz com o artigo. Sei 

identificar conclusões corretas que partem de premissas sem adição desnecessária. 

26 
(...) para quem cursa medicina é praticamente impossível atender a tantas exigências e tarefas 

já que já temos uma carga horária gigante. 

27 

Muitas vezes nossa capacidade de interpretar os textos era insuficiente para diagnosticar 

determinadas minúcias da matéria e o assunto se estendia por vários e vários minutos até que 

alguém “adivinhava” o que Ele queria, ou seja, em situações como essa, cabe ao Professor 

interferir e explicar o assunto. 

28 O fato de seguir critérios para uma avaliação fez mudar a forma de ler uma publicação. 

29 

Tive muita dificuldade com o fato de se fazer exercícios antes de ter uma aula explicando o que 

deveria ser feito principalmente pela falta de tempo, o que dificulta muito, mesmo que o objetivo 

fosse alcançado posteriormente. 

30 
Muitos dos assuntos abordados tinham a ver com Nutrição e eles foram mostrados de um ponto 

de vista mais critico, analisando questões que antes eu não me preocupava em questionar. 

31 

A discussão nos chats ajudou muito para perceber vários pontos de vista diferentes sobre uma 

mesma situação e as tarefas a distancia me permitiam realiza-las em horários flexíveis do que 

se fosse em sala de aula. 

32 
Eu não tive outras experiências com ensino a distancia, mas se forem no mínimo como esta 

disciplina e um método muito bom de aprendizagem. 

33 

(...) a forma como leio artigos e publicações foi profundamente modificada. Há detalhes que não 

são percebidos pelo público em geral, mas podem alterar significativamente o caráter das 

informações apresentadas. A capacidade de contestar e pensar criticamente a respeito das 

produções foram habilidades que, felizmente, pude também desenvolver. 

 

 

3
a
 turma -curso à distância. 

34 

(...) embora inicialmente eu estivesse desgostoso com essa forma de ensino, o progresso do 

curso permitiu-me rever os conceitos e reconhecer as suas vantagens. A maior interação, 

cobrança e “personalização” das aulas foram muito gratificantes. Toda dúvida pode ser 

solucionada no instante em que aparece, facilitando o aprendizado. 
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4.8 Atividades extraclasse 

 

As atividades extraclasse além de complementar os conteúdos trabalhados em 

aula, representaram mais uma possibilidade de exercício às habilidades e 

familiarização dos alunos com os assuntos pretendidos nas mesmas, de relevância 

científica. 

Naturalmente, os alunos cometeram alguns erros na sua realização. Ainda mais 

que a disciplina não só possibilitava o aprendizado de novos conhecimentos, mas 

introduzia maneiras, muitas vezes novas, na forma de se trabalhar com informações 

e questões científicas. Eventuais erros foram discutidos uma semana após a entrega 

da atividade com todo o grupo, possibilitando mais uma abordagem em torno do 

assunto trabalhado. 

Os resultados obtidos nas atividades extraclasse foram muito satisfatórios (dados 

não mostrados) e possibilitam sugerir sucesso no alcance aos objetivos pretendidos. 

 

 

4.9 Programa de Avaliação das Disciplinas do Instituto de Química (PADIQ) 

 

Nos anexos 5, 6 e 7 estão apresentados os resultados obtidos no PADIQ para o 

2o, 3o e 4o cursos presenciais da disciplina QBQ2006 Introdução à Ciência. 
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4.10 Análise do sucesso no alcance aos objetivos propostos 

 

A seguir (tabelas 55-59) estão apresentadas as respostas mais representativas do 

conjunto obtido com a realização da atividade de diferenciação dos alunos que 

fizeram o curso Introdução à Ciência daqueles que não o fizeram (Apêndice L). Esta 

foi aplicada à turma 2006, período manhã, de Nutrição da Universidade de São 

Paulo. 27 alunas participaram da atividade, sendo que 16 delas cursaram a 

disciplina. 

 

1ª parte da atividade da atividade. 

 

Tabela 55: Quais são os pontos positivos e negativos do texto “Alimentos podem 

apimentar romance”? 

Fizeram a disciplina Não fizeram a disciplina 

1. “Positivos: fornece informações da 

composição de alimentos (alguns). Ex: 

tomate (licopeno). Chama a atenção do 

leitor para o “poder” dos alimentos.  

Negativos: induz o leitor a chegar a uma 

conclusão equivocada, não tem 

referências (da onde ele tirou as 

informações da tabela?), não tem 

trabalhos científicos que comprovem a 

informação dada”. 

3. “Pontos positivos: o tema é bastante interessante. 

Além disso, foi publicado próximo ao dia dos namorados, 

o que chama a atenção para o assunto. São 

apresentados muitos alimentos. Pontos negativos: não 

são citadas as fontes científicas a que o autor se refere, 

o que faz o texto perder credibilidade, e assim, a minha 

vontade de ler. Além disso, o texto não parece muito 

bem escrito”. 

 

2. “Positivo: texto informativo. Negativo: 

dá a impressão de que todos os alimentos 

são eficazes com relação ao apetite 

sexual. No entanto, não se sabe quanto é 

necessário para que seja realmente bom 

(quantas frutas? Quais frutas?). Além 

disso, o texto não se preocupa com 

4. “Positivos: explicação de caráter científico ao leitor 

(uso de termos como “antioxidante”, “função 

vasodilatadora”, “L-arginina”, “licopeno”...), que cria uma 

certa credibilidade. O texto lembra ao leitor que pontos 

como parceiro certo, música, ambiente são fundamentais 

para o romance. O alimento não é mágico. Negativos: 

uso de termos fantasiosos, de apelo popular, como 

“comida sexy”, que tira parte da credibilidade do texto, 



117 

 

outros fatores da saúde, uma vez que 

alguns alimentos podem ser contra-

indicados para muitas pessoas”. 

ausência da origem de tais “estudos científicos” que 

garantem a propriedade afrodisíaca dos alimentos”. 

5. “Os pontos positivos são das informações fornecidas 

pelo texto sobre cada alimento citado e o que cada um 

deles pode fornecer na relação sexual, além da 

veracidade desses dados, ressalta que nada disso 

funciona se outros fatores não contribuírem. Pontos 

negativos: são a não citação de como esses alimentos 

podem ter seu efeito proposto, e em que quantidade e 

como devem ser consumidos para um bom resultado”.  

 

 

Tabela 56: Esse trabalho pode ser categorizado como: (1) artigo original, (2) 

artigo de revisão, (3) divulgação científica ou (4) não se enquadra nestas 

categorias? Que critérios foram usados para essa escolha? 

Fizeram a disciplina Não fizeram a disciplina 

1. “(4) não se enquadra nestas categorias. 

Critérios: artigo original: informação nova sobre 

determinado assunto; artigo de revisão: uma 

coleta dos dados, já existentes, sobre 

determinado assunto; divulgação científica: 

apresentação de um achado científico em uma 

revista especializada. Todos com embasamento 

científico e com referências”. 

4. “(4) não se enquadra nestas categorias. O 

artigo apenas cita a existência de alimentos com 

potencial afrodisíaco enumerando alguns deles e 

tenta dar dicas ao leitor de como se atingir um 

melhor desempenho sexual, não cita referências 

científicas e bibliográficas”. 

2. “(4) não se enquadra nessas categorias. 

Critérios: formato do texto, apresentação dos 

dados, apresentação de resultados, referências”. 

5. “(4) não se enquadra nessas categorias, pois 

o trabalho não apresenta informações 

científicas”. 

3. “Esse trabalho é claramente um artigo que não 

se enquadra nas categorias citadas acima (4), já 

que não é um artigo original (ausência de dados 

científicos), não é um artigo de revisão (não são 

citados artigos científicos específicos) e não é um 

artigo de divulgação científica (não são citados 

autores ou títulos de artigos científicos)”. 

6. “(3) divulgação científica. Forma de 

apresentação, quantidade de conteúdo (muitos 

alimentos), assunto já é pesquisado há muito 

tempo”. 
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Tabela 57: O que caracteriza um artigo científico? 

Fizeram a disciplina Não fizeram a disciplina 

1. “Sua forma de apresentação, seu vínculo a 

uma instituição de ensino/pesquisa, a formação 

acadêmica do(s) autor(es), a clareza da 

metodologia, o embasamento científico, a 

preocupação de sempre mostrar de onde (a 

referência) a informação dada foi tirada, sua 

indexação em revistas científicas”. 

4. “Artigo científico envolve pesquisa ou 

compilação de dados por parte do autor e 

necessita de um centro de pesquisa para a 

realização das atividades, na maioria dos casos, 

que tratam-se de universidades, principalmente”. 

2. “Um artigo científico é caracterizado por conter 

uma proposta objetiva, com informações que 

levam a afirmar ou negar um fato, incluindo outras 

referências ou experimentos próprios”. 

5. “Um artigo científico deve apresentar 

informações justificadas para que a partir disso o 

leitor possa decidir se deve ou não acreditar 

nela”. 

3. “Um artigo científico deve ter um resumo, que 

mostra uma prévia do artigo todo; introdução, que 

coloca o leitor em contato com o que será 

pesquisado; objetivos da pesquisa; métodos 

utilizados para conseguir os resultados obtidos; 

os resultados obtidos; uma discussão dos 

resultados obtidos e a conclusão, que deve 

finalizar a pesquisa respondendo a pergunta feita 

no início (objetivo). Por último, as referências 

utilizadas”. 

6.  “Haver introdução com objetivos, 

metodologia, discussão, conclusão, padrão de 

apresentação, bibliografia”. 

7. “É a divulgação do resultado de algum estudo 

– adiciona informações novas ou uma revisão 

sobre algum assunto a partir de artigos já 

publicados. Possuem uma estrutura estabelecida 

de apresentação (resumo, autores, conclusão, 

etc.)”. 

 

 

Tabela 58: Se você necessitasse de informações científicas sobre “alimentos 

afrodisíacos”, que sites da internet você consultaria? 

Fizeram a disciplina Não fizeram a disciplina 

1. “Se eu necessitasse de informações científicas 

eu consultaria o scielo, o google scholar, a base 

de dados LILACS, a MedLine, entre outros”. 

5. “Para informações científicas, buscaria em sites 

como Medline, PubMed, Scielo e etc., já que são 

sites que fornecem artigos científicos. Mas se 

quisesse algumas curiosidades, provavelmente 

digitaria “alimentos afrodisíacos” no Google e 

analisaria as informações aí fornecidas”.  

2. “PubMed, Scielo, o site da biblioteca da FSP 

para buscar referências, Google acadêmico, base 

de dados Liliacs, etc” 

6. “Eu consultaria sites de universidades (de 

preferência públicas, pois geralmente são mais 

fortes em pesquisas) ou sites de bibliotecas e 



119 

 

órgãos, onde fosse possível fazer uma boa busca 

de artigos e publicações científicas”. 

3. “Scielo, MedLine, PubMed, Bireme”. 7. “em sites que divulgam artigos científicos”. 

4. “Google scholar, dedalus, scielo e PubMed”. 8. “Scielo, Medline, PubMed, Bibcir, e outras 

bases de dados confiáveis”. 

 

 

2ª parte da atividade da atividade. 

 

Tabela 59: O texto convenceu de que alimentos podem apimentar um romance? 

Por quê? 

Fizeram a disciplina Não fizeram a disciplina 

1. “Não, muito pelo contrário, pois ao final ele 

acentua que não basta só o alimento, mas 

todo um clima. Além disso, as informações são 

superficiais, não há referências científicas 

muito menos comprovação destes efeitos e 

muito do que é afirmado parte de conceitos 

populares. O texto utiliza-se de “frases de 

efeito” como “estudos científicos aumentam o 

catálogo (...)” para dar maior credibilidade ao 

assunto, bem como utiliza-se da tabela com 

informações científicas (tomate  licopeno) 

para o mesmo fim (convencer o leitor). Uma 

vez que nem todos que lêem o assunto têm o 

conhecimento dos compostos dos alimentos. 

Além disso, utiliza-se de um assunto 

interessante (melhora da função sexual) 

associando a novidades e promessas 

(“milagres”), a receita perfeita para vender 

qualquer coisa”. 

5. “Sim, por se tratar de uma reportagem de caráter 

não-científico e destinada à população em geral, a 

matéria tenta de maneira simplória enumerar as 

substâncias presentes nos alimentos listados que 

tem potencial de “apimentar um romance”, no 

entanto, não especifica claramente a relação da 

função da substância com o efeito afrodisíaco 

provocado. Embora sucinto, o artigo traz ilustrações 

com legendas, o que chama atenção do leitor e 

dinamiza, de forma clara e eficiente, as informações 

dos alimentos afrodisíacos (substâncias presentes)”. 

2. “Na minha opinião o texto não foi 

convincente uma vez que as descrições das 

funções dos componentes dos alimentos 

relacionados ao apetite sexual são vagos, 

faltando dados sobre a quantidade do alimento 

6. “Não da maneira como está explícito. Os 

alimentos não são capazes de sozinhos aumentar o 

apetite sexual, se fossem capazes não precisariam 

além deles, do ambiente agradável com música 

legal, parceiro bom e momento próprio. Os alimentos 
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a ser consumido e não levou em conta a 

biodisponibilidade dos nutrientes. Além do fato 

das funções apresentadas não se 

relacionarem somente ao ato sexual, por 

exemplo, a vasodilatação provocada pela 

ingestão do alimento (quanto deve ser 

consumido? Com quais outros alimentos pode 

ser acompanhada a ingestão?) não 

necessariamente auxiliará no aumento da 

libido. Enfim, o texto parece uma montagem 

de informações mal-combinadas feita por um 

leigo, não apresentando caráter científico e 

deixando ausentes muitas informações, tendo 

justificativas insatisfatórias para a proposta 

realizada”.  

fazem parte da nossa vida promovendo a 

manutenção da nossa saúde e nos dando prazer. 

Com uma saúde perfeita e com alimentos diferentes 

que instigam nosso paladar e curiosidade somados a 

um ambiente propício é claro que o apetite sexual vai 

aparecer. Mas se fossem realmente afrodisíacos 

como diz a reportagem, no cotidiano apimentaríamos 

todo dia nossas vidas, pois o alho, o tomate são 

alimentos muito comuns em nossa alimentação”. 

3. “Não, porque não explica de que forma 

esses alimentos agem e em que condições 

(cru, cozido, temperado, etc.). Não sabemos 

se todas essas informações são realmente 

comprovadas cientificamente ou se são só 

mitos. Ex: laticínios e chocolate ajuda a manter 

o pênis ereto. A linhaça, por exemplo, tem 

esse efeito quando moída ou a semente inteira 

basta? Na minha opinião faltam mais 

explicações, comprovações, referências, para 

me convencer”.  

7. “Não, pois o texto coloca diversos componentes 

dos alimentos e suas funções sem apresentar 

nenhum embasamento científico, ou seja, não prova 

com estudos científicos e com dados mais precisos 

que esses alimentos realmente apresentam essas 

funções. Além disso, as frases são curtas e 

objetivas, não explicando direito o processo pelo qual 

os alimentos desempenham essas funções (ativar a 

circulação sanguínea, regular a produção hormonal, 

revigorar a fertilidade, etc.), o que deixa o leitor um 

pouco confuso, sendo mais difícil de convencê-lo”.  

 

Fizeram a disciplina 

 

Não fizeram a disciplina 

4. “Não, pois primeiramente o autor utilizou 

palavras populares demais (comida sexy, por 

exemplo) que não caberia em um texto 

científico e não confere credibilidade, apesar 

de estarem inseridas em um contexto cujas 

informações são mais populares. Além disso, 

não foram expostos dados importantes como 

metodologia (voluntários de quais faixas 

etárias? Quantos voluntários? Por quanto 

tempo os indivíduos tiveram que comer os 

alimentos expostos? Qual a quantidade? Qual 

a freqüência? Tipo de preparo dos alimentos? 

8. “De maneira geral, o texto foi persuasivo em 

alguns aspectos. Corroborou o “poder afrodisíaco” de 

alguns alimentos conhecidos popularmente por esta 

propriedade (ex: ostras, catuaba) e apresentou 

outros possíveis candidatos desse grupo. Os 

argumentos que se basearam na propriedade de ser 

antioxidante e proteger o sêmen, zinco estimular a 

produção de testosterona foram plausíveis. Acredito 

que 80% do que está apresentado no texto faça 

sentido, apesar das relações entre um nutriente e o 

benefício estar pouco especificada. Mas também 

creio que esse tipo de abordagem genérica (ex: o 
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Etc.) e nem foram citadas as fontes das tais 

“pesquisas científicas”, pois apesar de o texto 

ser simples, popular, informativo, as bases 

científicas deveriam estar contidas, pelo 

menos como referência, para que pudéssemos 

ver e verificar a credibilidade das informações 

(porque mesmo verificando as informações 

contidas nos artigos, pode ser que não haja 

provas de que estes alimentos realmente 

sejam afrodisíacos, e foram publicados porque 

o tema é interessante. Por fim, não são 

explicados (nem popularmente, nem 

brevemente) os mecanismos pelos quais as 

vitaminas e/ou os minerais auxiliam na 

termogênese, vasodilatação, etc. O autor 

também cita que a decoração do prato é 

importante, bem como outros (muitos) fatores, 

que, na minha opinião são fatores 

psicológicos, estão listados em maior 

quantidade, e tira muito da credibilidade do 

texto, visto que então não são só os alimentos 

citados afrodisíacos, mas uma gama de outros 

fatores (e a disposição sexual depende da 

particularidade de cada organismo, de cada 

individuo, etc.)”. 

texto não especifica com o zinco estimula a produção 

do hormônio testosterona, se é um elemento 

precursor, etc.) seja necessária para conseguir 

atingir o público-alvo (leitores de diversas formações 

e idades) de maneira mais simplória e sucinta”. 

9. “Sim. O texto mostrou alguns alimentos 

considerados afrodisíacos ressaltando qual 

componente é responsável por isso e no que ele 

reflete no organismo. Embora não tenha citado a 

referência (já que um artigo de revista popular nem 

sempre inclui esse tipo de informação) ressaltou que 

muitas das conclusões obtidas tem um estudo 

científico por trás, além dos costumes antigos. É 

claro que as funções antioxidantes das vitaminas e 

outros estão presentes em vários outros alimentos, 

porém, o texto diz que não são só essas funções 

responsáveis pelo efeito afrodisíaco, e sim as 

características exóticas do alimento, o modo como é 

servido, em que lugar, que criam o clima para o 

romance”. 

 

 

4.11 Publicação 

 

Avila Jr., P., Torres, B.B. (2010) Introducing undergraduate students to Science, 

Biochemistry and Molecular Biology Education, no prelo. 
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4.12 Prêmio SBBq Award 

 

 

Melhor trabalho [Avila Jr., P.; Torres, B.B. (2008) 

Differentiating observation from interpretation] de 

Ensino apresentado na forma de pôster (apêndice M) 

durante o XXXVII Annual Meeting of the Brazilian 

Biochemistry and Molecular Biology Society e XI 

Congress of the Pan-American Association for 

Biochemistry and Molecular Biology em Águas de 

Lindóia, SP, Brasil. 
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5. Discussão 
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5. Discussão 

 

É interessante ressaltar a mudança na abordagem do conhecimento científico 

pelo aluno ao longo do curso. No primeiro módulo, os alunos tomaram contato com 

conhecimentos científicos já existentes, e no segundo, os conhecimentos científicos 

foram obtidos (embora com resultados fictícios), pelos próprios alunos e a partir de 

um problema de interesse deles, tornando assim o processo de ensino-

aprendizagem ainda mais ativo e estimulante. 

A escolha de um processo gradual de avanço sobre os temas da disciplina 

possivelmente aumentou as chances de alcançar os objetivos pretendidos, por 

permitir maior tempo de sua exploração pelos alunos. Cabe ressaltar que o método 

utilizado, com a participação ativa dos estudantes no processo de ensino e 

aprendizagem, requer maior disponibilidade de tempo. Além disso, os objetivos 

específicos, mencionadas no item 2.1, puderam ser explorados em mais de uma 

aula (tabela 60). 

 

Tabela 60: Apresentação dos objetivos específicos pretendidos em cada aula. 

     Aula 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Objetivos 

específicos 
               

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               
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A eficácia das estratégias de ensino utilizadas na exploração dos conteúdos 

programados e no alcance aos objetivos pretendidos (item 7 dos objetivos 

específicos) foi verificada via observação direta dos professores e através dos 

resultados obtidos nas avaliações finais da disciplina. Os resultados obtidos 

sugerem grande sucesso em sua escolha e aplicação. 

O estímulo da capacidade de argumentação e o estímulo ao trabalho em equipe 

puderam ser observados nos alunos durante a realização da disciplina através do 

exercício dessas habilidades e também indiretamente a partir dos resultados quanto 

à estratégia empregada no curso (condição para o exercício de tais habilidades). As 

respostas dadas pelos alunos às afirmações 10-15 e 23 da tabela 43 sugerem 

sucesso na escolha das estratégias empregadas na disciplina e na apresentação 

dos objetivos (afirmação 16 da tabela 43 e item 3 da tabela 54). Além disso, as 

respostas apresentadas às afirmações 20-23 da tabela 43 indicam que as condições 

de trabalho foram eficientes, uma vez que os alunos se sentiram à vontade para 

expor suas dúvidas (as quais foram esclarecidas) e os professores os motivaram ao 

aprendizado. 

Vale ressaltar que os professores participaram ativamente na situação social, 

utilizando-se de intervenções como forma de criar material de pesquisa relevante. 

Suas intervenções foram feitas com o objetivo de desafiar o aluno, de questionar 

suas respostas e observar como a interferência de outra pessoa afetaria seu 

desempenho. 

A criação, o planejamento e a aplicação das disciplinas, presenciais e à distância, 

promoveram o alcance parcial do item 8 dos objetivos específicos. A verificação do 

alcance ocorreu através da avaliação combinada de resultados quantitativos e 

qualitativos. Os resultados quantitativos, obtidos na avaliação da disciplina, e os 
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qualitativos, a partir de observações diretas e depoimentos, espontâneos e/ou 

escritos na avaliação da disciplina, sugerem sucesso no alcance a esse objetivo. 

A disciplina Introdução à Ciência foi planejada e aplicada até que houvesse pleno 

sucesso no alcance aos objetivos propostos e maior sintonia entre os resultados 

obtidos. Ou seja, não fossem encontradas grandes diferenças significativas entre os 

resultados obtidos em sucessivos oferecimentos. O alcance dessas metas foi mais 

expressivo na modalidade presencial. Essa interpretação prevê, na disciplina à 

distância, a necessidade de adaptações a serem realizadas. 

Num dos oferecimentos da disciplina à distância houve, excepcionalmente, a 

matrícula de um pós-graduando. Apesar da maior escolaridade, sua participação nas 

atividades propostas não possibilitou ao professor fazer uma diferenciação 

significativa dos demais alunos da turma. Dessa forma, torna-se possível o pleno 

aproveitamento da disciplina por esse aluno. Essa hipótese fica fortalecida a partir 

da análise crítica da disciplina respondida por esse aluno. Nela, o aluno sugere a 

ampliação do oferecimento da disciplina Introdução à Ciência à pós-graduação: 

 

“Fica difícil fazer uma análise crítica desta disciplina, pois é algo totalmente 

novo, mas me impressionou bastante a maneira como foi ministrada, a maneira 

como exigiu atenção e participação. Foi um período diferente na minha rotina 

profissional, pensei muito sobre os conteúdos ministrados, modifiquei, ou 

melhor, fiquei com uma visão mais didática sobre ciência. Acho que talvez o 

conteúdo não tenha trazido uma grande novidade, mas com certeza organizou 

idéias e me fez pensar em ciência de uma maneira mais organizada. 

Acho que o curso deve continuar a ser ministrado da maneira que foi este 

ano, inclusive ser oferecido à pós graduação, e o tempo vai mostrar a 

modificações a serem feitas”. 
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Não houve evasão de alunos significativa, exceto no 3o oferecimento da disciplina 

à distância, com a saída de 30% dos alunos nas primeiras aulas do curso. A evasão 

ocorrida em cursos à distância pode ser gerada a partir do choque entre a idéia 

prévia do aluno com a verificação in loco, por exemplo, imaginar que um curso à 

distância exige menos que um curso presencial [Vieira, 2001]. Essa hipótese fica 

fortalecida a partir do comentário 26 da tabela 54 e dos resultados apresentados na 

tabela 51 (apesar da maioria dos alunos ter lido o programa antes de iniciar o curso, 

quase a metade o relê ao longo do curso). Segundo a Associação Brasileira de 

Educação à Distância (ABED), 61,8% dos matriculados na graduação e 45% dos da 

pós-graduação que evadiram em 2008 alegaram como motivo não ter tido tempo 

para se dedicar suficientemente [Costa, 2007]. 

Apesar de não ser dirigida a alunos que pretendessem seguir carreira acadêmica, 

a maioria dos estudantes matriculados na disciplina Introdução à Ciência tinha essa 

pretensão no início da disciplina (questão 1, tabela 25). O desvio padrão da média 

evidencia eventuais oscilações nas intenções. Além disso, aproximadamente 

metade dos alunos, em ambas as modalidades, acreditava, no início, que o 

conhecimento sobre metodologia científica fosse importante para todo cidadão 

(tabela 29). No entanto, outra parcela significativa dos alunos associou essa 

importância àqueles envolvidos com ciência. Ao final da disciplina, a grande maioria 

dos alunos afirma que a disciplina é importante na formação de qualquer graduando 

(afirmação 33 da tabela 43 e afirmação 43 da tabela 45), possivelmente com 

justificativas mais claras e em harmonia com a nossa concepção, na qual a 

formação científica pode levar ao letramento científico, o qual é desejado a todos os 

cidadãos. Assim, é possível sugerir que houve uma valorização da formação 

científica pelos alunos. Quase todos os alunos concordaram que essa disciplina foi 
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importante na formação deles (afirmação 30, tabela 43), de qualquer graduando 

(afirmação 33, tabela 43) e que a mesma contribui a uma formação científica 

(afirmação 32, tabela 43). Julien e Barker (2009) afirmam que uma pessoa 

cientificamente letrada reconhece que o letramento científico é um processo de 

aquisição, análise, síntese, codificação, avaliação e utilização de realizações em 

ciência e tecnologia, importantes em contextos sociais e humanos. (item 4 e 13 da 

tabela 54). 

Praticamente metade dos alunos matriculados na disciplina presencial, no início 

do curso, tinha experiência em iniciação científica (já fizeram ou faziam) (questão 2, 

tabela 25). No entanto, a maioria não fazia iniciação científica paralela à disciplina 

(questão 3, tabela 25). Por outro lado, a iniciativa dos alunos em realizar iniciação 

científica na disciplina à distância pareceu homogênea dentro do próprio grupo. Ou 

seja, a maioria dos alunos matriculados, no início da disciplina, não tinha feito e não 

faziam iniciação científica. Esse resultado é derivado do fato de, possivelmente, no 

momento inicial da disciplina os alunos estarem matriculados nos anos iniciais de 

seus cursos de graduação (dados não mostrados). 

Daqueles com experiência de iniciação científica, a maioria (principalmente na 

disciplina à distância) não tinha um projeto próprio nem participou de sua escrita 

(questões 4 e 5 da tabela 25). Poucos tiveram alguma forma de preparação para a 

atividade de iniciação científica (questão 6, tabela 25). E, daqueles que apontaram 

alguma forma de preparação, a maioria citou procedimentos com fins experimentais, 

como o aprendizado de técnicas manuais, de utilização de equipamentos e a leitura 

de artigos científicos como forma de aprendizado. A ausência de preparo e 

participação na atividade científica (por exemplo, na identificação de um problema a 

ser investigado experimentalmente, na realização de uma revisão bibliográfica, entre 



129 

 

outros) observada pode originar lacunas na formação científica dos alunos 

envolvidos. 

Vale destacar que essa proposta de ensino de ciência, via disciplina formal 

optativa, não é única na promoção do amadurecimento do aluno à pesquisa. Porém, 

mesmo aqueles que tinham experiência em iniciação científica, destacaram a 

eficiência da abordagem sistemática experimentada (itens 2 e 12 da tabela 54) no 

aperfeiçoamento de sua formação. 

No início da disciplina, os alunos apresentavam a Ciência principalmente como 

estudo, busca e conjunto de conhecimentos (tabela 26). Poucos, em ambas as 

modalidades, citaram o uso do método científico. Houve sua associação com a 

atividade desenvolvida pela comunidade científica, a qual foi mais pronunciada na 

tabela 27. Cientistas e pesquisadores foram os indivíduos mais citados pelos alunos, 

em ambas as modalidades, como realizadores da ciência. Muitos alunos também 

citaram que todos podem fazer ciência, mas poucos citaram o uso do método 

científico. Percebeu-se, assim, uma falta de sensibilidade ao uso do método 

científico na obtenção dos conhecimentos científicos. Essa indução é fortalecida 

com as respostas apresentadas em ambas as modalidades à questão 9 (tabela 28), 

pois não houve a citação direta do uso do método científico na diferenciação do 

conhecimento científico e o conhecimento de senso comum. Os alunos apontaram, 

inicialmente, o uso de experimentos e da razão na ciência (tabela 28). A linguagem 

foi apontada por parte deles, mas pelo uso de termos específicos, e não pelas 

generalizações (característica das afirmações populares). Na tabela 37, item 2, é 

exemplificado como esta questão da generalidade foi explorada e esclarecida na 

disciplina à distância. Nas respostas à questão apresentada na tabela 28 ainda 

houve a citação do termo “comprovado” vinculados à ciência, talvez relativo à 
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existência de “verdades científicas”. No item k do 1º exercício da aula 1 (Apêndice A, 

p.167), por exemplo, foi possível explorar essa indução. Na discussão dessa aula, 

em ambas as modalidade de ensino, os alunos, geralmente, insistiam na existência 

de, pelos menos, algumas “verdades” científicas. O que não estava claro para eles, 

naquele momento, eram as condições para a validade de uma informação: ser 

aplicável na resolução de problemas. A validade temporal das informações 

científicas foi novamente explorada na Aula 2. 

A partir das respostas presentes nas tabelas 26-28, foi possível identificar uma 

visão inicial de ciência como busca por conhecimento, geralmente realizada por 

poucos, associada ao uso da razão e experimentos, mas sem uma clara definição 

da forma utilizada (método). Portanto, faz sentido que alguns alunos relacionassem 

a importância do conhecimento científico àqueles diretamente envolvidos com a 

atividade científica (tabela 29). Esses resultados podem estar associados ao fato de 

professores usualmente apresentarem a Ciência como uma coleção de 

acontecimentos (acumulativa), elitista, descontextualizada e infalível [Kosminsky e 

Giordan (2002); Negrete e Lartigue (2004) e Santos (2007)]. Dentro dessa 

perspectiva, seria difícil imaginar que os alunos submetidos a essa experiência: (1) 

admitissem mudanças nas interpretações de resultados científicos; (2) que a ciência 

pudesse ter perguntas sem respostas; e (3) que eles, alunos, com a atual bagagem 

de conhecimento, também pudessem fazer ciência. 

Com o sucesso na aplicação, principalmente das aulas 1 e 2, , identificado pelos 

professores e na avaliação da disciplina é possível verificar mudança/aprimoramento 

na visão de ciência dos alunos, contextualizada historicamente e não acumulativa, 

com a inclusão do uso do método científico na busca e análise de informações. 
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Inicialmente, a maioria dos alunos associou um artigo científico a uma formatação 

específica (tabela 30), demonstrando falta de critérios na diferenciação e leitura 

crítica de publicações científicas. Outros citaram a imparcialidade, mas nenhum citou 

o uso de referência. Estes resultados permitem deduzir que os alunos não situavam, 

no início da disciplina, as pesquisas científicas dentro de uma comunidade social, a 

qual pode influenciar na seleção das perguntas investigadas, na interpretação e 

aceitação dos resultados e na teoria utilizada [Korpan et al, 1997]. Dessa forma, o 

baixo questionamento sobre pesquisas relacionadas ao tema pelos alunos sugere 

desconhecimento de necessidades para a validade de resultados e conclusões 

publicadas: reprodutibilidade, abrangência da teoria e consenso entre os cientistas 

da área [Korpan et al, 1997]. Conseqüentemente, os alunos não levavam em 

consideração que dados não reprodutíveis poderiam gerar inconsistência na 

investigação do problema, e se persistido o problema em outras investigações, 

poderia levar à inconsistências na teoria (semelhante à proposta de Thomas S. Kuhn 

para os períodos de revolução científica, Apêndice A, p.170). Esses resultados 

sintonizam com aqueles obtidos na investigação de KORPAN et al (1997). Nela, 

estudantes universitários (60 estudantes de psicologia, com idade média igual a 21 

anos (variação entre 17 e 38 anos), sendo 32 mulheres e 28 homens) avaliaram a 

pertinência de conclusões apresentadas em artigos de divulgação científica escritos 

por jornalistas. Como essas publicações não traziam os detalhes da investigação, os 

estudantes foram instruídos a pedir toda informação de que necessitassem para 

determinar se as conclusões eram possíveis, as quais eram anotadas pelos 

pesquisadores. Os autores utilizaram divulgações fictícias para evitar diferenças 

individuais quanto ao conhecimento nelas abordado, o que poderia interferir na 

qualidade dos resultados. Os estudantes, mais freqüentemente, questionaram como 
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a pesquisa foi feita (métodos) e porque os resultados podem ter ocorrido (teoria). 

Poucos questionaram sobre o que foi encontrado (resultados e tratamento 

estatístico), quem conduziu a pesquisa (credenciamento dos pesquisadores) e onde 

ela foi feita (contexto social). Menos freqüente ainda foram questões sobre a 

existência de pesquisas relacionadas. Nenhum questionou sobre financiamento, 

locais de publicação ou dados das instituições envolvidas. Os requisitos utilizados na 

classificação das perguntas estão listados na tabela 61. 

 

Tabela 61: Requisitos utilizados na classificação das perguntas. 

Categoria Pedidos de informação sobre: Exemplos 

Contexto social 

Credenciais e as motivações das 

pessoas associadas com a 

investigação, locais de publicação e 

fontes de financiamento. 

Os pesquisadores são 

qualificados para a realização 

desta pesquisa? 

Quem financiou a pesquisa? 

Onde a pesquisa foi 

conduzida? 

Teoria 

A possibilidade da teoria/tratamento 

utilizado na pesquisa permitir a 

explicação dos resultados. 

Quais outros pesticidas 

possuem esse efeito? 

Métodos 

Como a pesquisa foi conduzida, 

incluindo seu planejamento, temas, 

procedimento e reprodutibilidade. 

Qual foi o método utilizado? 

Havia grupo-controle? 

Resultados / Tratamento 

estatístico 

Os resultados obtidos ou sobre 

tratamentos estatísticos usados. 

Que tipo de tratamento 

estatístico foi feito? 

Pesquisas relacionadas 
Relação entre a divulgação e outros 

estudos científicos. 

Outros pesquisadores 

obtiveram o mesmo resultado? 

Relevância 

A importância, aplicabilidade, 

generalização dos resultados ou sobre 

o impacto da pesquisa. 

Os pássaros são afetados pelo 

Permaldrin da mesma forma? 

 

Ambíguo / relevante 
Tópicos situados em duas ou mais 

categorias. 

Como eles chegaram a essa 

conclusão? 

Descontextualizadas 
Tópicos inapropriados, geralmente 

devido à rejeição das premissas. 

Permaldrin realmente existe? 

Outras 
Outros tipos de informações relevantes, 

mas não situada nas categorias acima. 

A teoria por trás desta 

investigação é falseável? 
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Os resultados encontrados na caracterização de um projeto de pesquisa também 

indicaram seu formato como critério (tabela 31). 

Uma vez que o alcance aos objetivos pretendidos está fortemente associado ao 

sucesso na aplicação da disciplina e uso do material, as avaliações destes foram 

utilizadas como indicativos. 

Praticamente todos os alunos concordaram que a disciplina favoreceu seu 

amadurecimento à pesquisa (afirmação 1, tabela 43) e os deixaram mais críticos 

quanto às informações e resultados (afirmações 4 e 8 da tabela 43, tabela 49 e itens 

1, 5, 6, 8, 9, 14 da tabela 54). Como apresentado anteriormente, o significado de 

ciência ficou claro (afirmação 2) e a visão sobre ela foi alterada, no sentido de 

aperfeiçoada, para a maioria dos alunos (afirmação 3 da tabela 43, o item 9 da 

tabela 54 e tabela 48). Esse aperfeiçoamento pode estar associado à inclusão do 

uso do método científico, na ampliação seus realizadores, na sua busca pela 

imparcialidade, entre outros. 

As respostas apresentadas na afirmação 5 não se mostraram conclusivas, pois a 

proporção na distribuição das respostas entre todas as possibilidades poderia refletir 

diferentes intenções com o uso de artigos científicos em uma disciplina. 

Massi et al (2009) analisaram a forma de utilização de artigos científicos no 

ensino superior de Química, relatadas nas revistas Journal of Chemical Education, 

Journal of College Science Teaching, Education in Chemistry e Química Nova. 

Localizaram no Journal of Chemical Education, entre setembro de 1964 e agosto de 

2007, 25 trabalhos; no Journal of College Science Teaching, entre março de 1981 e 

agosto de 2007, 3 trabalhos; no Education in Chemistry, entre setembro de 1996 e 

agosto de 2007, e na Química Nova, entre janeiro de 1978 e agosto de 2007, 

apenas 1 trabalho em cada revista. No caso da área de Bioquímica e da área de 
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Química Geral e Inorgânica, grande parte das propostas foi elaborada com o 

objetivo principal de promover o ensino e a aprendizagem de conteúdos específicos 

em disciplinas. A maioria das propostas envolveu a realização de pesquisa 

bibliográfica; leitura crítica e compreensão do conteúdo dos artigos; discussão do 

conteúdo; elaboração de textos sobre os artigos; apresentação do conteúdo na 

forma oral ou em painel. A discussão de artigos foi a atividade que menos publicada 

(6 trabalhos) e a elaboração de textos sobre os artigos foi a atividade mais freqüente 

(21 trabalhos). Destacam-se as solicitações de resumos, textos de revisão, relatórios 

de laboratório no formato de artigo científico e trabalhos finais de disciplinas. A 

pesquisa bibliográfica foi explorada através de aulas iniciais, encaminhamento à 

biblioteca onde são oferecidos treinamentos, procura restrita em alguns periódicos, 

utilização do Chemical Abstracts e uso do site SciFinder Scholar. A leitura crítica e a 

compreensão do conteúdo dos artigos foram apresentadas em onze trabalhos. No 

entanto, Massi et al destacaram que somente algumas iniciativas contaram com 

algum tipo de acompanhamento pelo professor. Numa delas, os alunos receberam a 

referência de um artigo científico e deveriam localizá-lo, utilizando recursos de 

buscas por eles conhecidos (Web of Science, Chemical Abstracts e Currículo Lattes) 

e instruções para a leitura e preparação dos resumos sobre os artigos científicos. 

Essas instruções incluíam questões como: por que a pesquisa descrita no artigo que 

você leu foi realizada? qual a sua importância e quais benefícios pode trazer para a 

sociedade? a que conclusões chegaram os pesquisadores com base nos dados 

apresentados no artigo? Em outra proposta, o professor optou por trabalhar com 3 

artigos ao invés de adotar um livro didático. Na terceira proposta, os alunos 

apresentam um seminário sobre o conteúdo do artigo. E na quarta proposta 

apresentada, os alunos, após lerem artigos clássicos de Bioquímica, a respeito da 
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hemoglobina, elaboraram questões sobre os conceitos envolvidos no artigo que 

eram fundamentais para a sua compreensão e apresentaram ao professor as 

respostas correspondentes que julgavam corretas. Assim, é possível utilizar o uso 

dos artigos com o intuito de promover o ensino e a aprendizagem de conteúdos 

específicos das disciplinas nas três últimas experiências destacadas. 

No entanto, não foi observado o questionamento nem a discussão dos trabalhos, 

como explorado em nossa proposta, desenvolvida nas aulas de 4 a 7 

(Procedimentos, p.55-59). Tão pouco foi observada a comparação entre sites 

científicos e não científicos (aula sobre revisão bibliográfica, Apêndice A, p.209). 

Com isso, a partir dos resultados apresentados na revisão citada anteriormente, 

nossas propostas são inéditas e complementares às experiências destacadas. 

Talvez as respostas à afirmação 5 levem em consideração experiências com artigos 

parecidas às desenvolvidas nessa disciplina ou distintas, mas ainda não publicadas. 

Mas, independente dessa indução, praticamente todos os alunos concordaram que a 

disciplina desenvolveu conhecimentos básicos necessários à escrita de projetos de 

pesquisa (afirmação 6) e os familiarizou com as publicações científicas (afirmação 

7). 

Na afirmação 9, tabela 43, a maioria dos alunos concorda que mudaram a sua 

forma de propor uma pergunta a ser investigada experimentalmente. Isso pôde ser 

comprovado pelos professores durante as aulas, pois os alunos partiam de questões 

muito abrangentes, com inúmeras variáveis, culminando ao final do processo em 

perguntas situadas em condições específicas. Essa observação está em sintonia 

com a descrição apresentada por alguns alunos (tabela 50) e na experiência 

destacada por Bianco (2007). 
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No segundo módulo, denominado Projetos de Pesquisa, houve a escolha do 

problema a ser investigado (Aula 8), o que não é trivial. Todos os alunos partiram de 

questões que, inicialmente, assumiam um número exagerado de variáveis (dados 

não mostrados). Conseqüentemente, a investigação seria inviabilizada pela 

dificuldade no isolamento e teste da influência de uma única variável no problema. A 

escolha do tema também foi complexa para os alunos, talvez pela necessidade de 

originalidade e relevância acadêmica ou social (ou ambas). Às vezes, o grupo de 

alunos, ansioso em investigar determinada questão, não percebia de imediato a 

necessidade de restrição na pergunta. Em outras, a satisfação da condição de 

relevância social ou acadêmica era vista como censura. Uma vez que o grupo 

percebia a importância de eventual mudança, justificada também pelas exigências 

das agências de fomento, a realizavam sem nenhum constrangimento. Na afirmação 

44 observa-se que a maioria dos alunos concorda que ficou clara a necessidade da 

especificação do problema a ser investigado cientificamente. Além disso, a maioria 

dos alunos concorda que houve sucesso na introdução das formas de fazer e 

divulgar ciência e nos procedimentos para obter financiamento (afirmação 17) e que 

a disciplina estimulou uma progressiva autonomia intelectual (afirmação 18). 

A escolha dos assuntos do material e a forma de sua apresentação possivelmente 

obtiveram sucesso, uma vez que a maioria dos alunos se sentiu motivada e afirmou 

ter interesse em continuar a estudar ciência (afirmações 19, 25 e 26, tabela 43). 

Esse maior entusiasmo pode ser verificado através das afirmações 24 e 27, uma vez 

que quase todos concordaram que a disciplina atingiu a expectativa deles, os quais 

a recomendariam a seus colegas. Além disso, os alunos concordaram que houve 

continuidade entre os assuntos (afirmação 28), que seus conhecimentos anteriores 

foram suficientes no acompanhamento da disciplina (afirmação 29) e os conteúdos 
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abordados têm relação com a sua formação (afirmação 31). Esse retorno positivo é 

condizente com nosso objetivo de ensinar teorias e conceitos, aplicados a situações 

de interesse dos alunos, evitando-se suas presenças no currículo somente pelo fato 

de serem científicos. 

É importante ressaltar que os alunos no decorrer do curso freqüentemente 

declaravam contentamento com relação ao estímulo ao senso crítico obtido no curso 

(comentários espontâneos). Os alunos costumavam trazer para a sala exemplos de 

novas interpretações de fatos do dia a dia, seja a partir de reportagens de televisão 

seja em revistas de grande circulação, ou na discussão com outras pessoas. Muitos 

chegaram a expressar que a disciplina devesse se tornar obrigatória. Enfim, muitos 

comentários estabelecem um retorno muito positivo em relação ao trabalho 

desenvolvido. E as boas notas atribuídas pelos alunos à disciplina (tabela 47) 

indicam uma boa avaliação da mesma. 

A tabela 44 aponta um retorno muito gratificante no alcance aos objetivos 

propostos: a maioria dos alunos afirma que a disciplina deve ser mantida ou 

ampliada e nenhum desejou que a mesma fosse excluída. 

Os resultados encontrados no PADIQ (anexos 5-7) estão em harmonia com os 

resultados obtidos em nossas avaliações. É possível comparar as avaliações do 

PADIQ entre todas as disciplinas oferecidas pelo IQ–USP. Observa-se que a 

disciplina QBQ2006 Introdução à Ciência sempre se destacou entre as mais bem 

avaliadas e no 1o semestre de 2007 obteve a melhor nota entre todas as disciplinas 

oferecidas pelo instituto. Dessa forma, esta foi mais uma fonte eficiente na 

verificação do sucesso no alcance aos objetivos apresentados. 

É possível identificar sucesso no alcance aos objetivos propostos, através da 

diferenciação entre os alunos que cursaram a disciplina daqueles que não a fizeram. 
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As sentenças apresentadas, na integra, nas tabelas 55-59 representam, além de 

resultados obtidos, categorias de respostas a cada uma das questões. Por exemplo, 

na tabela 55 são apresentados cinco grupos de respostas que englobam todas as 

vinte e sete respostas recebidas na primeira questão. A apresentação dessas 

respostas na integra é importante, pois a diferenciação entre os alunos que 

cursaram a disciplina daqueles que não a cursaram foi, às vezes, bastante sutil. Na 

tabela 55 não é possível fazer uma distinção entre o grupo de alunos que cursou a 

disciplina do grupo que não a cursou, pois em ambos os grupos são citados pontos 

positivos e negativos semelhantes. Entretanto, na tabela 56 essa distinção começa a 

ficar mais clara. Nenhum dos alunos que cursaram a disciplina caracterizou o texto 

como divulgação científica e estes tiveram maior facilidade em apresentar os 

critérios de caracterização da publicação em relação àqueles que não tiveram 

contato com a disciplina. A diferença entre as respostas obtidas em relação à 

caracterização de um artigo científico foi bastante sutil, evidenciada principalmente, 

à categoria de resposta 1 da tabela 57, a qual poderia ser complementada com a 

área da atividade profissional atual do autor, ou seja, o autor trabalha na área do 

artigo publicado. A partir da tabela 58 foi possível notar que os alunos que cursaram 

a disciplina oferecem maior número de exemplos de sites de busca de artigos 

científicos. Nas respostas a essa questão (categorias de resposta 6 e 8), no grupo 

dos alunos que não cursaram a disciplina pode ser identificada credibilidade prévia a 

artigos científicos, ou seja, possivelmente há um comportamento passivo e acrítico 

na leitura de publicações científicas. A diferenciação dos alunos que cursaram a 

disciplina daqueles que não a cursaram foi mais expressiva na 2ª etapa da atividade 

(tabela 59). Observa-se que os alunos que cursaram a disciplina Introdução à 

Ciência fizeram uma leitura muito mais crítica e, possivelmente, enxergaram além do 
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que estava escrito. Pois, ao invés de usar unicamente a contradição apresentada no 

texto (a importância de outros fatores como a música), esses alunos listaram uma 

série de variáveis cruciais na avaliação da credibilidade das informações 

apresentadas no texto. E, principalmente, nenhum deles se convenceu com o texto, 

diferentemente do grupo que não cursou a disciplina. Disso, observa-se uma 

diferenciação na forma de apresentação das justificativas em cada uma das 

respostas, talvez derivada de uma capacidade de argumentação boa nos alunos que 

cursaram a disciplina. 

 

 

5.1 Avaliação do Material Didático 

 

Todo o material criado foi composto por tarefas a serem desempenhadas pelos 

alunos e sua avaliação foi feita aula a aula. 

No primeiro módulo da disciplina, denominado Introdução aos Artigos Científicos, 

consistiu em uma análise sistemática e progressiva de artigos científicos de 

relevância para áreas ligadas à Bioquímica, de modo a tornar os alunos capazes de 

identificar e compreender trabalhos científicos em temas relevantes para sua 

profissão. 

De acordo com [Santos, 2007], aprender a ler artigos científicos significa saber 

usar estratégias para extrair suas informações; saber fazer inferências, 

compreendendo que um texto científico pode expressar diferentes idéias; 

compreender o papel do argumento científico na construção das teorias; reconhecer 

as possibilidades daquele texto, se interpretado e reinterpretado; e compreender as 

limitações teóricas impostas, entendendo que sua interpretação implica a não-
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aceitação de determinados argumentos. A linguagem científica é própria e 

socialmente construída por cientistas em sua prática, utilizando de tabelas, gráficos, 

classificações, entre outros, na apresentação de informações. Ensinar ciência, 

portanto, necessita da compreensão de sua linguagem, expressa através do 

vocabulário, estrutura e uso de fórmulas, esquemas, gráficos, diagramas, tabelas. 

Na Aula 1, Ciência e Senso comum, observou-se grande sucesso na aplicação do 

texto e exercícios (tabela 2). Além disso, a maioria dos alunos concordou que o texto 

utilizado era claro e os exercícios complementavam a leitura (afirmação 35 da tabela 

52). Destaca-se a discussão do primeiro exercício. Nele, os alunos tiveram um 

pouco de dificuldade para classificar algumas das afirmações. Isso porque 

geralmente associavam ciência ao uso de uma linguagem mais difícil, menos usual 

(também verificado na tabela 28). Dessa forma, caso fosse encontrado um termo 

científico numa afirmação, a chance de a classificarem científica aumentava. Por 

outro lado, titubearam quanto a abrangência do termo “popular”, a qual foi 

esclarecida pelos professores em função do número de pessoas envolvidas em uma 

região (por exemplo, em Minas Gerais podem existir conhecimentos populares, ou 

seja, amplamente conhecido pela população, distintos de outras regiões do país). A 

classificação das afirmações ocorreu a partir de questões que investigavam a 

generalidade presente em cada afirmação, a definição dos termos utilizados ou a 

existência de alguma situação que invalidasse logicamente dada afirmação. Em 

alguns momentos foi possível a identificação de grande credibilidade nos 

depoimentos de cientistas, médicos e jornalistas. Talvez os alunos estivessem 

tendendo a confiar mais na fonte da informação do que a avaliar o conteúdo, assim 

como evidenciado no trabalho de Julien e Barker (How high-school students find and 

evaluate scientific information: A basis for information literacy skills development) 
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[Julien e Barker, 2009]. A intervenção dos professores se fez necessária, 

principalmente, nas primeiras afirmações, pois os alunos não estavam familiarizados 

com essa prática investigativa. Com o avanço nas afirmações, os alunos foram 

ganhando autonomia na classificação das afirmações de maneira bastante 

satisfatória. No exercício 2 os alunos apresentaram os critérios utilizados 

anteriormente, por exemplo, a generalização presente nas afirmações 

caracterizadas como conhecimento popular. 

Na Aula 2, Diferentes concepções sobre Ciência, observou-se grande sucesso na 

aplicação do texto e exercícios (tabela 3). Além disso, a maioria dos alunos (a partir 

do 2º oferecimento, origem de sua introdução no material) concordou que o texto 

utilizado era claro e os exercícios complementavam a leitura (afirmação 36). Como 

destacado nos procedimentos, objetivou-se promover o contato dos alunos com os 

diferentes significados que o termo Ciência pode assumir, destacando-se, 

sobretudo, aquele vinculado ao método, e as possíveis formas de evolução da 

Ciência ao longo do tempo. Em relação ao uso de informações, quando é necessária 

uma visão panorâmica sobre um assunto, buscam-se trabalhos mais recentes 

possível. Por outro lado, usar o passado em atividades com objetivo de 

compreender o presente, além de usual, parece muito atraente [Bizzo, 1992]. 

Eventual contradição entre o uso de informações ora recentes ora antigas pode ser 

eliminada se o objetivo pretendido está claro. Ou seja, faz sentido buscar trabalhos 

atuais quando se quer atualizações, mas olhar para traz pode ser uma ferramenta 

muito útil na avaliação do desenvolvimento de um processo. E nesse sentido, foram 

apresentadas concepções de quatro importantes filósofos e, a partir delas, o 

desenvolvimento da Ciência foi explorado. 
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Na Aula 3, Obtenção do conhecimento científico – Metodologia Científica, 

observou-se grande sucesso no procedimento e exercícios utilizados (tabela 4). O 

texto se mostrou muito apropriado para apresentar as principais etapas relacionadas 

à compreensão do método científico. Além disso, a maioria dos alunos concordou 

que o roteiro utilizado foi eficiente e os exercícios complementavam a leitura 

(afirmação 37 da tabela 52). 

De acordo com Scotchmoor et al (2009), normalmente o método científico é 

apresentado aos estudantes como um conjunto linear de passos, o qual pode ser 

aplicado na resolução de qualquer problema científico. Criatividade, surpresa e 

incerteza raramente são associadas com a metodologia científica. Uma forma de 

apresentar novos horizontes nesse contexto se deu pela introdução de uma leitura 

complementar no material (Apêndice A, p.175). Nela, são apresentadas diferentes 

formas de pensar, as quais são todas úteis, no momento apropriado, mas nem 

sempre tão separadas entre si. 

Nessa aula também foi utilizado o Experimento das Caixas, o qual se mostrou 

muito eficiente em seu propósito, diferenciar observação de interpretação. Após 

todos os grupos responderem o que havia em cada caixa, um de seus integrantes 

assinalou na lousa, previamente dividida em cinco partes, suas respostas. Assim 

que todos os resultados estavam à mostra, foi conduzida uma discussão mediada 

pelos professores. Nela, foram definidos os significados de observação e 

interpretação e requisitada a classificação das respostas numa dessas categorias. 

Como a prática limitava o número de observações possíveis, interpretações não 

responderiam à questão. Num primeiro momento, os alunos resistiram a essa idéia, 

afirmando, por exemplo, que na caixa 1 havia uma pedra (argumento: “mas nós 

estamos vendo uma pedra”). Entretanto, quando os professores passaram a 
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questionar a composição daquele objeto, perguntando se a mesma não seria feita 

de isopor, a sala quase que ficou muda, compreendeu o raciocínio empregado e 

rapidamente o conflito foi desfeito. Com o avanço das análises de respostas, as 

seguintes ficavam cada vez mais fáceis. Analisando-se os resultados na tabela 32, 

destacam-se respostas interpretativas, apresentadas em itálico. Na avaliação da 

disciplina (afirmação 38, tabela 52), 91% dos alunos concordam que a atividade 

alcançou sucesso na promoção da diferenciação pretendida. 

Na Aula 4, Como o conhecimento científico é divulgado?, observou-se grande 

sucesso no procedimento e exercícios utilizados (tabela 7). Além disso, a maioria 

dos alunos concordou que os textos foram bem escolhidos (afirmação 39) e os 

exercícios possibilitaram a diferenciação entre os textos (afirmação 40). 

De acordo com Ratcliffe (1999), a interpretação de artigos científicos é uma tarefa 

complexa que depende da: (1) compreensão do raciocínio científico e da interação 

entre teoria e evidência; (2) compreensão do vocabulário e estrutura do texto; e (3) 

conhecimento sobre conteúdos científicos, meios de comunicação e natureza da 

ciência. Na primeira atividade (tabela 7), no entanto, não foi requisitada uma leitura 

crítica, mas que permitisse a diferenciação entre cada texto, em português, a partir 

da tabela apresentada. Observou-se nessa aula que inicialmente os alunos se 

baseavam na estrutura do texto e não reconheciam o uso de referência, 

apresentação de dados primários, entre outros. 

O desempenho dos alunos na atividade extraclasse I (tabela 8) foi bastante 

satisfatório, na qual foi possível a complementação dos assuntos trabalhados 

durante a aula. A atividade foi bem avaliada e considerada agradável pelos alunos. 

A Aula 5, Princípios de Lógica, obteve grande sucesso em seus propósitos 

através da avaliação dos professores e dos alunos. A leitura do texto e realização 
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dos exercícios (tabela 9) foram agradáveis para os alunos e extremamente eficiente 

no alcance aos objetivos pretendidos. O uso de artigo no exercício 3 (tabela 9) foi 

significativo no estímulo à familiarização com a linguagem utilizada na apresentação 

de resultados científicos (gráficos, tabelas) e à leitura crítica. Apesar da perda da 

estrutura do artigo científico na elaboração dessa atividade, as informações do 

trabalho foram apresentadas para análise e não como recurso didático. A maioria 

dos alunos concordou que o texto utilizado era claro e os exercícios 

complementavam a leitura (afirmação 41 da tabela 52). O letramento científico 

necessita de algumas habilidades relacionadas ao uso de informações. Ou seja, a 

compreensão, interpretação e avaliação de informações e conclusões baseadas em 

pesquisas científicas. A avaliação envolve o julgamento sobre valores, credibilidade 

ou validade das conclusões apontadas na pesquisa [Korpan et al, 1997] e faz 

relação com a argumentação, fundamental na atividade científica. A argumentação é 

uma atividade social, intelectual e verbal, utilizada para justificar ou refutar um 

argumento, requer a escolha entre diferentes explicações e o raciocínio sobre os 

critérios utilizados nas escolhas [Sá e Queiroz, 2007]. Dessa forma, justifica-se a sua 

presença na organização das aulas, de forma que os alunos possam praticá-la. 

Além disso, a investigação científica não termina com a conquista dos resultados, 

mas é iniciada e/ou continuada a partir deles. 

A Aula 6, Dedução e Indução, correspondeu a uma complementação aos 

princípios de lógica trabalhados anteriormente. E na visão dos professores e alunos 

alcançou grande êxito em seus propósitos (afirmação 42 da tabela 52). 

A Aula 7, Referagem, promoveu o fechamento do conteúdo do primeiro módulo, 

Introdução aos Artigos Científicos. Sua aplicação promoveu significativamente, na 

visão dos professores (observação direta) e dos alunos (afirmação 43 da tabela 52 e 
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itens 1, 5, 8, 9, 14 e 15 da tabela 54), um estímulo ao senso crítico. A leitura crítica 

da publicação também estimulou o trabalho em equipe e a capacidade de 

argumentação, na discussão com os colegas. 

Após a identificação de um problema, saber fazer uma revisão bibliográfica é 

fundamental na atividade científica. O desenvolvimento do roteiro apresentado no 

material da aula (Apêndice A, p.209) representou um grande avanço frente o 

utilizado nas versões anteriores da disciplina (Apêndice H). Ambos identificam sites 

de busca bastante utilizados, no entanto, somente o último permite que o aluno fique 

com um modelo de busca em mãos, o qual poderá ser reutilizado em situações 

futuras (como a Atividade Extraclasse IV). As afirmações 45 e 47 fazem referência 

ao sucesso alcançado na aula sobre revisão bibliográfica. Vale ressaltar que a 

internet, por si só, não é capaz de atribuir qualidade aos materiais obtidos durante 

uma pesquisa bibliográfica. Portanto, cabe ao usuário ter a habilidade de escolher os 

materiais mais pertinentes à informação requerida [Santos et al, 2008]. O exercício 

dessa habilidade foi estimulado desde o início da disciplina. Disso, pode-se inferir 

quanto à disposição lógica dos conteúdos: a aula antecessora pode servir de 

subsídio à(s) seguinte(s). 

Houve sucesso na definição dos materiais e métodos a serem utilizados no 

projeto dos alunos (afirmação 48 da tabela 52).  

A apresentação oral dos pré-projetos pelos alunos se mostrou muito importante 

na escrita do projeto, no estímulo ao senso crítico, à capacidade de argumentação, 

ao trabalho em equipe e à familiarização com metodologia científica. Essa afirmação 

se fortalece com as respostas apresentadas às afirmações 49 e 50 (tabela 52) e 

observações dos professores. Segundo os alunos e observação dos professores, o 
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roteiro criado para o conhecimento de algumas agências de fomento nacional 

alcançou sucesso em seu objetivo. 

A atividade de análise dos resultados sugeridos ao projeto finalizou o processo de 

obtenção do conhecimento científico via projeto de pesquisa, explorado ao longo do 

segundo módulo da disciplina. A maioria dos alunos apreciou analisar os resultados, 

embora fictícios, para seus projetos (afirmação 52 da tabela 52 e comentário 10 da 

tabela 54). 

 

5.2 Avaliação da disciplina à distância 

 

Foi alcançado sucesso na avaliação da disciplina à distância semelhantemente 

aos obtidos na modalidade presencial (tabela 45). 

Apesar de algumas críticas (comentários 27 e 29 da tabela 54), a maioria dos 

alunos concordou que as estratégias empregadas foram apropriadas (afirmação 11 

e comentários 18, 32 e 34 da tabela 54). Observa-se nas respostas à afirmação 12 

que a maioria dos alunos matriculados nos dois primeiros oferecimentos prefere ler o 

conteúdo da aula antes de iniciá-la. Porém quando avaliada a concomitante 

realização dos exercícios (afirmação 13) percebe-se que somente metade dos 

alunos concorda em ler o conteúdo e fazer os exercícios antes do início da aula. 

Identifica-se uma tendência na preferência à leitura e realização dos exercícios 

durante a aula para os alunos dos dois primeiros oferecimentos (afirmação 14). A 

maioria dos alunos concorda que os grupos de estudo no fórum (afirmação 16) e as 

discussões no chat (afirmação 17) auxiliaram a aprendizagem. No entanto, a 

discussão das mesmas questões no fórum e depois no chat se mostrou desgastante 

para os alunos (observação do professor). A alternativa de diminuir o tempo de cada 
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aula e aumentar sua freqüência (afirmação 15), aplicada ao 2º e 3º oferecimento, 

teve respostas distribuídas de maneira bastante uniforme ao longo do gradiente de 

opções. Dessa forma, essa afirmação não se mostrou eficiente na busca por um 

melhor planejamento para o tempo das aulas. 

Com o objetivo de investigar o não cumprimento do programa no tempo 

inicialmente estabelecido, buscou-se maior número de informações que pudessem 

auxiliar nessa investigação. As afirmações 18 e 19 foram propostas com esse fim. 

Destaca-se a partir delas que, para a maioria dos alunos, a plataforma é de fácil 

utilização e a maior dificuldade (para os alunos da 1ª e 2ª turma) foi adaptar-se ao 

ensino à distância. A carga horária da disciplina (afirmação 20) e o tempo dedicado 

a cada aula (não ao curso) foram considerados apropriados (afirmação 21). Essas 

respostas somadas ao comentário 27 da tabela 54 e a observação do professor, 

possibilitam formular uma hipótese de que, talvez, para os alunos o não 

cumprimento do cronograma inicial nas aulas programadas seja derivado da 

utilização inadequada do tempo pelo professor e falta de foco nas discussões em 

alguns momentos. 

Talvez realmente tenha sido atribuída muita responsabilidade aos alunos, num 

momento em que estes ainda não estavam preparados. Por exemplo, um exagero 

na expectativa de que eles chegassem por si nas respostas esperadas para as 

atividades. Essa atribuição resultou em maior tempo gasto nas discussões, o que 

por vezes as tornava cansativas (talvez pela impressão de estagnação). 

O encontro presencial experimentado com a primeira turma estimulou uma melhor 

comunicação entre professores e alunos (observação dos professores), de forma 

que a distância geográfica não prejudicasse a qualidade das participações [MEC e 

SEED, 2007]. 
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A natureza do assunto trabalhado ou o tipo de questões exploradas influenciam 

na participação dos alunos em ambiente virtual, seja pelo interesse seja pelo 

procedimento adotado. Por outro lado, o sentimento de isolamento gerado pela falta 

de retorno às dúvidas pelos professores pode afetar negativamente o desempenho 

dos alunos [Yokaichiya et al, 2004]. Além disso, o número de alunos é outra variável 

influente no número de participações determinadas em cada chat. Relacionando-se 

o gráfico 1 com a tabela 33, verifica-se que o número de participações diminui 

quando um mesmo assunto se estende à semana seguinte. Essa observação se 

estende aos resultados apresentados no gráfico 2 e tabela 34 (chat´s 1 a 3). Assim, 

apesar do número de alunos em alguns dos chats comparados entre si ser diferente, 

talvez o prolongamento da discussão de um mesmo assunto em mais de uma 

semana seja uma variável negativa e influente no número de participações dos 

alunos. 

Em um ambiente virtual o tempo da aula pode se estender por uma semana ou 

mais, com interações dos alunos via chats, fóruns e e-mails. Essa extensão, no 

entanto, exige maior dedicação de tempo e foco para que os alunos não se 

dispersem ou haja fuga do tema inicialmente proposto [Costa, 2007]. O 

planejamento das aulas num ambiente virtual requer, então, o uso de técnicas 

diferentes daquelas utilizadas em aulas presenciais e necessita de maior vontade, 

dos alunos e professores, em se adaptar a essa modalidade de ensino [Costa, 

2007]. 

Dessa forma, esses resultados sugerem a importância da experiência prática dos 

professores numa condução eficiente de cursos dessa natureza. 

Os resultados obtidos nas afirmações 45, 46 e 50 da tabela 51 sugerem a 

ocorrência de uma reflexão, dos alunos, sobre o programa da disciplina e, 



149 

 

eventualmente, sobre as suas exigências, pois apesar da maioria dos alunos ter lido 

o programa antes de iniciar o curso, quase a metade o relê ao longo do curso. De 

modo geral, os alunos alegaram falta de parâmetros para comentar se a disciplina 

mudou a concepção deles quanto à educação à distância, principalmente por ser 

sua primeira experiência nessa modalidade de ensino. 

Os comentários 27 e 29 também permitem a identificação de uma resistência por 

parte de alguns alunos quanto à mudança de comportamento em relação à 

aquisição de conhecimento: para uma atitude mais ativa no processo de ensino-

aprendizagem. Apesar disso, verifica-se a partir do comentário 34 da tabela 54 uma 

mudança na opinião em relação ao curso e, talvez, uma mudança comportamental. 

Mesmo com dificuldades ao longo do seu oferecimento, o curso teve êxito naquilo 

que abordou. As boas notas atribuídas pelos alunos à disciplina (tabela 47) indicam 

uma boa avaliação da mesma. E na tabela 46 há um retorno muito gratificante no 

alcance aos objetivos propostos: a maioria dos alunos afirma que a disciplina seja 

mantida ou ampliada e nenhum desejou que a mesma fosse excluída. 
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6. Conclusão 
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6. Conclusão 

 

Em razão das considerações anteriores, pode-se concluir que todos os objetivos 

foram alcançados com muito sucesso, principalmente na modalidade presencial. 

Isso faz deste trabalho um modelo eficiente na introdução de alunos de graduação à 

Ciência e muito importante nos dias de hoje, por permitir um aperfeiçoamento na 

formação do individuo, seja acadêmica, pessoal e cidadã. 
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AAppêênnddiiccee  BB  ––  CCaarrttaazz  ddee  ddiivvuullggaaççããoo  ddaa  ddiisscciipplliinnaa  
  

  
IInnttrroodduuççããoo  àà  CCiiêênncciiaa  

QQBBQQ22000066  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
DDiisscciipplliinnaa  OOppttaattiivvaa  

  

  

  

  

  

PPúúbblliiccoo--aallvvoo::  AAlluunnooss  ddee  GGrraadduuaaççããoo  

  

EEmmeennttaa  

MMóódduulloo  11::  AArrttiiggooss  cciieennttííffiiccooss..  

CCiiêênncciiaa  ee  SSeennssoo  CCoommuumm..  DDiiffeerreenntteess  ccoonncceeppççõõeess  ddee  CCiiêênncciiaa..  MMeettooddoollooggiiaa  

CCiieennttííffiiccaa..  TTeexxttooss  cciieennttííffiiccooss  ee  nnããoo--cciieennttííffiiccooss..  PPrriinnccííppiiooss  ddee  LLóóggiiccaa..  

IInndduuççããoo  ee  DDeedduuççããoo..  RReeffeerraaggeemm..  

MMóódduulloo  22::  PPrroojjeettooss  ddee  ppeessqquuiissaa..  

TTeemmaa  ddaa  ppeessqquuiissaa..  RReevviissããoo  bbiibblliiooggrrááffiiccaa..  MMaatteerriiaaiiss  ee  mmééttooddooss..  RReeddaaççããoo  ddee  

pprroojjeettooss..  AAggêênncciiaass  ddee  ffoommeennttoo..  

  

HHoorráárriioo  

QQuuaarrttaass--ffeeiirraass  ddaass  1144hh0000  ààss  1177hh0000..  OO  ccuurrssoo  sseerráá  ooffeerreecciiddoo  nnoo  IInnssttiittuuttoo  ddee  

QQuuíímmiiccaa  ddaa  UUSSPP  ddoo  ddiiaa  0077..0033..22000077  aaoo  ddiiaa  2277..0066..22000077  

  

NNúúmmeerroo  ddee  vvaaggaass::  3300  

NNúúmmeerroo  ddee  ccrrééddiittooss::  55  

((22  ccrrééddiittooss  aauullaa  ee  33  ccrrééddiittooss  ttrraabbaallhhoo))  

  

IInnssccrriiççõõeess::  VViiaa  RReeqquueerriimmeennttoo  (na Unidade de Origem) 

 
  

RReessppoonnssáávveeiiss  
PPrrooff..  DDrr..  BBaayyaarrddoo  BB..  TToorrrreess  

PPaauulloo  ddee  AAvviillaa  JJuunniioorr  ((ddúúvviiddaass::  ddeeaavviillaa@@iiqq..uusspp..bbrr))  
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Apêndice C – Experimento das caixas (folha para anotações) 

 

Não é necessária identificação 

 

 

O que há nas caixas? 

Vocês têm 3 minutos/caixa para fazer suas observações e anotações nesta folha. 

 

Caixa 1 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Caixa 2 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Caixa 3 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Caixa 4 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Caixa 5 
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Apêndice D - Exemplo de material recebido pelos alunos – Atividade Extraclasse I 

 
 
O infarto do miocárdio (IM), como manifestação da doença arterial coronariana (DAC) é 

importante evento cardiovascular, desafiando a cardiologia moderna com sua alta taxa de 
morbimortalidade e repercussão sócioeconômica. Sabe-se que a aterosclerose coronariana 
significativa pode ocorrer mesmo sem repercussão clínica exuberante, podendo ser o IM a sua 
primeira manifestação. Sendo assim, há um grande esforço mundial para se detectar o mais 
precocemente possível a doença coronariana aterosclerótica. Da mesma forma, a doença arterial 
peniana, incluindo a aterosclerose, é a maior causa de disfunção erétil (DE), contribuindo com até 

80% dos casos1-4. Já está bem estabelecida a relação entre a DE e os principais fatores de risco 

para a doença isquêmica do coração5,6, tais como diabetes e hipertensão 1,2,7-12 que, como 
indutores de lesão endotelial, podem provocar obstrução arterial, aterosclerose, ruptura de placas 
e trombose. Portanto, a DE pode ser considerada como um sintoma de dano endotelial vascular 
que pode coexistir ou mesmo preceder a manifestação clínica da DAC. Nestas condições, a DE 
comportar-se-ia como um verdadeiro marcador da DAC e, portanto, de doença isquêmica cardíaca.  

O objetivo deste estudo é investigar a relação entre função erétil peniana e perfusão miocárdica 
em uma população com suspeita ou diagnóstico já firmado de DAC. 

De agosto a outubro de 2004, foram estudados 300 homens, consecutivos, que se 
apresentaram em nossa instituição para estudo da perfusão miocárdica com objetivo diagnóstico 
ou de avaliação de DAC e que assinaram o consentimento esclarecido para participar do estudo. 
Destes, treze (4,3%) foram excluídos por apresentarem DE iatrogênica como conseqüência de 
prostatectomia radical prévia. Portanto, foram incluídos no estudo 287 homens que, após consulta 
clínicocardiológica detalhada, responderam o questionário confidencial auto-aplicável do Index 

Internacional de Função Erétil (IIEF-5)13, que determinou a presença ou ausência de DE. 

Imagens da perfusão miocárdica, realizados com tecnécio-99m (Tc-99 sestamibi) através de 
cintilografia nuclear SPECT, foram obtidas em duas situações: a) repouso e b) após estresse físico 
ou farmacológico. 

Na situação de repouso, injetou-se dose apropriada de Tc-99 sestamibi em veia periférica para 
obtenção das imagens com o objetivo de avaliar a distribuição regional do radiofármaco no 
miocárdio. A ocorrência de segmentos hipoperfundidos, identificadores de necrose prévia, pôde ser, 

dessa forma, evidenciada. 
Na situação de estresse, objetivando a detecção de áreas isquêmicas, uma nova dose do 

radiofármaco foi injetada no pico do exercício realizado em esteira ergométrica de acordo com 
protocolo convencional (estresse físico) ou após a administração de 80mg de dipiridamol (estresse 
farmacológico). Novas imagens foram então obtidas, 45 minutos após o término do exercício físico 
ou da infusão do dipiridamol. 

As imagens nas condições de repouso e sob estresse foram avaliadas por dois médicos 

independentes e devidamente treinados em cardiologia nuclear, sem o conhecimento dos dados 
obtidos durante a entrevista e aplicação do questionário. Em caso de divergência de opinião entre 
os dois especialistas, o resultado final foi obtido por consenso. Em nenhum caso, a opinião de um 

terceiro avaliador foi necessária. 
As variáveis analisadas encontram-se na tabela I. 
Exames prévios de colesterol sérico, angiografia coronária e medicações em uso não foram 

considerados na análise. 
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Com base na ocorrência prévia de eventos cardíacos maiores (infarto ou revascularização do 

miocárdio por via cirúrgica ou percutânea) e nos resultados dos estudos de perfusão miocárdica, os 
pacientes foram agrupados em três possibilidades diagnósticas considerando a ocorrência ou não 
de DAC: a) DAC+; b) DAC–; c) DAC indefinida. 

 

 
 

Os dados categorizados foram analisados através do teste de Fisher ou qui-quadrado, quando 
aplicáveis. Comparação entre grupos de variáveis contínuas foi feita usando o teste-t de “Student” 
ou o teste de Bonferroni. Regressão logística foi usada para estabelecer a probabilidade de DAC de 

acordo com função erétil e outras variáveis. Odds ratio e Odds ratio ajustado para idade foram 
calculados para a perfusão miocárdica e outras variáveis que se mostraram diferentes nos grupos 
com e sem DE. Todos os testes foram realizados bilateralmente e conduzidos a um intervalo 

significativo de 0,05. 
Disfunção erétil e idade - 150 pacientes (52,3%) apresentavam função erétil normal (grupo DE-

) enquanto que em 137 (47,8%) foi detectado algum grau de disfunção erétil (grupo DE+). Na 
amostra, as idades variaram entre 24 e 83 anos com média de 55,41 ± 11,05 anos, sendo 
significativamente maior no grupo DE+ (tab. II). 
Variáveis clínicas (tabs. III e IV) - Em toda a amostra, a hipertensão arterial ocorreu em 135 
pacientes (47%) e o diabetes em 49 (17,1%). Ambas com prevalência significativamente maior no  
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 grupo DE+. Entretanto, não houve correlação significativa entre estes fatores de risco e alterações 

da perfusão miocárdica, tanto em repouso como sob estresse. Antecedente pessoal de IM ocorreu 
em 65 pacientes (22,6%) e angioplastia percutânea em 57 (19,9%). A exemplo do diabetes e da 
hipertensão, estes fatores tiveram prevalência significativamente maior no grupo DE+, embora 
apenas o IM tenha se relacionado significativamente com alterações da perfusão. Não foi 
encontrada diferença estatística entre os grupos DE+ e DE-, em relação às demais variáveis 

clínicas analisadas. 
Variáveis cintilográficas e diagnóstico final de DAC (tabs. V e VI) – Alterações da perfusão 

miocárdica foram observadas em 65 pacientes (22,6%) na condição de repouso e em 72 (25%) 
sob estresse, com maior prevalência no grupo DE+ em relação ao DE-. Após análise de regressão 
logística, esta diferença foi ratificada, independentemente do fator idade (gráfico I). 

Em 75 pacientes (26,1%) foi detectado comprometimento do grau de espessamento sistólico da 

parede do ventrículo esquerdo e em 73 pacientes (25,4%) havia anormalidade da sua 
movimentação. Tais comprometimentos prevaleceram significativamente no grupo DE+, também 
independentemente do fator etário (p<0,036 e p<0,043, respectivamente). 

Diminuição da fração de ejeção do ventrículo esquerdo foi observada em 74 pacientes (25,78%) 
com maior prevalência no grupo DE+ em relação ao DE-. 

O diagnóstico definitivo de coronariopatia (DAC+) foi firmado em 120 pacientes (41,8%). No 

grupo DE+, a prevalência de DAC+ foi significativamente maior independentemente do fator idade 

(tab. VI - gráfico II). 
A prevalência de DE na amostra foi de aproximadamente 50%, comparável à maioria dos 

estudos epidemiológicos, apesar da população estudada ter alta incidência de DAC 14,15 . 
Além de hipertensão e diabetes, fatores de risco conhecidos para DAC e DE10-12, os pacientes 

com função erétil comprometida tiveram também maior incidência de eventos coronarianos 
maiores no passado, tais como infarto do miocárdio e reperfusão miocárdica percutânea. Este dado 
aponta para a importância na detecção da DE, o mais precocemente possível, sendo ela não só 

marcador de DAC como possivelmente relacionada à sua gravidade. Outros fatores de risco como 
fumo e abuso de álcool não tiveram diferenças entre os grupos com ou sem DE. Uma possível 
explicação a este fato é a baixa porcentagem de fumantes e alcoólicos encontrada na amostra. 
História familiar de acidentes vasculares encefálicos e infarto do miocárdio, embora também 
conhecidos fatores de risco para DAC, não mostraram relação, na amostra estudada, com a 
presença ou ausência de DE. Investigação mais detalhada para o melhor entendimento sobre esta 

relação, baseada em estudos epidemiológicos mais específicos, deve ser realizada. 
A alta influência da idade na ocorrência tanto da DE como na DAC e, também, pelo fato da 

idade média ter sido maior no grupo DE+, impôs a utilização de análises através da Odds-ratio 

ajustado para a idade, de modo a se poder estabelecer com maior precisão a relação entre as 
variáveis clínicas e cintilográficas de perfusão miocárdica e a DE. 

Alterações na perfusão miocárdica, mobilidade da parede do ventrículo esquerdo e grau de 
espessamento miocárdico durante a sístole foram mais freqüentes no grupo DE+, 

independentemente da idade. Desta forma, foi possível observar que pacientes com DE tem maior 
probabilidade de apresentar déficits de perfusão segmentar miocárdica e função contrátil, e, 
portanto de DAC, independentemente da idade. 

Estudos têm mostrado uma alta incidência de DE em pacientes com doença cardiovascular, 
incluindo hipertensão e DAC. A presente investigação demonstrou correlação significativa, 
independente da idade, entre a presença de DE e repercussões funcionais da doença cardíaca 
isquêmica, não só envolvendo a perfusão miocárdica mas também o desempenho ventricular 

esquerdo. 
Nesta amostra, os pacientes com DE tiveram risco 2,35 vezes maior de apresentar perfusão 

miocárdica anormal em repouso e 2,29 vezes maior sob estresse do que aqueles com função erétil 
preservada. Estes números, por si só, já identificam a DE como um marcador de distúrbios 
perfusionais e funcionais do miocárdio relacionados à DAC. A comprovação é feita pelo diagnóstico 
final de coronariopatia (DAC+) que prevaleceu significativamente no grupo com DE, 

independentemente do fator idade. 
Neste estudo, a hipertensão arterial e o diabetes apesar de prevalentes na população com DE, 

não se associaram, por si só, ao aumento da probabilidade de ocorrer distúrbios da perfusão 
miocárdica, fato que distingue um fator de risco de um verdadeiro marcador para DAC.  

Os autores concluem que a DE está altamente relacionada à DAC e sua detecção indica maior 
risco de anormalidades perfusionais e funcionais do músculo cardíaco, próprias da DAC. 

A DE deve ser considerada não só um marcador de DAC como também uma condição 

relacionada à ocorrência de eventos coronarianos maiores como IM e a necessidade de 
revascularização percutânea do miocárdio. Baseados neste estudo, os autores recomendam a 
inclusão de questionários sobre a função erétil na prática diária médica. 
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Apêndice E - Exemplo de material recebido pelos alunos – Atividade 

Extraclasse II 

 

Vegetarian dietary practices have been associated with many
 
health benefits, including lower death rates from 

ischemic heart
 
disease, diabetes, and certain forms of cancer (1-6) and

 
lower risks of dyslipidemia, hypertension, 

and obesity (7-10).
 
Most vegetarians have higher intakes of fruit and vegetables,

 
dietary fiber, antioxidant 

nutrients, phytochemicals, and folic
 
acid than do nonvegetarians, and lower intakes of saturated

 
fat and 

cholesterol (11-14), which have been related to
 
lower risk of chronic disease (15-20).

 

The question of whether the multiple benefits of vegetarian
 
dietary practices extend to enhanced physical 

fitness and performance
 
has been explored since the early 20th century, when a few simple

 
studies reported 

greater muscular endurance in vegetarian than
 
in nonvegetarian subjects, but these results were not confirmed

 
in 

subsequent research (21). In 1970, Cotes et al (22) compared
 
thigh-muscle width, pulmonary function measures, 

and cardiorespiratory
 
response to submaximal cycle ergometry exercise in 14 vegan

 
and 86 nonvegetarian 

women. Ventilation responses during rest
 
or exercise did not differ between the groups, and thigh muscle

 
width 

was similar. The authors concluded that the lack of animal
 
protein did not impair the physiologic response to 

submaximal
 
exercise.

 
 

Williams (23) studied the effect of a vegetarian diet on running
 
performance (5–8-km test runs). The subjects 

completed
 
the runs before and after the 2-wk test diet, and then again

 
2 wk after resuming a nonvegetarian diet. 

No significant differences
 
in performance were found between the trials, suggesting that

 
the vegetarian diet had 

neither a beneficial nor a detrimental
 
effect on aerobic endurance.

 
 

Physical fitness, anthropometric, and metabolic indexes were
 
compared by Hanne et al (24) in 49 vegetarian 

and 49 nonvegetarian
 
male and female Israeli athletes who were matched for age, sex,

 
body size, and athletic 

activities. No significant differences
 
were found between groups in pulmonary function, aerobic and

 
anaerobic 

capacities, arm and leg circumferences, hand grip
 
and back strength, hemoglobin, or total serum protein.

 
 

Twenty-one overweight women consumed a lactoovovegetarian diet
 
for 5 wk in which all meals were 

prepared, weighed, and served
 
in a research kitchen (25). Half of the subjects were randomly

 
assigned to an 

exercise program of walking, jogging, or both
 
(five 45-min sessions/wk at an intensity of 60% VO2max) whereas

 
the 

other half remained sedentary. Submaximal and maximal cardiorespiratory
 
measures improved significantly in 

those who exercised, but
 
no improvement was seen in the women who consumed the vegetarian

 
diet without 

exercise.
 
 

Snyder et al (26) studied 2 groups of female runners who were
 
matched for age, weight, and distance run per 

week. One group
 
regularly consumed a semivegetarian diet (<100 g red meat/wk)

 
whereas the other group 

consumed a diet that included red meat.
 
No significant difference in maximal aerobic capacity was found

 
between 

the 2 groups.
 
 

A series of reports has been published about 110 runners who
 
competed in a 1000-km race conducted over a 

20-d period in West
 
Germany (27-29). Before and during the race, 60 of the

 
runners consumed a conventional 

Western diet and 50 consumed
 
a lactoovovegetarian diet. During the race, the diets for both

 
groups were 

formulated to ensure a similar intake of carbohydrate
 
by both groups (aprox.60% of total energy). Diet had no 

effect on
 
the performance of the runners: half of each group finished

 
the 20-d race, the order of finishers was not 

influenced by
 
the diet, and the average running time of the vegetarian runners

 
was not significantly different from 

that of the nonvegetarians. 

Nineteen long-term vegetarian (mean duration vegetarianism 46
 
y) and 12 nonvegetarian healthy, physically 

active elderly women
 
(mean age: 71 y) were compared on the basis of a variety of

 
hematologic, anthropometric, 

and metabolic factors (30) (Table
 
1). Although the vegetarian subjects had significantly lower

 
blood glucose and 

cholesterol concentrations, no differences
 

between groups were found for submaximal and maximal 

cardiorespiratory
 

and electrocardiographic indexes measured during graded treadmill
 

testing. The authors 

concluded that a long-term vegetarian diet
 
may be associated with several benefits, but these do not include

 

improved cardiorespiratory fitness. 

Two reports were published on a study in 8 well-trained, male
 
athletes in Denmark who consumed either a 

lactoovovegetarian
 
or a nonvegetarian diet for 6 wk in a crossover design (31-32). Both diets consisted of 57% of 

total energy as carbohydrates,
 
14% as protein, and 29% as fat. Maximal aerobic capacity, aerobic

 
endurance time 

to exhaustion, muscle glycogen concentrations,
 
and isometric strength were not affected significantly by changes

 

in the diet (Figure 1). 

Animal product intake was measured and related to VO2max in a
 
group of 80 women who varied widely in age 

(27–72 y),
 
body mass (52–156 kg), maximal aerobic power (12.7–50.7

 
mL.kg

-1
.min

-1
), meat intake (1.1–31.6 meat 

exchanges/d),
 
milk intake (0–4.2 milk exchanges/d), dietary cholesterol

 
(30–530 mg/d), and vitamin B-12 intake 

(0.8–14.4
 
µg/d) (33). Maximal aerobic power was not related with

 
meat intake (r = -0.13, P = 0.324), an animal 
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product index
 
created by combining meat and milk exchanges (r = -0.127, P

 
= 0.339), dietary cholesterol (r = -

0.160, P = 0.239), or vitamin B-12 intake (r = 0.065, P = 0.635). A multiple regression
 
analysis, using models to 

control for age and body composition,
 
failed to alter these findings.

 
 

Together, these studies indicate that a vegetarian diet, even
 
when practiced for several decades, is neither 

beneficial nor
 
detrimental to cardiorespiratory endurance, especially when

 
carbohydrate intake, age, training 

status, body weight, and
 
other confounders are controlled for.

 
 

 

 
 

 

SPECIAL CONCERNS FOR ATHLETES CONSUMING VEGETARIAN DIETS 

Endurance athletes have been urged to emphasize carbohydrates
 
in their diet to optimize muscle and liver 

glycogen stores (34).
 
At the high intensities necessary for athletic training and

 
competition, the metabolism of 

body carbohydrate reserves provides
 
the major fuel for muscle contraction and when these carbohydrate

 
reserves 

reach low concentrations, the result is fatigue (35).
 
Carbohydrate intakes of aprox. 500–800 g/d (8–10 g.kg

 
body 

wt
-1

.d
-1

) and as 60–70% of energy intake have
 
been recommended for athletes training intensively for >60–90

 

min/d (34-36). 

A near-vegetarian diet is often necessary for athletes to take
 
advantage of high-carbohydrate plant foods such 

as cereals,
 
pasta, grains, dried fruits, and legumes. In one study, >75%

 
of 347 marathon runners reported higher 

intake of fruit, vegetables,
 
and whole grains and lower intakes of red meat and eggs compared

 
with their 

prerunning dietary habits (37). Nonetheless, in most
 
studies, carbohydrate intakes by endurance athletes fall 

below
 

recommended amounts, although there are some noteworthy exceptions
 

(eg, Tarahumara Indian 

ultramarathon runners and triathletes)
 
(34,37,38).

 

 

Iron, zinc, and trace minerals 

Concerns have been raised that an emphasis on the consumption
 
of plant foods to enhance carbohydrate 

intakes by athletes may
 
increase dietary fiber and phytic acid intakes to concentrations

 
that reduce the 

bioavailability of several nutrients, including
 
zinc, iron, and some trace minerals (39,40). Furthermore, nonheme

 

iron from plant food sources is more poorly absorbed than is
 
heme iron from animal products, increasing the risk 

of sports
 
anemia in endurance athletes, who are already at high risk of

 
iron deficiency resulting from exercise-

induced iron losses
 
(34). These concerns may be especially apparent in certain subgroups

 
such as female 

adolescent athletes (41). 

Most studies of long-term vegetarian nonathletes who avoid dietary
 
extremes indicate that despite the 

apparent lower bioavailability
 
of some minerals, the iron, zinc, and trace element status (as

 
measured in serum, 

hair, and urine) appears to be adequate (42,43). Dietary intake of iron is typically above recommended amounts
 
in 

vegetarians, but serum ferritin concentrations and other
 
iron-status indicators are often lower than those in 

nonvegetarians,
 
although anemia is rare (11,44-49).

 
 

Although inhibitors of dietary iron absorption are present in
 
plant-based foods, such as phytates in grains and 

tannic acid
 
in tea, plant foods also contain enhancers of dietary iron absorption,

 
such as vitamin C and citric acid 

found in fruit and vegetables
 
(14,43). Although considered controversial, there is some evidence

 
that a reduction 

in body iron stores may be associated with
 
reduced risks of both coronary artery disease and cancer (50-52).

 

Thus, the lower ferritin concentrations found in vegetarians
 
may actually be advantageous, but further research is 

needed
 
before this hypothesis can be accepted.
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Various groups of athletes have been reported to be at risk
 
of iron deficiency, although, as in vegetarians, iron 

deficiency
 
anemia is rare (34,53,54). There is a growing consensus, however,

 
that mild iron deficiency has little or 

no meaningful effect
 
on the health or performance capabilities of athletes (34).

 
Low intake of dietary iron, 

increased hemolysis, decreased iron
 
absorption, and increased iron loss in sweat, feces, and urine

 
have all been 

implicated as factors that may reduce body iron
 
stores in some athletes, especially females (34,53). In one

 
large 

study of 1743 Finnish men, the duration and frequency
 
of physical activity were associated inversely with serum 

ferritin
 
concentrations (51). The authors speculated that reducing the

 
amount of stored iron could be one 

mechanism through which exercise
 
training decreases the risk of coronary artery disease (50,51).

 
 

There has been some concern that vegetarian female endurance
 
athletes may be at special risk of iron 

deficiency (39,40).
 
A significant proportion (30–50%) of endurance athletes,

 
especially women, have been 

reported to be semivegetarians with
 
low intakes of meat products (26,39). Snyder et al (26) compared

 
iron status 

in 9 nonvegetarian and 9 semivegetarian female runners
 
and reported lower serum ferritin and higher total-iron-

binding
 

capacity in the semivegetarians. Serum iron, percentage transferrin
 

saturation, and hemoglobin 

concentrations, however, were not
 
significantly different between the groups.

 
 

Seiler et al (28) also reported lower ferritin concentrations
 
in vegetarian than in nonvegetarian runners, both 

male and female.
 
However, no impairment in ability to compete in a 20-d, 1000-km

 
race was measured in the 

vegetarian runners. During the 1000-km
 
race, dietary iron intake was higher in the vegetarian group,

 
but the iron 

was of the nonheme variety from legumes, dried
 
fruit, nuts, vegetables, and grain products. High intake of

 
vitamin 

C together with the avoidance of tea appeared to enhance
 
iron absorption because blood indicators of iron status 

were
 
similar in the vegetarian and nonvegetarian runners (29). The

 
Tarahumara Indians of Mexico, renowned for 

their extraordinary
 
endurance as long-distance runners, have been found to have

 
normal blood hemoglobin 

concentrations despite diets that consist
 
of 90% corn and pinto beans (38,55). In the study of 8 athletes

 
who 

consumed a vegetarian or nonvegetarian diet for 6 wk (crossover
 
design), despite an extremely high fiber intake 

while consuming
 
the vegetarian diet (98 and 47 g/d, respectively), blood hemoglobin,

 
serum iron, and serum 

transferrin concentrations did not differ
 
significantly between dietary groups (31,32).

 
 

Despite the lower bioavailability of some trace elements such
 
as zinc, copper, manganese, and selenium in 

vegetarian diets,
 
most studies have failed to show that vegetarians have impaired

 
trace element status (14,42). It 

appears that the bodies of
 
vegetarians can adapt by increasing the absorption of trace

 
elements, although 

concerns have been raised that adolescents,
 
who have higher zinc requirements for growth, who consume 

vegetarian
 
diets may have suboptimal zinc status (42,48).

 
 

Several studies have shown that acute exercise alters blood
 
concentrations of trace elements, suggesting that 

exercise leads
 
to a redistribution of body tissues (56,57). There is some

 
evidence that an acute bout of exercise 

increases urinary zinc
 
excretion (56). However, most studies have failed to find that

 
indicators of trace element 

status are different between athletes
 
and nonathletes (57). Concerns have been raised that athletes,

 
especially 

adolescents, who avoid meat may have difficulty maintaining
 
adequate amounts of zinc in their bodies (40). 

Insufficient
 
data exist to determine whether these concerns are warranted.

 
Beef, pork, and poultry are major 

sources of zinc in the United
 
States (58). Milk and cereal products, legumes, and nuts are

 
also good sources of 

zinc, but the zinc in these sources is
 
less bioavailable than that in meat (40,56,58). 

Vegetarian athletes should eat foods with ample amounts of iron
 
and zinc (eg, fortified breakfast cereals, 

legumes, and nuts
 
and seeds), include vitamin C sources with each meal, and avoid

 
heavy tea intake (40). Iron, 

zinc, and trace element supplementation
 
may be necessary for some vegetarian athletes who have poor

 
diets, but 

the supplements should include no more than 100%
 
of the recommended dietary allowance to avoid negative 

interactions
 
with the absorption or function of other nutrients (56,59).

 
 

Although there are some concerns about the trace-mineral status
 
of vegetarian athletes, their dietary practices 

may be of benefit
 
in another area of current interest in sports nutrition (13).

 
There is increasing evidence that 

heavy exertion produces an
 
oxidative stress that leads to the generation of oxygen free

 
radicals and lipid 

peroxidation (60-63). Antioxidant enzymes
 
provide the first line of defense, with antioxidant nutrients

 
such as 

vitamins E, C, and A providing a second line of defense
 
(62). Chronic physical training augments the physiologic 

antioxidant
 
defenses in several tissues (61). People who exercise regularly

 
and intensely should eat foods rich in 

antioxidants (60). Vegetarian
 
athletes with high intakes of fruit, vegetables, and whole grains

 
have a special 

advantage. The role of antioxidant supplements
 
is still controversial (63). 

 

 

 
Protein and creatine 

All essential and nonessential amino acids can be supplied by
 
plant food sources alone as long as a variety of 

foods is consumed
 
and energy intake is adequate to meet needs (14,64). The American

 
Dietetic Association (14) 

has advised that consciously combining
 
various plant foods within a given meal is unnecessary.
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Although most vegetarian diets meet or exceed dietary recommendations
 
for protein, they often provide less 

protein than do nonvegetarian
 
diets (12,26,44,49). Concerns have been raised that vegetarian

 
athletes may have 

intakes that fall below the added demands
 
created by heavy exertion (39,65). Studies indicate that athletes

 
benefit 

from diets containing more protein than the current
 
RDA of 0.8 g.kg body wt

-1
.d

-1
; strength-training athletes

 

probably need aprox. 1.4–1.8 g.kg body wt
-1

.d
-1

and
 
endurance athletes aprox. 1.2–1.4 g.kg body wt

-1
.d

-1
(65).

 
Most 

athletes are able to meet these extra demands without protein
 
supplementation by keeping dietary protein near 

15% of total
 
energy intake (65). Vegan athletes can achieve optimal protein

 
intake by careful planning, with an 

emphasis on protein-rich
 
plant foods such as legumes, nuts and seeds, and whole-grain

 
products.

 
 

Creatine supplementation has been suggested as an ergogenic
 
aid for athletes who engage in repeated bouts 

of short-term,
 
high-intensity exercise (66,67). Creatine is found in large

 
quantities in skeletal muscle and binds to a 

significant amount
 
of phosphate, providing an immediate source of energy in muscle

 
cells (adenosine 5'-

triphosphate). The purpose of consuming
 
supplemental creatine is to increase the skeletal muscle creatine

 

content in the hope that some of the extra creatine binds with
 

phosphate and thus increases muscle-

phosphocreatine content.
 
During repeated bouts of high-intensity exercise (eg, five 30-s

 
bouts of sprinting or 

cycling exercise separated by 1–4
 
min of rest), the increased availability of phosphocreatine

 
may improve 

resynthesis and degradation rates, leading to greater
 
anaerobic adenosine 5'-triphosphate turnover and greater 

high-power
 
exercise performance (66). 

The estimated daily requirement of creatine is aprox. 2 g. Nonvegetarians
 
typically get aprox. 1 g creatine/d 

from the various meats they ingest
 
and the body synthesizes 1 g in the liver, kidney, and pancreas,

 
using the 

amino acids arginine and glycine as precursors. Vegetarians
 
generally have low body creatine pools, suggesting 

that inadequate
 
dietary creatine from meat sources is not compensated for by

 
increased endogenous creatine 

production (67).
 
 

Various studies have shown that consuming aprox. 20–25 g creatine/d
 
for 5–6 consecutive days significantly 

increases muscle
 
creatine in most people, especially those with low amounts to

 
begin with, ie, vegetarians (66–

68). Four to 5 doses of
 
5 g each are usually consumed by dissolving 5 g creatine in

 
aprox. 250 mL of a beverage 

throughout the day. Each 5-g dose of creatine
 
is the equivalent of 1.1 kg fresh, uncooked steak. Creatine

 

supplementation for up to 8 wk has not been associated with
 
major health risks, but the safety of prolonged 

creatine supplementation
 
has not been established (66–71).

 
 

Some but not all studies have shown that supplemental creatine
 
improves power performance during repeated 

bouts of short-term
 
sprinting, cycling, and swimming (66–71). A recent randomized,

 
double-blind study in 

vegetarian subjects failed to show any
 
effect of creatine on power performance (69). Additional laboratory

 
and 

field research is needed to help resolve the conflicting
 
findings regarding the ergogenic efficacy of creatine 

supplementation
 
(71). Creatine supplementation has no effect on aerobic exercise

 
metabolism and performance 

(66, 67). 
 
 

Hormonal alterations 

High-fiber, low-fat vegetarian diets have been associated with
 
reduced blood estrogen concentrations and 

increased menstrual
 
irregularity (72–75). Frequent, vigorous exercise has

 
also been related to menstrual 

irregularities (34). About 5–20%
 
of women who exercise regularly and vigorously and aprox. 50–65%

 
of 

competitive athletes may develop oligoamenorrhea. The causes
 
are hotly debated, but may include low energy 

intake, depleted
 
fat stores, and the effect of exercise itself on the hypothalamic-pituitary-ovarian

 
axis in female 

athletes (76, 77). Amenorrheic athletes typically
 
have low concentrations of estradiol and progesterone and have

 

hormonal profiles similar to those of postmenopausal women.
 
The reduced concentrations of endogenous 

estrogen associated
 
with athletic amenorrhea may prevent the formation of adequate

 
bone density (34, 76, 77).

 
 

Two reports (published as letters) suggested that a significant
 
proportion of female athletes with amenorrhea 

were vegetarians
 
(78, 79). However, these were descriptive studies that could

 
not determine whether the cause 

was the vegetarian diet, heavy
 
exercise training, lower energy intake, or other factors. There

 
is increasing 

evidence that low energy intake, not diet quality,
 
is a major cause of oligoamenorrhea in female athletes, and

 
that 

when brought into positive energy balance, hormonal profiles
 
return to normal and menstruation resumes (80). 

Hanne et al
 
(24) observed that when vegetarian female athletes are properly

 
nourished, their menstrual cycle 

function is normal compared
 
with that of matched nonvegetarian control subjects. 
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Apêndice F – Texto utilizado em aula (Aula 7: Referagem) 
 
Efeitos dos extratos hidroalcoólicos do alho e do capim-limão em ratos anestesiados 
Babosa, A.

1
; Aloe, V.

2 

 
1
Departamento de Ciências Biológicas, 

2
Departamento de Farmácia, ambos da Faculdade São 

Longuinho. 
 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo verificar os efeitos da aplicação aguda endovenosa dos 
extratos hidroalcoólicos de alho e de capim-limão sobre a pressão arterial de ratos. Para isso, serão 
usados Rattus novergicus albinus, n=7, anestesiados e injetadas doses de 1 mg dos extratos 
separadamente e em associação (1mg + 1mg), em volumes de 0,2 mL. A PAM foi registrada com um 
sistema Biopac, modelo MP100. O alho diminuiu a PAM de 124±2 mmHg, no controle, para 108±2 
mmHg aos 15s. Da mesma forma, o capim-limão diminuiu a PAM de 122±2 mmHg, no controle, para 
106± 2 mmHg aos 15s. A associação de ambos também diminuiu a PAM de 126±3 mmHg, no 
controle, para 113±3 mmHg aos 15s. Os efeitos das duas plantas foram iguais e não foram 
incrementados quando associadas. 
Palavras-chave: alho, capim, limão, pressão.  
 
INTRODUÇÃO 

A fitoterapia é uma modalidade de tratamento medicinal que vem crescendo muito nestes últimos 
anos, produzindo uma movimentação financeira mundial de aproximadamente 22 bilhões de dólares. 
Um dos fatores que contribui para isto é o alto custo dos medicamentos industrializados. No Brasil, 
esse fato fica evidente quando se observa que mais de 50% da sua população fazem uso de plantas 
medicinais e de produtos fitoterápicos, inclusive para tratamento da hipertensão arterial. 

A hipertensão arterial é uma doença altamente prevalente em nosso meio, atingindo cerca de 15 a 
20% da população adulta com mais de 18 anos, chegando a alcançar índices de 50% nos idosos. 

Uma das plantas usadas no tratamento da hipertensão arterial é o alho, que também apresenta 
efeitos natriurético e diurético, antiagregante plaquetário e fibrinolítico e cardioprotetor na reperfusão 
e na isquemia. 

Outra planta que tem efeito sobre a pressão arterial é o capim-limão, que apresenta ação anti-
hipertensiva e diurética. No Brasil, tem sido empregada popularmente como remédio para vários 
distúrbios gastrintestinais e nervosos, não apresentando efeitos tóxicos. 

As ervas têm sido usadas no tratamento medicinal desde a origem da civilização, mas muitos 
remédios herbais não têm sido submetidos à cuidadosa avaliação científica, e alguns causam sérios 
efeitos tóxicos, principalmente relacionados a interações farmacológicas entre drogas. Por outro lado, 
costuma-se associar plantas com efeitos similares na tentativa de se aumentar a eficácia do 
tratamento. Na região de Bafia, pequena localidade situada a 120 km de Yaoundé, capital política do 
Camarão, costuma-se associar alho e capim-limão no tratamento da hipertensão arterial. 

O presente trabalho tem por objetivo provar que a associação dos extratos hidroalcoólicos do alho 
e do capim-limão incrementa o efeito hipotensor de cada planta aplicada separadamente. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Bulbos de alho e folhas de capim-limão foram colhidos no jardim da faculdade. No laboratório de 
Plantas Medicinais e Fitoterápicos foi realizada a preparação dos extratos hidroalcóolicos pelo 
processo “A” descrito na Farmacopéia dos Estados Unidos do Brasil (1959), sendo o álcool etílico a 
70% o líquido extrator. Os extratos foram evaporados num rotavapor MA120, Marconi, sob pressão 
de 600 mmHg e temperatura de 50 °C no banho Maria, liofilizados, armazenados, protegidos contra a 
luz e mantidos a -10 ºC.  
As doses a serem administradas foram preparadas com solução salina, seus pHs ajustados para 
valor fisiológico (7,4) e filtradas antes das aplicações. 

Ratos machos (Rattus novergicus albinus), adultos (n=7) pesando em média 400 gramas, 
provenientes do biotério da faculdade, mantidos em jejum de 48 horas, foram utilizados como grupo 
experimental para a aplicação das doses, sendo que em cada animal foram injetadas doses do 
extrato hidroalcoólico do alho, do capim-limão e da associação, tendo sido os animais anestesiados 
com pentobarbital sódico (30 mg/Kg, intraperitoneal) e, em seguida, traqueostomizados e realizada 
canulação da veia jugular direita, para aplicação dos extratos, e da artéria carótida esquerda para o 
registro da pressão arterial média (PAM), de acordo com metodologia descrita por Carbajal. Após 
procedimento cirúrgico, aguardava-se a estabilização das variáveis hemodinâmicas, o que ocorria em 
torno de 15 minutos, para se iniciarem as aplicações. 
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Experimentos preliminares foram realizados para a obtenção das doses, sendo escolhida a de 
1mg por apresentar efeito médio dentre duas outras (0,1 mg e 10 mg), ficando assim determinado: 1 
mg de alho, 1 mg de capim-limão e a associação de 1mg de alho + 1 mg de capim-limão. O volume 
injetado foi de 0,2 mL, durante 5 segundos, seguindo-se a aplicação de 0,2 mL de salina para 
lavagem de possíveis resíduos na cânula. 

Antes da aplicação da dose inicial, foram injetados 0,4 mL de solução fisiológica como controle 
das condições hemodinâmicas dos animais (Figura1). Quando os animais não apresentavam 
condições estáveis no controle, os experimentos eram descartados. O registro da PAM foi obtido 
através de um transdutor de pressão modelo TSD 104A, acoplado a um sistema Biopac MP 100 
(Santa Bárbara-Califórnia), o qual foi ligado a um computador, possibilitando o registro em mmHg. Os 
resultados obtidos foram expressos como médias e erros padrões das médias e analisados 
estatisticamente pelo teste de “Student-Newman-Keuls”, no controle (tempo 0) e nos tempos de 15, 
30, 45, 60 e 120 segundos após a aplicação dos extratos, sendo considerados significativos valores 
com p< 0,05. O protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética da faculdade. 
 
RESULTADOS 

A aplicação de 1 mg de alho reduziu a PAM (p<0,05), passando de 124±2 mmHg, no controle, 
para 108±2 mmHg aos 15 segundos, tendo voltado ao controle somente aos 120s (Tabela 1, Figura 
2). A aplicação de 1 mg de capim-limão também reduziu a PAM (p<0,05), passando de 122±2 mmHg, 
no controle, para 106±2 mmHg aos 15 segundos, retornando da mesma forma ao controle aos 120s 
(Tabela 1, Figura 3). Não houve diferenças significativas entre os efeitos do alho e do capim-limão 
sobre a PAM dos ratos anestesiados. 

A aplicação de 1 mg de alho + 1 mg de capim-limão reduziu a PAM (p<0,05), passando de 126±3 
mmHg, no controle, para 113±3 mmHg aos 15 segundos, retornando ao controle aos 60s. Os efeitos 
da associação das duas plantas não foram diferentes em relação àqueles produzidos por elas 
separadamente (Tabela 1, Figura 4). 
 
DISCUSSÃO 

Objetivou-se no presente estudo verificar os efeitos agudos da administração endovenosa dos 
extratos hidroalcoólicos do Allium sativum e do Cymbopongon citratus sobre a pressão arterial de 
ratos anestesiados, bem como verificar se a associação deles poderia incrementar os efeitos 
separados. O efeito anti-hipertensivo do alho, demonstrado por vários autores em revisão literária de 
Banerjee e Marilik (2002), foi também observado neste estudo. As explicações para o mecanismo de 
ação deste efeito são apenas especulações. Alguns pesquisadores acreditam que o alho promove a 
liberação de óxido nítrico (Pedrazza-Chaverri et al., 1998), que, como se sabe, é um potente 
vasodilatador. Sharifi et al. (2003) sugerem para esta planta efeito inibidor da enzima conversora da 
angiotensina (ECA), enquanto que Al-Qattan et al. (2001) acreditam ter efeito na redução da síntese 
de prostanóides vasoconstritores. 

O efeito anti-hipertensivo do capim-limão também foi observado neste estudo. Para Carbajal et al. 
(1989), este efeito não é devido a uma ação direta sobre os vasos nem a uma depressão cardíaca, 
porém o autor não sugere nenhuma explicação para o fenômeno. Sem dúvida, para se entender o 
mecanismo de ação do alho e do capim-limão como hipotensores, há necessidade de se isolarem 
seus princípios ativos e de se fazerem experimentos ligados a receptores e à liberação de possíveis 
substâncias delas derivadas no sangue. 

Os efeitos da associação das duas plantas não foram significativamente diferentes em relação 
àqueles produzidos por elas separadamente. Isto demonstra que nem sempre a associação de 
plantas medicinais pode ser benéfica. 
 
CONCLUSÃO 

O presente trabalho deixa claro que os extratos hidroalcoólicos do alho e do capim-limão foram 
igualmente potentes na redução da pressão arterial média de ratos anestesiados e que, quando 
associados, não incrementaram este efeito. Isto mostra que o uso popular de associar plantas com 
efeitos similares não é benéfico. Além disso, como o capim-limão (capim cidreira) está associado à 
disfunção erétil, é recomendado apenas às mulheres com problemas de hipertensão. 

  
Apoio financeiro: HC - Homeopathic Care. 
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Apêndice G – Exemplo de material recebido pelos alunos – Ativ. Extraclasse III 
 
Efeito da Berinjela sobre coelhos hipercolesterolêmicos 
1
Yosemite Sam 

1
Biochemistry Department, Warner University, Miami - USA. 

 
Resumo 

OBJETIVO: Estudar o efeito do suco da berinjela sobre os lípides plasmáticos e o colesterol tecidual em coelhos 
hipercolesterolêmicos. 
MÉTODOS: Coelhos serão separados em grupos controle (GC), hipercolesterolêmico (GH) e berinjela (GB), 
(n=10). Os animais do GC serão alimentados com ração normal, o GH e o GB com ração acrescentada de 
colesterol (0,5%) e gordura de babaçu (10%) durante 30 dias. Ao GB acrescentou-se suco de berinjela, nos 
últimos 15 dias do experimento. Os lípides plasmáticos serão medidos através de kits enzimáticos. 
RESULTADOS: O peso dos animais foi menor no GB em relação ao GC e GH (p<0,05). O colesterol total 
plasmático, as LDL e os triglicérides que se elevaram no GH, reduziram-se em 19%, 29% e 38%, 
respectivamente no GB (p<0,05). O colesterol tecidual foi menor no GB (50%) em relação ao GH (p<0,05). 
CONCLUSÃO: O suco de berinjela administrado a coelhos hipercolesterolêmicos reduziu significantemente o 
peso corpóreo, o colesterol total, as LDL plasmáticas, os triglicérides e o colesterol tecidual. E considerando o 
elevado custo dos medicamentos redutores do colesterol plasmático, esta receita poderia ser recomendada 
como terapia alternativa em humanos. 
 
Palavras-chave: berinjela, LDL, colesterol, terapia alternativa. 

 
 

A hipercolesterolemia e sua relação com a doença coronária aterosclerótica tem sido demonstrada em muitos 
ensaios clínicos. De outro lado, a redução do número de eventos e de mortalidade ou doença coronária, a 
interrupção ou mesmo a regressão da doença aterosclerótica através de drogas redutoras do colesterol 
plasmático, também tem sido referida por inúmeros estudos. Os mecanismos envolvidos na redução dos eventos 
e na mortalidade por doença coronária, quando ocorre diminuição do colesterol plasmático, parecem estar 
relacionados à reversão da disfunção endotelial e estabilização da placa de aterosclerose, uma vez que não se 
observa aumento significante do diâmetro vascular ao nível da placa de aterosclerose. 

Mais recentemente, tem-se verificado que as substâncias anti-oxidantes são capazes de reverter a disfunção 
endotelial provocada pela hipercolesterolemia e também reduzir o numero de eventos coronários, embora sua 
utilização, na prática médica, careça, ainda, de informação mais conclusivas. 

Diante destas evidências, a redução do colesterol plasmático e a proteção endotelial colocam-se como 
importantes providências para o controle da doença aterosclerótica. 

Considerando o elevado custo dos medicamentos redutores do colesterol plasmático e a perspectiva de seu 
uso prolongado, os pacientes têm recorrido a tratamentos alternativos para o controle da hipercolesterolemia. 
Estes tratamentos têm sido utilizados de forma empírica pela população, carecendo de uma metodologia de 
estudo que permita conclusões mais confiáveis. Em nosso meio, tem sido usada a berinjela, sob a forma de suco 
do fruto, ingerido duas ou três vezes ao dia. A ampla utilização da berinjela pela população, de um modo geral, e 
a importância do melhor conhecimento de seu efeito sobre a hipercolesterolemia e a proteção endotelial, 
representou o fundamento desta proposta de estudo, que visa verificar o efeito do suco de berinjela sobre o peso 
corpóreo, os lípides plasmáticos (colesterol total (CT), triglicérides (TG), LDL-colesterol e HDL-colesterol), o 
colesterol da parede arterial. 

   
Métodos 

Serão utilizados coelhos machos, com peso médio de 2.530±0,10g e idade média de oito semanas, separados 
em três grupos: grupo controle (GC) (n=10); grupo hipercolesterolemia (GC) (n=10) e grupo berinjela (GB) 
(n=10). 

Os coelhos do GC serão alimentados com ração na quantidade de 100g ao dia e com a seguinte composição 
em g/100: proteínas, 20,00; carboidratos, 45,00; fibras, 16,00; gordura, 5,00; cinzas, 14,00. Os animais dos GH e 
GB receberam a mesma dieta do GC, enriquecida com colesterol (0,5%) e gordura de babaçu (10%), durante 30 
dias. Aos coelhos do GB foram administrados 10mL/dia de suco de berinjela, durante os últimos 15 dias do 
experimento. 

O preparo do suco de berinjela constou de 100g de berinjela e 70mL de água, batidos em liqüidificador durante 
5min e foi estudado através de análise físico-química de acordo com os métodos oficiais da associação de 
análises químicas, apresentando as seguintes características: em g/100 - proteínas 0,74; carboidratos 2,72; 
fibras 0,40; lípides totais 0,34; cinzas 0,26; calorias, 17 calorias.  

Não encontramos na literatura referência sobre a dose a ser administrada. Estabelecemos, de forma empírica, 
a dose de 10mL do suco de berinjela, que corresponde a 0,10g de proteínas. Esta dose foi bem aceita pelos 
animais em projeto piloto, sem qualquer reação adversa.  

A dosagem do CT, LDL, HDL e TG foi realizada em amostras de sangue, obtidas por punção cardíaca, 
utilizando-se kits enzimáticos e espectofotômetro da marca Bechman 700.  

No final do experimento os animais foram sacrificados, sendo retirada a aorta toráxica. O colesterol em anéis de 
aorta foi medido de acordo com o método de Naito e David. Os espécimes foram secos e homogeneizados a 4

o
C 
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em 5mL de tampão TrisHCL, pH 7,4 acrescido de 0,01 NaNO3. Os lípides totais foram extraídos e 
homogeneizados em 10 vol de clorofórmio-metanol. O CT foi medido por ensaio enzimático. 

Quanto à dosagem da peroxidação lipídica da parede arterial, um segmento da aorta torácica foi 
homogeneizado com ácido tricloroacético (1g de tecido + 10 vol TCA 20%). Após centrifugação, foi acrescentado 
um volume de ácido tiobarbitúrico 0,67% e a mistura aquecida a 100

o
C por 20min. A concentração de 

malondialdeído (MDA) foi calculada pela absorbância de 532nm, utilizando-se um coeficiente de extinção de 
1,49x10

-5
 expresso em moL/mg de tecido x 10

-7
.  

Com relação à dosagem da peroxidação lipídica das LDL, amostras de sangue foram coletadas em tubos 
plásticos com EDTA a pH 7,4 e centrifugadas a 3.000rpm por 15min a 10

o
C. Este procedimento remove todos os 

resíduos celulares e é obtido um plasma completamente claro. O método utiliza o procedimento de Havel e col 
que consiste em dois passos seqüenciais de ultracentrifugação por 48h. Inicialmente, 4mL de plasma é 
centrifugado a 40.000rpm por 18h (ultracentrífuga Beckman, mod L-8) para retirar os quilomícrons e VLDL. Com 
uma pipeta Pasteur são retiradas estas lipoproteínas e a densidade ajustada para 1,063g/mL com KBr sólido. 
Outra centrifugação a 40.000rpm durante 20h, permitirá isolar as LDL, que serão coletadas com uma pipeta de 
ponta fina, para sua caracterização e oxidação. 

O colesterol das LDL isoladas foi determinado através de kit enzimático da Boehringer Manheim, Germany. A 

proteína foi quantificada pelo método de Lowry. A oxidação da LDL foi realizada mediante incubação de 100µg 
de proteína/mL em tampão fosfato-salino 1mH, pH 7,4 em presença de sulfato de cobre (5mM) a 37

o
C, por 24h. 

A dosagem de TBARS consistiu em colocar em um tubo de ensaio, 150µg de proteína de LDL, completando para 
um volume de 500µg, na presença de 1mL de ácido tiobarbitúrico 0,67% e 0,3mL de ácido tricloroacético a 50%. 
Após aquecimento a 100

o
C por 30min, o teor das substâncias reativas com ácido tiobarbitúrico foi determinado 

pelo método de Bueg e Aust, com leitura a 532nm de absorbância.  
Anéis da aorta de aproximadamente 5mm foram obtidos tomando-se especial cuidado para manter intacto o 

endotélio. O endotélio foi mecanicamente removido em igual número de anéis de aorta, atritando-se à superfície 
endotelial do vaso com uma pequena cureta. Os anéis foram suspensos em uma solução de Krebs-Henseleit a 
37

o
 e pH 7,4 em uma cuba de 10mL. A solução foi continuadamente aerada com mistura de carbogênio 

contendo 95% de oxigênio e 5% de gás corbônico. Os anéis de aorta foram montados em dois ganchos de metal 
ligados a um suporte da cuba e a um transdutor de força. Os espécimes foram deixados em equilíbrio por 60min, 
com troca do Krebs a cada 20min. Em seguida foram distendidos a uma tensão basal de 1g. Todos os anéis de 
aorta, com e sem endotélio, foram contraídos com NE (10

-7
 M). Depois que a contração estabilizou-se, ACh foi 

adicionada de forma cumulativa (10
-8

 a 10
-5

 M). O mesmo procedimento foi realizado para os anéis de aorta nos 
quais o endotélio foi removido.  

Acetilcolina, nitroprussiato de sódio, norepinefrina e as substâncias da solução de Krebs-Henseileit foram 
obtidos de Sigma Co. (St Louis, MO). O colesterol empregado na dieta da Amresco (Solon, Ohio) e a gordura de 
coco de babaçu da Refino de Óleos Brasil Ltda.  

   
Resultados 

Os valores do peso corpóreo, do perfil lipídico, do MDA das LDL nativas, oxidadas e da parede da aorta, do 
colesterol tecidual e do relaxamento máximo dependente do endotélio estão expressos na tabela 1. 

Verificou-se que o peso corpóreo dos animais hipercolesterolêmicos tratados com berinjela, foi 
significantemente menor que dos animais dos GC e GH. Os valores do CT plasmático, LDL, VLDL e os TG 
aumentaram significantemente no GH quando comparado com o GC. Os valores do colesterol total, LDL e dos 
TG reduziram-se significantemente nos animais do GB, quando comparados com o GH. Não houve diferença 
significante para os valores das VLDL e HDL entre os grupos H e B  (fig. 1). 

Os valores do MDA das LDL-nativas e oxidadas aumentaram significantemente nos animais do GH em relação 
ao GC e reduziram-se significantemente nos animais do GB, quando comparados com o GH (fig. 2). O teor de 
MDA da parede da aorta elevou-se no GH, quando comparado com o GC, e reduziu-se em relação ao GB (fig. 
3). O colesterol da aorta que elevou-se significantemente no GH, quando comparado ao GC, reduziu-se em 
relação ao GB (fig. 4). A comparação das curvas de concentração-efeito com acetilcolina, entre os animais do 
GH e o GC, revelou redução do percentual de relaxamento dependente do endotélio no GH. Entretanto, 
observou-se aumento do percentual de relaxamento dependente do endotélio para o GB quando comparado com 
o GH. Não houve diferença entre os grupos C, H e B quando as curvas de concentração-efeito foram obtidas 
com o nitroprussiato. A tensão de contração com noradrenalina não foi diferente nos três grupos estudados. 
Apesar de não terem sido observadas diferenças nas quantidades de alimento consumidas pelos três grupos 
durante o período de estudo, verificou-se que o peso dos animais hipercolesterolêmicos tratados com berinjela 
foi menor.  
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Discussão 

A administração da dieta enriquecida com colesterol a 0,5% e gordura de coco de babaçu a 10%, a coelhos 
durante 30 dias, mostrou acentuada elevação do CT plasmático (2183%), das LDL (4875%), das VLDL (4512%), 
das HDL (52%) e dos TG (174%), quando comparado aos animais que receberam ração normal. Os valores do 
MDA das LDL nativas e oxidadas in vivo através da exposição ao Cu++, também se elevaram a valores de 122% 
e 83%, respectivamente. O teor de MDA da parede da aorta elevou-se em 77%. O colesterol da parede da aorta 
aumentou 43%. Em conseqüência, ocorreu redução do percentual de relaxamento das curvas de concentração 
efeito com acetilcolina, sendo que o relaxamento máximo decresceu em 46%. Estes achados estão em acordo 
com experimentos relatados na literatura e reafirmam que a hipercolesterolemia acentua a peroxidação lipídica e 
compromete a função endotelial. 

Nos animais hipercolesterolêmicos tratados com suco de berinjela por 15 dias, observou-se redução significante 
do CT plasmático em 19%, quando comparado com o GH. O colesterol VLDL e o HDL não apresentaram 
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modificações significantes. O colesterol LDL reduziu-se em 29% e os TG em 38%. O MDA das LDL-oxidadas 
reduziu-se em 22% e o das LDL nativas em 56%. O colesterol tecidual reduziu-se significantemente em 50%, o 
MDA tecidual em 30% e o aumento do relaxamento máximo dependente do endotélio foi de 28%.  

Não há referência na literatura pesquisada, sobre o efeito do suco de berinjela nos parâmetros analisados neste 
estudo, em animais de experimentação. Mitschek GH estudou o efeito da berinjela sobre a aterosclerose 
experimental e concluiu, através de estudo histológico, que as alterações da parede arterial, com alargamento do 
espaço subendotelial, edema e presença de gotículas de lípides observados em coelhos hipercolesterolêmicos 
apareciam apenas como discreto edema no grupo tratado com berinjela. Em nota prévia, Cruz e col relataram o 
efeito da berinjela crua, liqüefeita com suco de laranja, administrada a pacientes hipertensos e descreveram uma 
redução do CT plasmático, das frações LDL e VLDL sem alteração dos valores da HDL.  

A berinjela é uma planta da família das solanáceas, rica em vitaminas A, B1, riboflavina, niacina e ácido 
ascórbico. Para explicar a redução do colesterol plasmático, Kritchvsky e col sugerem que ocorre inibição na 
absorção do colesterol, por ligação de algum componente da berinjela com sais biliares essenciais na absorção 
intestinal do colesterol. A presença da niacina, também, pode influir na redução do colesterol plasmático. A 
diminuição da peroxidação lipídica, observada nesse estudo, sugere o envolvimento de outras substâncias, cujos 
mecanismos de ação não constituem objeto deste trabalho. A redução do colesterol tecidual deve estar 
relacionada não só a diminuição do colesterol plasmático, mas também à redução da peroxidação lipídica das 
LDL nativa, oxidadas e da parede arterial. 

Com a intenção de avaliar a intensidade do efeito do suco de berinjela, comparamos o seu percentual de ação 
com outras drogas redutoras do colesterol. Em outro estudo experimental, analisamos o efeito da pravastatina e 
da simvastatina em coelhos hipercolesterolêmicos, mas, em que as drogas foram administradas por um período 
de quatro semanas, em doses equivalentes de 10 e 15mg/dia para a simvastatina e a pravastatina, 
respectivamente. O CT elevou-se em 2641% no GH e reduziu-se a valores percentuais de 58 e 57 para a 
simvastatina e a pravastatina, respectivamente. As LDL que elevaram-se a valores de 4796% no GH reduziram-
se a percentuais de 64 e 63 para os grupos simvastatina e pravastatina, respectivamente. Os triglicérides 
diminuíram em 11% para a simvastatina e a pravastatina. Embora a comparação entre o tratamento com a 
berinjela e os inibidores da HMGCoA redutase difira no tempo de administração das substâncias, permite uma 
visão geral sobre suas intensidades de ação. Para níveis similares de elevação do colesterol plasmático, a 
simvastatina e a pravastina são muito mais efetivas em reduzir o CT e LDL plasmáticos. Entretanto, os TG 
diminuíram mais evidentemente com o tratamento com a berinjela. Resta considerar a equivalência entre a dose 
utilizada nos animais tratados com berinjela, simvastatina e pravastatina. É possível que doses mais 
concentradas do suco de berinjela implementassem maior redução de CT. É importante assinalar que o suco de 
berinjela aumentou em 28% o relaxamento máximo dependente do endotélio e a pravastatina em 23% não 
havendo modificação significante para a simvastatina neste modelo de estudo. É possível que a ação mais 
evidente sobre o relaxamento dependente do endotélio observada nos animais tratados com a berinjela seja 
conseqüente não só da redução da hipercolesterolemia mas também de um efeito antioxidante sobre as LDL 
nativas, oxidadas e da parede arterial. Entretanto, não estudamos no experimento relatado, a eventual ação 
antioxidante da simvastatina e pravastatina.  

A redução do peso corpóreo nos animais tratados com o suco de berinjela foi interpretado como conseqüente 
ao elevado teor de fibras encontrado na berinjela.  

Os resultados deste estudo permitem concluir que o suco de berinjela, nas condições da experimentação, 
representa um tratamento alternativo e de baixo custo para as hipercolesterolemias, melhorando o perfil 
plasmático, o colesterol tecidual, a peroxidação lipídica das LDL nativas oxidadas e da parede arterial e 
provocando uma significativa proteção sobre o endotélio vascular. 



238 

 

Apêndice H – Roteiro utilizado inicialmente na Aula 10: Rev. bibliográfica. 
 

 

Aula 10: Revisão bibliográfica (Sala Multimídia – Bloco 1 superior) 

 

 

Como busca da verdade, a ciência se equipara à arte, 
não lhe é superior. Mas, como técnica, a ciência, ainda que 
possa ter pequeno valor intrínseco, tem uma importância 

prática a que a arte não pode aspirar (trecho do livro A 
perspectiva científica, Bertrand Russell, 1977). 

 

Primeira parte da aula 

Haverá a demonstração, em sala, de uma busca em alguns sites especializados 

(Pubmed, Web of Science, Scholar Google, CAPES) e outro não (Google). Também 

serão verificados os significados das expressões índice de impacto e índice de 

citações, quando relativos a artigos científicos (papers). 

Além da revisão bibliográfica, serão trabalhadas as seguintes questões: 

1. Publicar um artigo científico é o mesmo que publicar um classificado? 

2. Este artigo pode ser encontrado em duas ou mais revistas? 

3. Quais são as maneiras de se encontrar um trabalho científico? 

4. Pela internet, onde podemos encontrá-los? 

5. O que é importante para realizar uma busca eficaz? 

6. Que tipo de trabalho seria melhor encontrar quando se deseja obter 

informações atuais sobre um determinado assunto? 

 

Segunda parte da aula 

Posterior à demonstração em aula, os alunos deverão obter artigos a respeito do 

tema escolhido, mais importantes, na íntegra, e estudá-los cuidadosamente, 

prestando atenção para os objetivos e conclusões dos trabalhos. 

De posse dessas informações, devem ser estabelecidas as questões mais 

relevantes que permanecem em aberto sobre o tema, mas passíveis de serem 

abordadas com o uso da tecnologia e do conhecimento disponíveis atualmente. 

 

Exercícios 
 

1. A pergunta relativa ao tema escolhido já foi respondida? 

2. Existem muitas referências a respeito do tema escolhido? Estas deverão ser 

listadas com o título do trabalho, seus respectivos autores e nome da revista. 

3. Quais são as questões mais relevantes que permanecem em aberto sobre o 

tema, mas passíveis de serem abordadas com o uso da tecnologia e do 

conhecimento disponíveis atualmente? 

4. Fazer uma breve análise do que já se sabe sobre o tema. 

 

Exercício extraclasse - Atividade IV: Revisão bibliográfica 

Entregar os exercícios iniciados na segunda parte da aula impressos e via e-mail. 
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Apêndice I – 1º Questionário 

 

QBQ2006: Introdução à Ciência 
 

Atenção: não é necessária a sua identificação. 

 
1. Você pretende seguir carreira de pesquisador? (   ) Sim (   ) Não 

2. Você já fez Iniciação Científica?    (   ) Sim (   ) Não 

3. Faz Iniciação Científica atualmente?  (   ) Sim (   ) Não 

4. Se você respondeu pelo menos um Sim para uma das questões 2 ou 3, indique se 

esta experiência mudou sua visão de Ciência. 

 

 

 

5. Você tinha um projeto próprio?    (   ) Sim (   ) Não 

6. Você participou da redação deste projeto?  (   ) Sim (   ) Não 

7. Você teve alguma preparação à Iniciação Científica? (   ) Sim (   ) Não 

8. Em caso afirmativo para a questão 7, comente esta preparação. 

 

 

 

9. O que é Ciência pra você? 

 

 

 

 

10. Quem faz Ciência? 

 

 

 

 

11. O conhecimento sobre metodologia científica é importante para todos os 

cidadãos? Ou é importante para aqueles que fazem cursos ligados à Ciência? Ou é 

importante para quem faz investigação científica? Justifique. 

 

 

 

 

12.  O que caracteriza um artigo científico? 

 

 

 

 

13.  O que caracteriza um projeto de pesquisa? 
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Apêndice J – Avaliação da disciplina presencial 
 

 Avaliação da disciplina QBQ 2006: Introdução à Ciência       

       

 Atenção: Não é necessária a sua identificação.      

 

 

Concordo Fortemente (CF), Concordo (C), Indeciso ou Indiferente (I), 

Discordo (D), Discordo Fortemente (DF). 

 

Argumente as questões com * no verso e faça uma análise crítica do 

curso. 

      

 Análise da disciplina      

  CF C I D DF 

1 Esta disciplina favorece um amadurecimento do aluno à pesquisa.      

2 Ficou claro o significado de Ciência.      

*3 Sua visão de Ciência foi alterada.      

*4 
Os assuntos abordados deixaram-no(a) mais crítico(a) quanto às informações 

e resultados.      

5 
O uso de artigos científicos em uma disciplina curricular permite uma visão de 

ciência semelhante à obtida nesta disciplina.      

6 
Esta disciplina desenvolveu conhecimentos básicos necessários à escrita de 

projetos de pesquisa.      

7 Esta disciplina familiarizou-o(a) com as publicações científicas.      

*8 A forma de ler uma publicação científica mudou após cursar esta disciplina.      

*9 
Houve mudança na proposição de perguntas a serem investigadas 

experimentalmente.      

10 
As estratégias empregadas nesta disciplina foram apropriadas para obter os 

objetivos pretendidos.      

11 Os grupos de estudo e discussão auxiliaram a aprendizagem.      

12 O curso seria melhor se fosse dado exclusivamente com aulas expositivas.      

13 A carga horária da disciplina foi suficiente.      

14 As atividades extra-classe auxiliaram no entendimento dos conteúdos.      

15 Os prazos para entrega das atividades extra-classe foram adequados.      

16 Os objetivos desta disciplina ficaram claros.      

17 
Houve sucesso na introdução das formas de fazer e divulgar ciência e nos 

procedimentos para obter financiamento.      

*18 Esta disciplina permitiu uma progressiva autonomia intelectual.      

19 Você se sentiu motivado com os assuntos abordados.      

20 Os professores motivaram-no ao aprendizado.      

21 Você se sentiu à vontade para expor suas dúvidas.      

22 No final de cada aula suas dúvidas foram esclarecidas.      

23 As aulas na Sala Multimídia foram proveitosas.      

24 Esta disciplina atingiu as suas expectativas.      

25 Seu interesse pelo estudo científico foi aumentado.      

26 
Seria conveniente aprofundar seus conhecimentos em Ciência em uma 

disciplina adicional.      

27 Você recomendaria esta disciplina para seus colegas.      

28 Você retiraria algum conteúdo? (Indique no verso)      

29 Você acrescentaria algum conteúdo? (Indique no verso)      

30 Há continuidade entre os assuntos.      

31 
Seus conhecimentos anteriores foram suficientes para acompanhar esta 

disciplina.      



241 

 

32 Esta disciplina é importante na sua formação.      

33 Os conteúdos abordados têm relação com a sua formação.      

*34 Esta disciplina contribui a uma formação científica.      

35 Esta disciplina é importante na formação de qualquer graduando.      

36 

Você acredita que esta disciplina deva ser: ( ) mantida como está; ( ) 

ampliada  

( ) reduzida; ( ) excluída.      

 

 

 

 

Análise do Material Didático 

 

Concordo Fortemente (CF), Concordo (C), Indeciso ou Indiferente (I), 

Discordo (D), Discordo Fortemente (DF). 

      

  CF C I D DF 

37 Aula 1: O texto é claro e os exercícios complementam a leitura.      

38 Aula 2: O texto é claro e os exercícios complementam a leitura.      

39 
Aula 3: O roteiro foi eficiente na apresentação da metodologia científica e os  

           exercícios complementam a leitura.      

40 
Aula 3: O experimento das caixas foi bem sucedido na diferenciação entre  

           observação e interpretação.       

41 Aula 4: Os textos foram bem escolhidos.      

42 Aula 4: Os exercícios possibilitam a diferenciação entre os textos .      

43 Aula 5: O texto é claro e os exercícios complementam a leitura.      

44 
Aula 6: Os exercícios possibilitaram a diferenciação e o uso da dedução e da  

           indução.      

45 
Aula 7: O exercício proposto em sala foi eficiente na apresentação do  

           assunto referagem.      

46 
Aula 8: Ficou claro a necessidade da especificação do problema a ser  

           investigado cientificamente.      

47 
Aula 9: A exposição e a discussão sobre a Evolução da Ciência foram  

           eficientes.      

48 Aula 10: A revisão bibliográfica foi facilitada após esta aula.      

49 Aula 11: O desenvolvimento da metodologia foi facilitado após esta aula.      

50 Aula 12: A apresentação oral melhorou a escrita do projeto.      

51 
Aula 12: Assistir a apresentação oral dos grupos estimulou a minha  

            capacidade de análise crítica.      

52 Aula 13: O conhecimento sobre financiamentos de pesquisas foi aumentado.      

53 Aula 14: Foi interessante analisar os resultados sugeridos ao meu projeto.      

       

 

 

 

Dê uma nota de zero a dez para a disciplina: _______. 

      

Além de discutir as questões com *, favor dar sugestões e fazer uma análise 

crítica do curso. Sua opinião é muito importante para nós. Muito obrigado. 
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Apêndice K – Avaliação da disciplina à distância 
 

Avaliação da disciplina IC01 - Introdução à Ciência FFFCMPA/USP 

 

Concordo Fortemente (CF), Concordo (C), Indeciso ou Indiferente (I), 

Discordo (D), Discordo Fortemente (DF). 

 

Por favor, faça uma análise crítica do curso e argumente as questões com asterisco*. 

 

Análise da disciplina 

  CF C I D DF 

*1 
Há diferença entre o conhecimento científico e o conhecimento de senso 

comum.      

2 Ficou claro o significado de Ciência.      

*3 Sua visão de Ciência foi alterada.      

*4 
Os assuntos abordados deixaram-no(a) mais crítico(a) quanto às análises de 

informações e resultados.      

*5 A forma de ler uma publicação científica mudou após cursar esta disciplina.      

6 A forma de ler qualquer publicação mudou após cursar esta disciplina.      

7 Esta disciplina familiarizou-o(a) com as publicações científicas.      

*8 As estratégias empregadas nesta disciplina foram apropriadas.      

9 Foi melhor ler o conteúdo e fazer os exercícios da aula antes de começá-la.      

10 O curso seria melhor se fosse dividido em 2 dias por semana.      

11 A carga horária da disciplina foi suficiente.      

12 O tempo destinado a cada aula (não ao curso) foi apropriado.      

13 As discussões no chat auxiliaram a aprendizagem.      

14 A plataforma moodle é de fácil utilização.      

15 As atividades extraclasse auxiliaram no entendimento dos conteúdos.      

16 Os prazos para entrega das atividades extraclasse foram adequados.      

17 Houve sucesso na introdução das formas de fazer e divulgar ciência.      

*18 Esta disciplina permitiu uma progressiva autonomia intelectual.      

19 Os objetivos desta disciplina ficaram claros.      

20 Você se sentiu motivado com os assuntos abordados.      

21 O professor motivou-o ao aprendizado.      

22 Você se sentiu à vontade para expor suas dúvidas.      

23 No final de cada aula suas dúvidas foram esclarecidas.      

24 Esta disciplina atingiu as suas expectativas.      

25 Seu interesse pelo estudo científico foi aumentado.      

26 
Seria conveniente aprofundar seus conhecimentos em Ciência em uma 

disciplina adicional.      

27 Você recomendaria esta disciplina para seus colegas.      

*28 Você retiraria algum conteúdo?      

*29 Você acrescentaria algum conteúdo? 

 30 Há continuidade entre os assuntos. 

31 
Seus conhecimentos anteriores foram suficientes para acompanhar esta 

disciplina.      

32 Esta disciplina é importante na sua formação.      

33 Os conteúdos abordados têm relação com a sua formação.      

*34 Esta disciplina contribui a uma formação científica.      

35 Esta disciplina é importante na formação de qualquer graduando.      
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36 

Você acredita que esta disciplina deva ser: 

( ) mantida como está;           ( ) ampliada;         ( ) reduzida;              ( ) 

excluída.  

 

 

 
 

 

      

Auto-avaliação 

 

Concordo Fortemente (CF), Concordo (C), Indeciso ou Indiferente (I), Discordo (D), Discordo Fortemente 

(DF). 

 

  CF C I D DF 

37 Li o programa da disciplina antes de iniciá-la.      

38 Li o programa da disciplina durante a mesma.      

39 Li o conteúdo da aula e fiz as atividades propostas.      

40 Participei efetivamente nas discussões (chat).      

41 Tirei as dúvidas sempre que apareciam.      

*42 Esta disciplina mudou a minha concepção sobre Ensino à Distância.      

43. O que o levou a se inscrever nesta disciplina à distância?  
 
 
 
 

Análise do Material Didático 

 

Concordo Fortemente (CF), Concordo (C), Indeciso ou Indiferente (I), Discordo (D), Discordo Fortemente 

(DF). 

 

  CF C I D DF 

44 Aula 1: O texto é claro e os exercícios complementam a leitura.      

45 Aula 2: O texto é claro e os exercícios complementam a leitura.      

46 
Aula 3: O roteiro foi eficiente na apresentação da metodologia científica e os 

           exercícios complementam a leitura.      

47 Aula 4: Os textos foram bem escolhidos.      

48 Aula 4: Os exercícios possibilitam a diferenciação entre os textos .      

49 Aula 5: O texto é claro e os exercícios complementam a leitura.      

50 
Aula 5: O roteiro foi eficiente na apresentação da dedução e indução e os  

           exercícios complementam a leitura.      

51 
Aula 6: O roteiro e o exercício proposto em aula foram eficientes na 

           apresentação do assunto referagem.      

 

 

Dê uma nota de zero a dez para a disciplina: _______. 

 

 

Além de discutir as questões com *, favor dar sugestões e fazer uma análise 

crítica do curso. Sua opinião é muito importante para nós. Muito obrigado. 
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Apêndice L – Atividade de análise do sucesso no alcance aos objetivos propostos. 

 
 

1 

                                                      
1
 Essenfelder, R., Alimentos podem apimentar romance, Jornal PubliMetro, SP, 12/06/07, p.16. [on line] 
Disponível na Internet via WWW. URL: http://metropoint.metro.lu/20070612_MetroSaoPaulo.pdf (05.09.08) 
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1ª parte da atividade 

Questões recebidas e respondidas individualmente pelos alunos. 

 

Não é necessária a sua identificação. 

 

Esta atividade é parte de um projeto de pesquisa. Favor responder as questões de maneira 

completa, fornecendo o máximo de informação possível à sua explicação. Muito obrigado 

pela sua colaboração. 

 

1. Quais são os pontos positivos e negativos do texto “Alimentos podem apimentar 

romance”? 

 

2. Esse trabalho pode ser categorizado como: (1) artigo original, (2) artigo de revisão, (3) 

divulgação científica ou (4) não se enquadra nestas categorias? Que critérios foram usados 

para essa escolha? 

 

3. O que caracteriza um artigo científico? 

 

4. Se você necessitasse de informações científicas sobre “alimentos afrodisíacos”, que sites 

da internet você consultaria? 

 

Comentários sobre o texto ou sobre a atividade, favor utilizar o verso. 

Muito obrigado por sua colaboração. 

 

 

 

 

2ª parte 

Questão recebida e respondida individualmente pelos alunos. 

 

Não é necessária a sua identificação. 

 

Esta atividade é parte de um projeto de pesquisa. Favor responder a questão abaixo de 

maneira completa, fornecendo o máximo de informação possível à sua explicação. Muito 

obrigado pela sua colaboração. 

 

1. O texto convenceu de que alimentos podem apimentar um romance? Por que? 
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Apêndice M - Pôster vencedor do prêmio SBBq Award. 
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Anexo 1 – Texto complementar utilizado nas disciplinas à distância. 
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Anexo 2 – Original utilizado na construção da Atividade Extraclasse I. 
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Anexo 3 – Original utilizado na construção da Atividade Extraclasse II. 
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Anexo 4 – Original utilizado na construção do Apêndice F. 
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Anexo 5 – Resultados PADIQ – 2º oferecimento presencial. 
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Anexo 6 – Resultados PADIQ – 3º oferecimento presencial. 
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Anexo 7 – Resultados PADIQ – 4º oferecimento presencial. 
 

 
 


