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RESUMO 

As questões sociocientíficas (QSCs) têm o objetivo de promover a compreensão entre 

as dimensões que envolvem CTS (ciência - tecnologia - sociedade). A literatura 

aponta a presença de elementos epistêmicos (conhecimentos científicos e da 

epistemologia da ciência) e elementos não epistêmicos (crenças culturais, morais, 

sentimentos e emoções) na resolução de QSCs. No entanto, não existem pesquisas 

que busquem estudar a interface entre esses dois fatores. Dessa forma, o trabalho em 

questão teve o propósito de investigar os elementos e respectivas características 

dinamogênicas que se colocam na interface entre aspectos epistêmicos e não 

epistêmicos em QSCs, buscando romper com essa lacuna nas pesquisas e, 

consequentemente, contribuir para o ensino de ciências. Diante da multiplicidade de 

fatores no âmbito dos aspectos epistêmicos e não epistêmicos, o presente estudo se 

limitou ao estudo da Natureza da Ciência (representante da dimensão epistêmica) e 

da sensibilidade moral (representante da dimensão não epistêmica) na análise de 

uma QSC. Os participantes da pesquisa foram 14 voluntários do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas do Campus Universitário Professor Alberto 

Carvalho, da Universidade Federal de Sergipe (UFS), de diferentes períodos. A 

pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, pois foram analisados os discursos e os 

materiais escritos dos licenciandos sobre a compreensão da natureza da ciência e os 

aspectos morais da QSC como indicativo de sensibilidade moral. A estratégia 

escolhida para trabalhar a QSC da pesquisa, o xenotransplante, foi o estudo de caso1.  

O delineamento interfacial das dimensões epistêmicas e não epistêmicas, evidenciou 

que em diferentes situações da QSC houve diferentes ocorrências nas relações entre 

sensibilidade moral e Natureza da Ciência, ou seja, esses elementos são dinâmicos na 

resolução de uma QSC. As justificativas dos licenciandos apresentam maior 

preponderância de elementos que suportam a sensibilidade moral, ou seja, a 

sensibilidade moral apresenta mais elementos influenciadores.  

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Questões Sociocientíficas. Natureza da Ciência. 
Sensibilidade Moral.  

 
                                                           

1 “uma história cujo enredo promove a reflexão sobre as complexidades da vida, preparando os 
cidadãos para os desafios das suas existências individuais e coletivas” (REIS, 2007, p.38). 
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ABSTRACT 

 

The socioscientific issues (SSI) are intended to promote understanding between the 

dimensions that involve STS (science - technology - society). The literature points out 

the presence of epistemic elements (scientific knowledge and the epistemology of 

science) and non-epistemic elements (cultural beliefs, moral, feelings and emotions) 

in the resolution of SSI. However, there are no research that seek to study the 

interface between these two factors. In this way, the work in question had the 

purpose of investigating the elements and respective dynamogenic characteristics 

that are placed at the interface between epistemic and non-epistemic aspects in SSI, 

seeking to break this gap in research and, consequently, contribute to the teaching of 

science. Faced with the multiplicity of factors within the epistemic and non-epistemic 

aspects, the present study was limited to the study of the Nature of Science 

(representative of the epistemic dimension) and the moral sensibility (representative 

of the non-epistemic dimension) in the resolution of an SSI. The participants of the 

research were 14 volunteers from the Biological Sciences Degree course of Professor 

Alberto Carvalho University Campus, Federal University of Sergipe (UFS), of 

different periods. The research adopted a qualitative predominance approach, 

because the speeches and the written materials of the undergraduates were analyzed 

about understanding of the nature of science and about the moral aspects of SSI as 

indicative of moral sensibility. The strategy chosen to work the socioscientific 

question of research, xenotransplantation, was the case study2. The interfacial 

delineation of the epistemic and non-epistemic dimensions, evidenced that in 

different situations of the SSI there were different occurrences in the relations 

between moral sensitivity and Nature of Science, that is, these elements are dynamic 

in the resolution of a SSI. The justifications of undergraduates have a higher 

preponderance of elements that support the moral sensitivity, that is, moral 

sensibility has more influencers elements. 

Key words: Science teaching. Socioscientific Issues. Nature of Science. Moral 
Sensitivity. 

 

                                                           

2 "A story whose plot promotes reflection on the complexities of life, preparing citizens for the 
challenges of their individual and collective existence" (REIS, 2007, p. 38). 
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APRESENTAÇÃO 

A minha relação com a pesquisa iniciou-se no 2º período do curso de Ciências 

Biológicas (Licenciatura), com o convite de orientação do Prof. Dr. Márcio Andrei 

Guimarães. Na época o professor estava desenvolvendo um projeto intitulado 

”Desenvolvimento de Habilidades Argumentativas na Formação Inicial de 

Professores em Ciências”. O desenvolvimento dessa pesquisa me proporcionou 

contato com a metodologia de grupo focal, algumas questões sociocientíficas, dentre 

elas o xenotransplante, e a transcrição de entrevistas. Durante minha graduação fui 

bolsista PIBIC (CNPq) e PIBID (CAPES), o que me proporcionou participar de 

congressos e ter contato com outras linhas de pesquisa na área de Ensino de Ciências.  

As disciplinas “História e Filosofia das Ciências Biológicas”, “Ética e Biologia” 

e “Introdução à Filosofia da Ciência”, cursadas na graduação me apresentaram 

algumas leituras que foram fundamentais na minha trajetória acadêmica. Dentre 

essas leituras, estão os livros: “Os elementos da filosofia moral” 3 e “Moral e ética: 

dimensões intelectuais e afetivas” 4 que me despertaram inquietações sobre os 

aspectos morais envolvidos na resolução de questões sociocientíficas (QSCs). Então, 

optei por desenvolver o meu projeto de pesquisa de mestrado dentro deste enfoque 

para o ingresso no mestrado, intitulado “Posicionamento ético de licenciandos em 

ciências a respeito do xenotransplante”. O professor Márcio Andrei indicou o 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores 

(UESB), pois o Prof. Dr. Julio César Castilho Razera havia trabalhado com questões 

morais e poderia me orientar no desenvolvimento do meu projeto.   

Ao ingressar no mestrado, após obter êxito em todas as fases do processo 

seletivo, tive a honra de ser escolhida para ser orientanda do professor Julio. Nas 

primeiras reuniões conversamos sobre algumas abordagens do projeto de pesquisa 

que fossem para além do diagnóstico do posicionamento ético dos licenciandos. 

Então, o professor Julio me propôs o desafio de perfilar e buscar entender a dinâmica 

                                                           

3 RACHELS, J.; RACHELS, S. Os elementos da filosofia moral. 7ª Ed. Porto Alegre: ARTMED. 2013. 

4 LA TAILLE, Y. Moral e ética: dimensões intelectuais e afetivas. Porto Alegre: Artmed. 2006. 
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interfacial entre os aspectos epistêmicos e não epistêmicos presentes nas QSCs 

trabalhadas, por vezes, nas aulas de disciplinas da área de Ciências da Natureza. 

Desde então, trabalhamos em parceria para desenvolver essa pesquisa. Acreditamos 

que os resultados da presente pesquisa trazem importantes questionamentos e 

reflexões para o ensino de ciências.  
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INTRODUÇÃO 

As questões sociocientíficas (QSCs) têm o objetivo de promover a 

compreensão no ensino de ciências entre as dimensões que envolvem CTS (ciência - 

tecnologia - sociedade). De acordo com Sadler (2004b), as QSCs descrevem dilemas 

sociais com conceitos e procedimentos ou associações tecnológicas com a ciência. 

Muitas QSCs derivam de dilemas morais que envolvem a biotecnologia, os 

problemas ambientais, a genética humana. Portanto, as QSCs envolvem aspectos 

ligados à compreensão da natureza da ciência e sua relação com a tecnologia, e 

aspectos da dimensão moral. 

Sadler (2004a) ressalta que a tomada de decisão sobre questões sociocientíficas 

exige, no mínimo, três habilidades inter-relacionadas: 1) Os indivíduos devem 

possuir conhecimento sobre a ciência necessário às questões subjacentes ou 

habilidades para adquirir tal conhecimento; 2) Os sujeitos de uma sociedade 

dependentes da ciência e tecnologia devem apresentar uma compreensão da 

natureza da ciência. Entender os componentes da natureza científica a fim de aplicar 

o conhecimento científico, particularmente, aos casos de importância social; 3) Os 

indivíduos participantes da tomada de decisão sociocientífica devem ter um apreço 

pela dimensão ética e moral inerentes a essas questões, pois no contexto das QSCs, a 

ética e a moral são inseparáveis da ciência.  

Nesse sentido, Acevedo Díaz (2006) aponta a insuficiência dos aspectos 

epistêmicos na tomada de decisão, compreendidos como conhecimentos científicos e 

da epistemologia da ciência, quando isolados dos conhecimentos não epistêmicos 

que seriam as crenças culturais, morais, sentimentos e emoções, na resolução de 

questões sociocientíficas.  

O referido autor discute, por exemplo, sobre as percepções públicas a respeito 

da biotecnologia, demonstrando a influência pública quanto à utilidade e inutilidade 

da biotecnologia e como essa decisão é dependente dos interesses dos consumidores, 

essencialmente individuais, que se sobrepõem a qualquer outro interesse coletivo. 

Portanto, na tomada de decisões sociocientíficas não apenas os aspectos epistêmicos, 
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mas também os não epistêmicos são decisivos e situam-se como moduladores de 

interesses.  

Sadler (2004a) defende que é importante avançar para além da preparação de 

alunos que apenas identifiquem a interconectividade entre ciência e sociedade. Dessa 

forma, a comunidade educativa de ciência deve abordar as questões sociocientíficas 

da vida real desses alunos, incluindo as dimensões morais e éticas.   

Ante a breve exposição acima, podemos levantar alguns questionamentos 

(alguns deles ainda sem respostas bem definidas pela literatura): Nas resoluções de 

QSC, quais elementos podem ser identificados nessa interface entre as dimensões 

epistêmica e não epistêmica? Quais são as características desses elementos? Quais 

preponderam? Como atuam? Existem correlações entre eles? Que influências as 

QSCs exercem nessa interface? Esses e outros questionamentos, ainda que não 

necessariamente sejam por nós respondidos, nos ajudaram no delineamento do 

escopo da presente pesquisa.  

Embora a literatura aponte a presença dos aspectos epistêmicos e não 

epistêmicos na resolução das QSCs (SADLER, 2004a; ACEVEDO DÍAZ, 2006), não 

existem pesquisas estudando a interface entre esses dois fatores. Dessa forma, o 

trabalho em questão teve o propósito de investigar os elementos e respectivas 

características da dinâmica interfacial entre aspectos epistêmicos e não epistêmicos 5 

em QSCs, buscando romper com essa lacuna nas pesquisas e, consequentemente, 

contribuir para o ensino de ciências. 

Ambas as dimensões, epistêmica e não epistêmica, apresentam uma variedade 

de fatores. De acordo com Acevedo Díaz e colaboradores (2005), os aspectos 

epistêmicos não podem ser reduzidos ao estudo dos conceitos, pois a formação sobre 

a própria ciência deve permitir a compreensão do seu funcionamento interno e 

externo. Nesse sentido, entendemos como relevante o conhecimento sobre o 

posicionamento epistemológico dos licenciandos, isto é, a sua compreensão de 

Natureza da Ciência (NdC). No que se refere à dimensão não epistêmica, Acevedo 

                                                           

5 A dinâmica interfacial entre os aspectos epistêmicos e não epistêmicos diz respeito ao movimento 
desses aspectos na resolução de uma QSC, isto é, as movimentações e influências que elementos de 
uma dimensão exercem sobre elementos da outra dimensão, as alterações em relação às situações 
emergidas ou provocadas, características pessoais, culturais e etc. 
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Díaz (2006) aponta a variedade de fatores presentes nessa dimensão, dentre eles as 

crenças (culturais, religiosas, sociais e morais), os sentimentos pessoais, os interesses, 

os valores, as normas e etc. Diante dessa multiplicidade de fatores, o presente estudo 

irá se limitar ao campo da moral e da ética, especificamente, ao estudo da 

sensibilidade moral, pois entendemos que a ausência da sensibilidade moral dificulta 

a identificação e a compreensão dos aspectos conflitantes em uma dada situação 

(MURIEL; BEBEAU et al., 1999 apud TIRIRI; NOKELAINEN, 2011).  Portanto, é um 

aspecto relevante na resolução de uma QSC.  

 Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo traçar um perfil 

interfacial entre sensibilidade moral e compreensão da natureza da ciência em 

resoluções de QSCs de licenciandos em Ciências Biológicas.  Assim, os capítulos 

dessa dissertação estão organizados de modo a evidenciar a construção teórica e 

metodológica, a fim de discutir a natureza das questões sociocentíficas.  

A dissertação é constituída de seis capítulos. O primeiro capítulo trata-se da 

natureza das QSCs, isto é, as dimensões epistêmicas e não epistêmicas, e sua relação 

com o ensino de ciências. O segundo capítulo aborda a dimensão epistêmica, 

especificamente, a Natureza da Ciência. O terceiro capítulo discute a dimensão não 

espistêmica, o que é a sensibilidade moral (SM) e o seu papel na resolução das QSCs. 

O quarto capítulo apresenta o trajeto metodológico da pesquisa. O quinto capítulo 

discute, com base na análise de dados, a dinâmica relacional entre os elementos de 

NdC e SM. No sexto capítulo discutimos as principais contribuições da pesquisa e 

levantamos algumas reflexões e questionamentos para pesquisas futuras.  
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CAPÍTULO 1 
QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS E O ENSINO DE CIÊNCIAS 

No presente capítulo discutimos a natureza das questões sociocientíficas, sua 

relação com o ensino de ciências e as dimensões epistêmicas e não epistêmicas que 

constituem essas questões.  

1.1 – Natureza das Questões Sociocientíficas  

As atividades científicas e tecnológicas desempenham forte influência na 

sociedade, como discutido por Chalmers (1993), o rótulo cientificamente comprovado 

é tido como sinônimo de confiável. Essa supervalorização da atividade científica 

caracteriza o cientificismo. 

De acordo com Auler e Delizoicov (2001), o cientificismo resulta em três mitos 

sobre a ciência, são eles: 1) superioridade do modelo de decisões tecnocráticas; 2) 

perspectiva salvacionista da ciência e 3) determinismo tecnológico. O mito da 

superioridade do modelo de decisões tecnocráticas parte do pressuposto da 

superioridade teórica e prática da ciência, dessa forma o especialista é a pessoa 

indicada para solucionar os problemas sociais de forma mais eficiente, ou seja, é 

eliminada a participação da sociedade nos processos científicos-tecnológicos (LUJÁN 

et al., 2001; CHASSOT, 2004 apud AULER; DELIZOICOV, 2001). O segundo mito, 

perspectiva salvacionista da ciência, baseia-se na premissa na qual a ciência e a 

tecnologia são criadas para proporcionar soluções para os problemas sociais e, 

necessariamente, resultam no progresso (AULER; DELIZOICOV, 2001). O mito do 

determinismo tecnológico caracteriza-se pela relação de causa-consequência entre 

mudança tecnológica e mudança social, ou seja, a mudança tecnológica é a causa 

principal de mudança social. Outra característica desse mito é a ideia de neutralidade 

tecnológica, ou seja, desconsidera as influências sociais nos processo tecnológicos 

(GÓMEZ, 1997 apud AULER; DELIZOICOV, 2001). Os resultados da presente 

pesquisa evidenciam aspectos cientificistas nos discursos dos participantes. 
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Em contrapartida, a perspectiva CTS(A)6 (Ciência – Tecnologia – Sociedade – 

Ambiente) tem como desafio a superação da ideologia cientificista, pois o objetivo 

dessa perspectiva é formar cidadãos críticos que problematizem as relações entre 

ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, e participem do processo de tomada de 

decisão. Nesse sentido, as questões sociocientíficas (QSCs) se configuram como 

possibilidade concreta de trabalhar as relações entre as dimensões CTS(A), 

abordando os aspectos da natureza da ciência, raciocínio ético-moral, processo de 

tomada de decisão e etc. (MARTÍNEZ, 2012).   

As QSCs têm como principal característica seu caráter controverso. Essas 

controvérsias não se restringem ao universo acadêmico, mas dividem a opinião de 

toda sociedade, sendo relativas às interações entre as dimensões CTS (REIS, 2009). 

Alguns exemplos de QSCs são a clonagem reprodutiva, os agrotóxicos, os 

transgênicos, a fertilização in vitro, as pesquisas com animais e etc. (MARTÍNEZ; 

CARVALHO, 2012).  

Ratcliffle e Grace (2003, p.2) apresentam alguns aspectos que caracterizam as 

questões sociocientíficas, são eles:  

• Têm uma base na ciência, frequentemente nas fronteiras do conhecimento 

científico; 

• Envolvem a formação opiniões e a realização de escolhas a nível pessoal ou 

social; 

• São frequentemente relatados pela mídia, sendo os aspectos destacados 

relacionadas com os propósitos do comunicador; 

• Lidam com informações incompletas devido a evidências científicas 

conflitantes ou incompletas e relatórios inevitavelmente incompletos; 

• Abordam as dimensões locais, nacionais e globais com estruturas políticas e 

sociais; 

• Envolvem alguma análise de custo-benefício em que os riscos interagem 

com os valores; 

                                                           

6 Escrevemos a dimensão ambiental entre parênteses, pois o autor em questão, Martínez (2012), adota 
dessa forma, por compreender que não são todos os trabalhos que embasaram suas discussões que 
utilizam a denominação ambiental.   
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• Podem envolver considerações sobre o desenvolvimento sustentável; 

• Envolvem valores e raciocínio ético; 

• Podem exigir alguma compreensão de probabilidade e risco; 

• São frequentemente pontuais durante a transição de uma vida. 

No que diz respeito à produção acadêmica, Lima e Martins (2013) realizaram 

um mapeamento dessa produção no que tange a abordagem CTS e o uso de questões 

sociocientíficas no período de 2008 a 2013.  No que se refere à natureza dos trabalhos 

as autoras constataram que a grande maioria é de natureza empírica, sendo 

apresentado um diagnóstico dos limites e possibilidades de desenvolvimento dessas 

abordagens na sala de aula, sendo os profissionais da educação, alunos e 

licenciandos objetos de análise. Outro apontamento da pesquisa diz respeito ao 

reduzido número de trabalhos nacionais que têm como foco as QSCs. Os trabalhos 

que apresentam as QSCs como foco se limitam a propostas metodológicas ou 

estratégias didáticas, com a finalidade de promover uma maior compreensão entre as 

dimensões inseridas no processo de tomada de decisão.  

Portanto, são poucas as pesquisas que buscam compreender a natureza das 

QSCs, as dimensões envolvidas no processo de resolução dessas questões e a 

dinâmica desses aspectos. Nesse sentido, a presente pesquisa tem uma relevante 

contribuição para a área de ensino de ciências. 

1.2 – Contribuições das Questões Sociocientíficas no Ensino de Ciências 

Como discutido anteriormente, um dos principais objetivos da inserção das 

QSCs no ensino de ciência é a formação para o processo de tomada de decisão 

(MARTÍNEZ, 2012). A pesquisa de Lima e Martins (2013) demonstrou que as 

pesquisas que abordam QSCs têm atribuído diferentes sentidos ao processo de 

tomada de decisão, isto é, ora se compreende o processo como uma forma de se 

problematizar os aspectos sociais, políticos e econômicos relacionados à atividade 

científica, ora se é dado o poder de escolha individual e coletiva ao indivíduo. 

Concordamos com Martínez (2012) no sentido de que o exercício da cidadania 

somente será pleno quando a maioria dos cidadãos participarem do processo de 

tomada de decisão. No entanto, para alcançar esse ideal é necessário que o ensino de 
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ciências continue desenvolvendo uma formação crítica que contribua para o 

enriquecimento dos sujeitos nesse processo. 

A inserção de QSCs no ensino de ciências e o tratamento adequado da 

abordagem adotada para trabalhar essas questões em sala de aula parece oferecer 

possibilidades dos alunos desenvolverem tais habilidades, como o senso crítico e a 

compreensão das dimensões CTS(A) e habilidades argumentativas.  O processo de 

tomada de decisão no ensino de ciências exige dos alunos o desenvolvimento de 

habilidades para a realização de escolhas que estão relacionadas à sua cultura e seus 

valores. Dessa forma, os indivíduos devem ser capazes de reconhecer os efeitos de 

causa-consequência presentes em uma controvérsia, ou seja, suas implicações, sendo 

necessário proporcionar informações para que os alunos avaliem e questionem as 

autoridades científicas (REIS, 2009; MARTÍNEZ; CARVALHO, 2012).  

Nesse sentido, a pesquisa de Carnio, Lopes e Carvalho (2011) apresenta 

resultados interessantes sobre a potencialidade das questões sociocientíficas (QSCs), 

pois as discussões desenvolvidas com os sujeitos da pesquisa promoveram a 

problematização da suposta neutralidade da ciência, os aspectos éticos e morais 

envolvidos nessas controvérsias e a distinção entre os meios de comunicação (mídia 

popular e mídia científica). 

Assim, acreditamos que a resolução de QSCs não envolve apenas aspectos 

epistêmicos, mas também aspectos não epistêmicos. Nesse sentido, Acevedo Díaz 

(2006) afirma que as pesquisas da área têm atribuído pouca importância aos aspectos 

não epistêmicos, e reclama a necessidade de estudos que busquem compreender o 

papel desses aspectos (epistêmicos e não epistêmicos) na resolução de QSCs. Diante 

disso, no processo de análise da presente pesquisa buscamos identificar e 

compreender, respectivamente, a presença e a dinâmica desses fatores na resolução 

da QSC. 

1.3 – As dimensões epistêmicas e não epistêmicas  

Vale destacar que embora as dimensões epistêmicas e não epistêmicas sejam 

apresentadas como distintas na presente pesquisa, estamos cientes que essa distinção 

não é tão explícita, seja no contexto de sala de aula ou de produção científica. Nesse 

sentido, Morin (2005) discute a ausência, no contexto de produção científica, de 
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reflexões dos cientistas sobre o produto do seu trabalho. Essa dificuldade do retorno 

reflexivo do sujeito é decorrente da eliminação da competência ética do processo de 

produção científica, com o objetivo de garantir a objetividade científica.  

Dessa forma, o cientista é um sujeito “neutro” no contexto de trabalho, embora 

fora dele possa ter suas convicções religiosas, ideológicas ou culturais.  De acordo 

com Echeverría (2002), os trabalhos de Kuhn e Putnam são marcos no entendimento 

dos valores existentes na prática científica, pois a partir dos trabalhos desses autores 

alguns filósofos da ciência têm assumido que além de valores epistêmicos7, a 

atividade científica envolve também valores não epistêmicos (ético, político, estético, 

cultural).  

Portanto, o contexto de produção científica envolve diversos sistemas de 

valores de caráter epistêmico e não epistêmico, ou seja, a distinção entre as 

dimensões epistêmica e não epistêmica não é nítida. Nesse sentido, Echeverría (2001) 

defende que nas ações científicas e no ensino de ciências estão presentes diversos 

sistemas de valores. Dessa forma, é interessante que o ensino de ciências não se limite 

a formação em valores epistêmicos, pois essa não é a única forma de educar em 

valores.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7  O autor compreende valores epistêmicos como valores internos à ciência, exemplo, verdade, 
simplicidade, coerência, generalidade, capacidade preditiva e etc.  
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CAPÍTULO 2  
DIMENSÃO EPISTÊMICA NAS QSCs: NATUREZA DA CIÊNCIA 

Nesse capítulo discutiremos no âmbito dos aspectos epistêmicos, o que 

caracteriza a Natureza da Ciência (NdC), suas contribuições na resolução de QSCs e 

as principais concepções de NdC que são adotadas como categorias de análise na 

presente pesquisa.  

2.1 – Compreensão da Natureza da Ciência  

De acordo com Acevedo Díaz e colaboradores (2005), a natureza da ciência 

caracteriza-se como um metaconhecimento sobre a ciência resultante de análises 

interdisciplinares realizadas por especialistas em Filosofia, História e Sociologia da 

Ciência, mas também por alguns cientistas. Assim, o entendimento de NdC requer 

uma compreensão dessa análise interdisciplinar, para se evitar visões reducionistas. 

No entanto, Cachapuz e colaboradores (2011) discutem que as pesquisas na área de 

ensino de ciências têm evidenciado graves discordâncias sobre a NdC, em geral uma 

visão distorcida.  

Nesse sentido, Cachapuz e colaboradores (2011); Pérez (2001) e Pérez (1993) 

discutem as principais visões deformadas sobre a NdC propagadas no ensino de 

ciências, são elas: 1) uma visão descontextualizada – considera a ciência uma 

atividade neutra, sendo as dimensões CTS desarticuladas. De acordo com essa visão, 

a tecnologia é uma mera aplicação da ciência; 2) uma concepção individualista e 

elitista – atividade científica é realizada individualmente por um gênio isolado no 

laboratório, sendo a atividade científica exclusivamente masculina; 3) uma concepção 

empiro-indutivista e ateórica – defende o papel neutro da observação e 

experimentação, desconsiderando a importância do arcabouço teórico na produção 

de conhecimento (ideias aprioristícas);  4) uma visão rígida, algorítmica, infalível – 

admite o método científico como uma sequência de etapas definidas, desconsidera o 

papel da criatividade; 5) uma visão aproblemática e ahistórica -  apresenta os 

conhecimentos já elaborados e despreza os questionamentos que deram origem 

àquele problema e, não discute a construção do conhecimento como processo; 6) 

visão exclusivamente analítica – apresenta o processo científico de análise de forma 

simplista, desconsiderando a complexidade de unificação dos conhecimentos; 7) 
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visão acumulativa, de crescimento linear – visão simplista do desenvolvimento 

científico, que considera o avanço científico um processo linear e acumulativo, 

ignorando suas crises e remodelações.  

Nesse sentido, o objetivo do ensino de ciências não é formar especialistas neste 

campo do conhecimento, mas a partir do estudo da história, filosofia e sociologia da 

ciência auxiliar os alunos a compreender melhor o funcionamento da ciência e sua 

relação com a tecnologia contemporânea, evitando a propagação de visões 

reducionistas da atividade científica discutidas anteriormente (ACEVEDO DÍAZ et 

al., 2005). 

2.2 - Compreensão de NdC na resolução de QSCs 

No âmbito dos aspectos epistêmicos, Acevedo Díaz e colaboradores (2005) 

discutem sobre as propostas curriculares no ensino de ciências e alertam sobre a 

necessidade do estudo da lógica interna da ciência. Os aspectos epistêmicos não 

podem ser reduzidos ao estudo dos conceitos, pois a formação sobre a própria 

ciência deve permitir a compreensão do seu funcionamento interno e externo, a 

construção dos seus métodos e conhecimentos, os valores implicados, a sua relação 

com a atividade científica e os reflexos dessa atividade na sociedade, e como esses 

componentes se relacionam e contribuem para o progresso da sociedade.  

Segundo Acevedo Díaz (2006), as investigações sobre a percepção pública a 

respeito da ciência e tecnologia têm duas finalidades tradicionais: 1) Medir o grau de 

alfabetização científica por meio de entrevistas limitadas a fatos e princípios bem 

definidos; 2) Pesquisa de opinião mais próxima a uma avaliação de atitudes, tendo 

como objetivo conhecer a capacidade da população para compreender a ciência e 

tecnologia. A presente pesquisa aproxima-se da segunda finalidade, pois buscamos 

identificar e analisar a concepção de NdC dos participantes e compreender a 

dinâmica desses aspectos na resolução de uma QSC.  

De acordo com Acevedo Díaz (2006), as pesquisas realizadas sobre o papel da 

compreensão da natureza da ciência na resolução das questões sociocientíficas são 

escassas e, além disso, os resultados são controversos. Diante disso, se reclama a 

realização de mais estudos destinados a demonstrar a possível relação entre a 
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compreensão da natureza da ciência e a resolução de uma variedade de QSCs 

(ACEVEDO DÍAZ, 2006).  

No próximo item abordaremos o desenvolvimento da natureza da ciência, 

alguns dos principais filósofos e suas concepções de ciência, com o objetivo de 

elucidar os aspectos da natureza da ciência apontados pelos filósofos e as categorias 

adotadas na presente pesquisa.  

2.3 - Desenvolvimento da Natureza da Ciência 

Ao longo do tempo o conceito de ciência modificou-se. Na antiguidade era 

ciência o conhecimento fundamentado e distinto do senso comum. Na idade média 

ciência e religião confundiam-se, ou seja, não havia uma distinção clara. Muitas 

ideias científicas eram negligenciadas por irem de encontro ao pensamento religioso 

da época. A necessidade de liberdade por parte da ciência foi um dos fatores que 

contribuiu para a construção de uma ciência que se distanciasse do dogmatismo 

religioso. Essa ciência foi proposta por Francis Bacon, denominada empirista-

indutivista (BORGES, 2007).  

A concepção empirista-indutivista é a primeira categoria adotada na presente 

pesquisa, e tem como característica a neutralidade e a objetividade do conhecimento 

científico. Para os empirista-indutivistas os fenômenos da natureza devem ser 

estudados sem a interferência do observador, que nesse caso é um sujeito neutro, ou 

seja, desprovido de teorias ou ideias prévias. São considerados empiristas por 

acreditarem que a teoria tem origem na experiência sensorial e, indutivistas por 

generalizarem casos particulares. No entanto, segundo a perspectiva empirista-

indutivista, os fatos só podem ser generalizados se forem submetidos a um grande 

número de repetições e condições (BORGES, 2007; CHALMERS, 1993). Silveira (1992) 

apresenta uma síntese das ideias centrais defendidas pelos empirista-indutivistas 

(Quadro 1).  

Os críticos do empirismo argumentam que a experiência visual do observador 

depende da sua formação, sua experiência passada e suas ideias prévias sobre o 

fenômeno, ou seja, a observação de um fenômeno é influenciada por esses fatores, 

não sendo um processo neutro. Os estudos da Gestalt contribuíram para refutar a 
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ideia de um observador neutro, pois o ato de observar implica uma interpretação do 

que se vê, sendo a experiência visual um ato criativo e ativo (BORGES, 2007).  

Quadro 1. Síntese das teses defendidas pela epistemologia empirista-indutivista. 

1. A observação é a fonte e a função do conhecimento. Todo o conhecimento deriva 
direta ou indiretamente da experiência sensível (sensações e percepções); 
 

2. O conhecimento científico é obtido dos fenômenos (aquilo que se observa), 
aplicando-se as regras do método científico. O conhecimento constitui-se em 
uma síntese indutiva do observado, do experimentado; 
 

3. A especulação, a imaginação, a intuição, a criatividade não devem desempenhar 
qualquer papel na obtenção do conhecimento científico; 
 

4. As teorias científicas não são criadas, inventadas ou construídas, mas 
descobertas em conjuntos de dados empíricos. A ciência é neutra e livre de 
pressupostos ou preconceitos. 
 

Fonte: SILVEIRA (1992, p. 36-37).  

Com a disseminação da concepção empirista-indutivista, formou-se na década 

de 1920 o Círculo de Viena, que é considerado a primeira grande escola de 

Epistemologia e Teoria da Ciência. Esse círculo era formado por estudiosos que 

defendiam uma forma extrema de empirismo, denominada positivismo lógico. A 

proposta do positivismo lógico consistia em partir sempre de enunciados singulares, 

estritamente empíricos e com base na lógica e matemática construir enunciados 

gerais (ECHEVERRÍA, 2003).  

Os positivistas lógicos utilizam o seguinte layout argumentativo, se as 

premissas A e B são verdadeiras, logo a conclusão será verdadeira. Porém, Chalmers 

(1993) afirma que os argumentos indutivos não podem ser considerados argumentos 

logicamente válidos e exemplifica:  

Suponhamos, por exemplo, que até hoje eu tenha observado uma 
grande quantidade de corvos, sob uma ampla variedade de 
circunstâncias e tenha observado que todos eles são pretos e que, com 
base nisto, concluo “Todos os corvos são pretos”. Está é uma 
inferência indutiva perfeitamente legítima. As premissas da 
inferência são um grande número de afirmações do tipo “Observou-
se que o corvo x era preto no período p”, e nós tomamos todas como 
verdadeiras. Mas não há garantia lógica de que o próximo corvo que 
observarei não seja cor-de-rosa. Se for o caso, então a conclusão 
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“Todos os corvos são pretos é falsa, a despeito do fato de que todas as 
premissas da inferência eram verdadeiras.” (CHALMERS, 1993, p. 
37). 

Essa é apenas uma das críticas direcionadas ao positivismo lógico, pois os 

filósofos contemporâneos da ciência são opositores da concepção empirista-

indutivista, dentre eles, um dos precursores, Karl Popper, que frequentou o Círculo 

de Viena (BORGES, 2007). A concepção de ciência defendida por K. Popper constitui 

a segunda categoria adotada na presente pesquisa. 

A vida desse filósofo foi conturbada, pois apesar de nascer na Áustria, Popper 

foi obrigado a fugir da sua terra natal por conta do Nazismo. Inicialmente morou na 

Nova Zelândia e posteriormente na Inglaterra, país no qual foi professor de Filosofia 

e recebeu o título de cavaleiro (Sir) em 1964. Em 1934 lançou seu livro “A lógica da 

pesquisa científica”, nessa obra faz duras críticas ao positivismo lógico. Popper faleceu 

em setembro de 1994 (SILVEIRA, 1996).  

Diferentemente do positivismo lógico, Popper acreditava ser impossível 

deduzir teorias de fatos particulares e propôs o método hipotético-dedutivo. Esse 

método consiste em partir de um problema e a elaboração de hipóteses e, em seguida 

por meio de critérios lógicos serão deduzidas consequências. O papel do pesquisador 

não é comprovar a teoria, mas buscar refutá-la, pois Popper defende que é 

impossível comprovar uma teoria, no entanto é possível refutá-la. Dessa forma, será 

escolhida a melhor entre as teorias rivais até o momento que ela seja refutada e 

substituída por uma nova teoria (BORGES, 2007).  

Dentre as ideias centrais que foram defendidas por Popper está o seu critério 

de demarcação entre ciência e não-ciência, denominado falseacionismo. Esse critério 

parte do pressuposto que algumas teorias podem se revelar falsas ao serem 

submetidas à observação e experimentação. Dessa forma, uma teoria é mais próxima 

da verdade se ela resistir todas as vezes que for submetida ao critério de 

falseacionismo.  

Chalmers (1993) demonstra, com base em relatos da História da Ciência, que 

os critérios dos positivistas e falseacionistas (baseados no empirismo) não se 

sustentam, pois as bases para a falsificação podem se mostrar falsas no decorrer do 

desenvolvimento científico, uma vez que a observação e experimentação não são 
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atividades neutras, pois são influenciadas pela interpretação do sujeito. Nesse 

sentido, as novas teorias surgem com o esforço coletivo dos pesquisadores, que não 

descartam suas teorias quando são rejeitadas pela comunidade científica, mas 

trabalham buscando desenvolver melhor suas formulações.  

No que diz respeito ao desenvolvimento científico, Popper se aproxima do 

positivismo ao considerar o desenvolvimento científico cumulativo e progressivo, 

pois para Popper uma teoria nova é sempre melhor que a sua precursora, mais 

abrangente e completa, consequentemente a substituição de teorias antigas por novas 

garantem o progresso da ciência (BORGES, 2007).  

A terceira categoria da presente pesquisa diz respeito à concepção de ciência 

adotada por T. Kuhn (1977-1978), filósofo contemporâneo, que teve papel ímpar na 

Filosofia da Ciência. A sua obra intitulada “A estrutura das revoluções científicas” 

propõe uma nova forma de encarar a atividade científica e a história da ciência, 

sendo também um opositor das ideias defendidas pelos empirista-indutivistas 

(OSTERMANN, 1996).   

 Um aspecto ímpar na teoria de Kuhn é a ênfase dada à comunidade científica. 

Nesse sentido, Kuhn defende que grupos de cientistas compartilham um 

determinado paradigma, que é um conjunto de metodologias, fundamentos teóricos 

e problemas a serem solucionados, sendo o paradigma regido pelas teorias aceitas 

como válidas. A adoção de um paradigma e o trabalho com base nesse paradigma 

com o intuito de aprimorá-lo caracteriza o período de ciência normal (CHALMERS, 

1993; BORGES, 2007).  

O momento de crise e insegurança surge na ciência normal quando uma 

anomalia no paradigma ataca os fundamentos que o regem, e a comunidade 

científica não consegue resolvê-lo. Esse momento de crise se agrava quando surge 

um paradigma rival. Os paradigmas rivais são incomensuráveis, ou seja, não podem 

ser comparados, pois os fundamentos em que se apoiam são diferentes 

(CHALMERS, 1993; BORGES, 2007). Quando a crise se instaura na comunidade 

científica os defensores do paradigma atual tendem a resistir às mudanças e, dessa 

forma, trabalham para reformular e corrigir as anomalias necessárias no paradigma 

vigente. No entanto, a adesão crescente de cientistas ao novo paradigma acarreta o 
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abandono do antigo. Esse momento constitui a revolução científica, um novo 

paradigma cheio de promessas e aparentemente sem dificuldades passa a orientar a 

comunidade científica, caracterizando um novo período de ciência normal 

(CHALMERS, 1993).  

Os períodos de ciência normal são importantes para a comunidade científica, 

pois ao concentrar atenção num determinado paradigma os cientistas daquela área se 

aprofundam cada vez mais nos seus fundamentos sobre determinado fenômeno da 

natureza. Assim, o período de ciência normal é fundamental para o fortalecimento 

do paradigma vigente (BORGES, 2007).  

Uma das críticas à teoria de Kuhn diz respeito ao relativismo. Nesse sentido, 

Chalmers (1993) aponta que: 

Um problema adicional com o critério universal para o progresso 
baseado na habilidade de resolver problemas é a dificuldade de 
especificar esta noção de uma forma não-relativista. O relato da 
ciência do próprio Kuhn implica que o que deve ser considerado 
como um problema é dependente do paradigma ou da comunidade. 
(CHALMERS, 1993, p.146).  

Chalmers (1993) discute que os critérios determinados por Kuhn para a 

escolha de teoria por parte da comunidade científica são dependentes de padrões que 

variam com o cenário cultural e social da comunidade, caracterizando um 

posicionamento relativista.   

Em síntese, o objetivo de Kuhn é a análise do desenvolvimento científico e o 

estudo dos aspectos envolvidos, valorizando o contexto da descoberta no sentido de 

analisar o progresso da ciência respeitando o seu período histórico. 

A quarta categoria adotada na presente pesquisa é referente às ideias de outro 

filósofo contemporâneo, P. Feyerabend (1924-1994) conhecido como anarquista 

epistemológico. Esse filósofo teve uma vida profissional multivariada, o que talvez 

tenha influenciado na construção de sua concepção de ciência. Paul Karl Feyerabend 

foi doutor em física, filósofo, especialista em teatro e doutor honoris causa em letras e 

humanidade. Em contrapartida às ideias defendidas pelos principais filósofos 

contemporâneos, Feyerabend publicou seu livro “Contra o Método” (1977), no qual 

apresenta o Anarquismo Epistemológico (REGNER, 1996).  
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A principal característica da teoria de Feyerabend é a sua rejeição às teorias 

científicas universais. Feyerabend defende que a atividade científica é demasiada 

complexa para se resumir em algumas regras metodológicas. Dessa forma, é 

considerado um anarquista, pois sua teoria não oferece um conjunto de regras ou 

modelos sobre a escolha de teorias e métodos na ciência (CHALMERS, 1993). Como 

aponta Regner (1996), a ideia de anarquismo epistemológico significa não a rejeição 

de regras metodológicas, e sim a um conjunto único e fixo de regras que são usadas 

como critério de demarcação do que é ciência. Nesse sentido, Feyerabend defende o 

pluralismo epistemológico, ou seja, a variedade de métodos e teorias que coexistem.  

Feyerabend critica a exaltação do conhecimento científico em detrimento de 

outros tipos de conhecimentos (bruxaria, feitiçaria, senso comum), defende que 

ambas as formas de conhecimento são incomensuráveis e dessa forma não é possível 

estabelecer critérios de comparação que comprovem a superioridade da ciência. Caso 

o pesquisador tenha interesse em comparar as duas formas de conhecimento, o 

mesmo deve buscar conhecer as metodologias, critérios e fundamentos utilizados 

pela outra forma de conhecimento (CHALMERS, 1993; BORGES, 2007).  

Chalmers (1993) ressalta a importância da crítica de Feyerabend sobre a 

existência de um método universal e fixo, pois essa premissa desconsidera o papel 

das influências históricas no processo de mudança científica e, aproxima a ciência de 

uma postura dogmática. A crítica de Chalmers (1993) ao filósofo em questão diz 

respeito à ênfase dada em contrastar ciência e outras formas de conhecimento, 

exemplo, astrologia e astronomia, pois existem problemas mais importantes no 

campo da ciência; e a descrença de ser possível conhecer os métodos e critérios de 

outras formas de conhecimento, uma vez que podem ser inexistentes.  

Segundo Chalmers (1993), um lado positivo de Feyerabend é aquilo que ele 

defende como “atitude humanitária”, que parte do pressuposto que o cidadão 

maduro é aquele que sabe decidir o que quer e o que é melhor para si, em todos os 

âmbitos. Nessa perspectiva, o cidadão tem o direito de escolher sua fé, escolher se 

quer aprender ciência ou magia, acreditar ou não em astronomia. A crítica a esse 

pensamento no qual cada um segue suas inclinações e vontade é que pode conduzir 

a uma situação de retenção de poder por parte daqueles que já o têm.  
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Em síntese, acreditamos que a obra de Feyerabend trouxe contribuições 

valiosas para o campo da Filosofia da Ciência, especialmente, a sua crítica ao 

dogmatismo, seja ele científico ou religioso. Embora muito criticado pelos filósofos 

contemporâneos, seus apontamentos levantam reflexões importantes sobre a 

atividade científica.  

A quinta categoria adotada na presente pesquisa consiste na concepção de 

ciência defendida por Gaston Bachelard (1884-1962), conhecida como racionalismo 

dialético. Uma das principais características desse filósofo é sua multiplicidade 

profissional, pois se dedicou a algumas profissões, dentre elas, foi professor de 

Química. As obras de Bachelard refletem essa multiplicidade, pois seus trabalhos não 

se restringiram a uma área, tendo se dedicado as questões epistemológicas da 

Química, Física e Matemática (LOPES, 1996).  

De acordo com Lopes (1996), uma das principais contribuições da obra de 

Bachelard é o papel conferido ao erro, diferentemente dos outros filósofos, Bachelard 

defende que a construção do conhecimento ocorre por meio dos erros que são 

retificados, sendo a verdade provisória. Dessa forma, “o que sabemos é fruto da 

desilusão com aquilo que julgávamos saber, o que somos é fruto da desilusão com o 

que julgávamos ser.” (LOPES, 1996, p. 254).  

Bachelard aponta que é um equívoco defender uma continuidade entre 

conhecimento científico e conhecimento comum. O conhecimento comum é o real 

dado, é o fenômeno da experiência, das primeiras impressões, em contrapartida o 

conhecimento científico é o diálogo da razão com a experiência. Em alguns casos o 

conhecimento comum pode se transformar em um obstáculo epistemológico (LOPES, 

1996).  

A ideia chave de Bachelard está no conceito de “obstáculos epistemológicos”, 

que são obstáculos que dificultam o desenvolvimento da ciência, exemplos de 

obstáculos epistemológicos são: analogias, senso comum, conhecimentos 

acumulados, metodologias aceitas como válidas e resultados experimentais. Nesse 

sentido, Lopes (1996) aponta:  

A razão acomodada ao que já conhece, procurando manter a 
continuidade do conhecimento, opõe-se à retificação dos erros ao 
introduzir um número excessivo de analogias, metáforas e imagens 
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no próprio ato de conhecer, com o fim de tornar familiar todo 
conhecimento abstrato, constituindo, assim, os obstáculos 
epistemológicos. (LOPES, 1996, p. 263). 

De acordo com Borges (2007), a superação dos obstáculos epistemológicos 

exige dois atos: 1) Ruptura com conhecimentos anteriores e 2) Reestruturação desses 

conhecimentos. O trabalho de reestruturação e sistematização exige a ruptura dos 

obstáculos epistemológicos, principalmente, a ruptura da ênfase dada à experiência 

em detrimento da crítica, pois a experiência não está acima da crítica, o que existe é 

um processo dialético. 

Outro ponto a destacar é o papel da história da ciência na epistemologia de 

Bachelard, que defende que para compreendermos o passado é necessário conhecer o 

presente. Analisar os acontecimentos da História da Ciência com os conhecimentos 

contemporâneos, no entanto respeitando o contexto histórico (BORGES, 2007). 

As ideias de Bachelard apresentadas anteriormente podem ser sintetizadas em 

quatro itens: 1) O erro tem papel fundamental na construção do conhecimento 

científico; 2) O conhecimento científico não é a continuação ou refinamento do 

conhecimento de senso comum; 3) Existem obstáculos epistemológicos que 

dificultam o desenvolvimento e a compreensão do conhecimento científico e 4) A 

história da ciência é um instrumento que auxilia na compreensão do passado, no 

entanto é dependente do conhecimento sobre o presente.  

Até o presente momento discutimos as concepções internalistas da ciência, que 

se preocupam com as questões epistemológicas e históricas na natureza da ciência, o 

quadro 2 apresenta uma síntese das ideias defendidas pelos filósofos 

contemporâneos (internalistas). 

Existe outra abordagem da natureza da ciência denominada concepção 

externalista, que é adotada como sexta categoria. A concepção externalista de 

Natureza da Ciência é fundamentada nos estudos sociais sobre a ciência e parte do 

pressuposto que a ciência não é imune aos fatores sociais, políticos, socioculturais ou 

econômicos (BORGES, 2007). Diante da multiplicidade de tendências originárias dos 

estudos sociais sobre a ciência, apresentaremos brevemente algumas contribuições 

dessa área.  
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Quadro 2. Síntese da epistemologia da ciência contemporânea. 

1. A observação e a experimentação por si sós não produzem conhecimento. O 
"método indutivo" é um mito. 

 
2. O conhecimento prévio determina como vemos a realidade, influenciando a 

observação. Todo o conhecimento, inclusive as observações, está impregnado de 
teorias. 

 
3. O conhecimento científico é uma construção humana que tem como objetivo 

compreender, explicar e também agir sobre a realidade, não podendo ser dado 
como indubitavelmente verdadeiro, sendo provisório e sujeito a reconstruções. 

 

4. Na construção de novos conhecimentos participam a imaginação, a intuição, a 
criação e a razão. A inspiração para produzir um novo conhecimento pode vir 
inclusive da metafísica. 

 
5. A aquisição de um novo conhecimento é sempre difícil e problemática. Os 

cientistas são relutantes em abandonar as teorias de suas preferências, mesmo 
quando elas parecem conflitar com a realidade. O abandono de uma teoria 
implica em reconhecer outra como melhor. 

 
Fonte: SILVEIRA (1992, p. 38-39).  

Dentre as linhas de pesquisa dos estudos sociais sobre a ciência, temos o 

programa forte em sociologia. Esse programa defende que a avaliação do 

conhecimento científico é influenciada por fatores externos (sociais, políticos, 

socioculturais ou econômicos), dessa forma é um equívoco acreditar que a avaliação 

da ciência depende somente de critérios puramente lógicos ou racionais. Outro ponto 

defendido pelos membros desse programa é o papel do reconhecimento na atividade 

científica. De acordo com o sociólogo Barnes, o objetivo dos cientistas não é a busca 

pela verdade, mas o reconhecimento da comunidade científica e, em última instância, 

o da sociedade (ECHEVERRÍA, 2003).  

A ideia de atividade científica defendida por Barnes é baseada exclusivamente 

nos interesses dos cientistas e instituições. Karin Knorr-Cetina, construtivista, 

discorda das ideias de Barnes, pois acredita que a compreensão da atividade 

científica necessita de um estudo no nível micro, ou seja, o mais próximo possível do 

lugar real do trabalho científico (laboratório), pois assim será possível compreender 

os processos e os fatores envolvidos na constituição do conhecimento científico. 
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Nesse sentido, a principal contribuição dos construtivistas são os seus estudos de 

campo desenvolvidos no laboratório que, para esses pesquisadores, é o local onde se 

constrói a ciência (ECHEVERRÍA, 2003). No entanto, Echeverría (1995) afirma que os 

estudos científicos não devem ser reduzidos aos laboratórios, como defendido pelos 

construtivistas, pois o conhecimento científico também é submetido à mediação 

social.  

Outro grupo de estudos sociais sobre a ciência é o Programa Empírico do 

Relativismo (EPOR). Dentre as contribuições desse grupo, estão às reflexões sobre as 

controvérsias e os processos de consenso entre os cientistas. De acordo com esse 

grupo, quando se analisam os processos de controvérsias e consensos nota-se que os 

cientistas estão sempre vinculados a grupos sociais com ideologias e interesses 

definidos, sendo esse contexto um fator decisivo no encerramento de um debate e no 

estabelecimento de um consenso (ECHEVERRÍA, 2003).   

A área de Sociologia da Ciência apresenta uma multiplicidade de linhas de 

pesquisa, as contribuições apresentadas no presente capítulo representam uma 

pequena parcela dos estudos dessa área. Diante do exposto, notamos que as linhas de 

pesquisa dessa área apresentam divergências, no entanto notamos que ambas 

buscam estudar o papel dos fatores externos na construção da ciência.  

Borges (2007) discute sobre o conflito entre a concepção externalista e 

internalista da ciência e como esse tem diminuído no decorrer dos anos. A autora 

defende que não existe lógica no conflito entre as duas abordagens, sendo limitantes 

se estudadas isoladamente. O ideal, neste caso, é adotar uma postura dialética, na 

qual, além do estudo da Epistemologia da Ciência (internalista) é necessário o estudo 

externalista da ciência, buscando compreender como esses fatores influenciam no 

desenvolvimento da ciência. 
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CAPÍTULO 3 
DIMENSÃO NÃO EPISTÊMICA NAS QSCs: SENSIBILIDADE 

MORAL 

Como discutido anteriormente, a resolução de QSCs envolve aspectos 

epistêmicos e não epistêmicos. No que diz respeito aos aspectos não epistêmicos, 

Acevedo Díaz (2006) aponta a variedade de fatores presentes nessa dimensão, dentre 

eles as crenças (culturais, religiosas, sociais e morais), os sentimentos pessoais, os 

interesses, os valores, as normas e etc. Diante dessa multiplicidade de fatores, o 

presente estudo irá se limitar ao campo da moral e da ética, especificamente, ao 

estudo da sensibilidade moral. O objetivo do presente estudo não é fornecer um 

diagnóstico de sensibilidade moral, mas compreender a dinâmica interfacial entre ela 

(representante da dimensão não epistêmica) e a NdC (representante da dimensão 

epistêmica) na resolução de uma QSC.  

Dessa forma, o objetivo do capítulo é fornecer subsídios para a compreensão 

do que é a sensibilidade moral e o seu papel na resolução das QSCs. Inicialmente 

iremos discutir sobre a distinção entre ética e moral e a concepção adotada na 

presente pesquisa.  

3.1 - Ética e Moral  

No que diz respeito à dimensão dos aspectos não epistêmicos, cabe destacar a 

distinção dos conceitos de ética e moral. Esses conceitos são comumente tratados 

como sinônimos, “ambos referindo-se a um conjunto de regras de conduta 

consideradas como obrigatórias” (LA TAILLE, 2006, p. 25), o que não está 

equivocado, no entanto existem outras formas de distinguir ética e moral. La Taille 

(2006) discute três distinções do conceito de ética e moral: 1) A ética é considerada 

um fenômeno social e a moral é a reflexão filosófica ou científica sobre esse 

fenômeno; 2) O conceito de moral para regras reservadas à esfera privada e a ética 

para aquelas que regem o espaço público e; 3) Moral corresponde à pergunta: “como 

devo agir?”. E a ética corresponde à reflexão: “que vida eu quero viver?” (LA 

TAILLE, 2006). No presente trabalho iremos adotar, assim como La Taille (2006), a 

terceira distinção. Dessa forma, consideramos que a primeira indagação refere-se a 
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deveres, e a segunda à qualidade da vida, ou seja, na busca da vida “boa” (LA 

TAILLE, 2006). 

Nesse sentido, consideramos que o dilema retratado na presente pesquisa é 

uma questão ética e moral, pois suscita a questão daquilo que é desejável, em outras 

palavras envolve, respectivamente, os seguintes questionamentos: “o que devo 

fazer?” e “o que eu quero fazer?” (FOUREZ, 1995).  

3.2 - O que é sensibilidade Moral?  

O primeiro passo crítico para tomada de decisões morais é o reconhecimento 

da questão moral, ou seja, o reconhecimento do dilema moral presente na questão. 

Reynolds e Miller (2015) discutem que ao longo do tempo emergiram construções 

que buscavam compreender o processo de identificação e reconhecimento de 

questões morais.  

Dentre essas construções podemos citar o modelo de quatro componentes de 

Rest (1986) apud Sadler (2004b) que são descritos e avaliados enquanto ferramentas 

heurísticas para explorar os aspectos morais na tomada de decisão de questões 

sociocientíficas (QSCs). Esse modelo postula quatro componentes que contribuem 

para decisões e ações morais: (1) sensibilidade moral; (2) julgamento moral; (3) 

motivação moral e (4) caráter moral. Esses quatros componentes são conceitualizados 

como dinamicamente contínuos e interagindo, para resultar em escolhas morais, ou 

seja, são componentes que resultam da dinâmica e interação com os fatores 

extrínsecos, não sendo avaliados enquanto habilidades intrínsecas ao indivíduo 

(REST, 1986 apud MORTON, 2006). Vale ressaltar que a maioria dos estudos se 

restringe ao julgamento moral, enquanto poucos trabalhos exploram o aspecto da 

sensibilidade moral no processo de tomada de decisão (SADLER, 2004b). Nesse 

sentido, a presente pesquisa irá se delimitar ao estudo da sensibilidade moral na 

resolução de questões sociocientíficas. 

Assim como existem variações na definição dos conceitos de ética e moral, a 

literatura também apresenta algumas variações na definição de sensibilidade ética e 

moral, que algumas vezes são empregadas como sinônimos e em outras apresentam 

particularidades.  
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Segundo Weaver (2007), o termo sensibilidade moral foi introduzido por Rest 

(1982), mas posteriormente houve a necessidade de operacionalizar o conceito para 

sensibilidade ética, para delimitar seu alcance à prática profissional e refletir sobre 

sua vinculação aos códigos de conduta ética. No entanto, Weaver (2007) afirma que 

Rest não “descobriu” o termo de sensibilidade ética, pois, implicitamente, ele estava 

presente desde o início no discurso sobre ética na prática profissional. Por ser 

limitada a um conjunto de comportamentos referentes à tomada de decisão na 

prática profissional, a sensibilidade ética é considerada um conceito de baixo nível, 

sendo definida como um afeto, sentimento ou emoção que ativa a cognição, sendo a 

percepção de que algo ou alguém pode ter seu bem-estar comprometido em 

decorrência da atitude de outrem (REST, 1982 apud WEAVER, 2007).  

Outra pesquisa que trabalhou o conceito de sensibilidade ética foi a de 

Clarkeburn (2002), que desenvolveu o Teste de Sensibilidade Ética na Ciência (TESS) 

para avaliar o impacto de um breve curso de discussão ética sobre a ciência para 

alunos universitários. Esse teste exigia que os alunos respondessem a uma história 

desestruturada, sendo suas respostas pontuadas de acordo com o nível de 

reconhecimento das questões éticas presentes no cenário fornecido. De acordo com 

Clarkeburn (2002), a sensibilidade ética é o primeiro passo no processo de tomada de 

decisão, pois sem o reconhecimento dos aspectos éticos e morais de uma situação é 

impossível sua resolução, pois não existe um problema. Diferentemente de Weaver 

(2007), Clarkeburn (2002) não limita o uso do TESS apenas para profissionais 

científicos, mas para todos que têm interesse na ciência, ou seja, o TESS não é uma 

medida específica da profissão, mas está associada estreitamente a questões 

científicas.  

A definição de Callahan (1980) apud Clarkeburn (2002) é mais abrangente que 

a apresentada por Weaver (2007), sendo a sensibilidade ética a combinação de duas 

habilidades distintas, imaginação moral e reconhecimento de questões éticas. A 

imaginação moral é a capacidade de prever consequências morais das ações, e o 

reconhecimento moral é a aplicação dessa capacidade. De certa forma, ambas as 

definições destacam o papel da avaliação causa-consequência desempenhado pela 

sensibilidade ética.  
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As duas definições de sensibilidade ética apresentam particularidades, pois 

enquanto Waever (2007) restringe seu uso ao campo profissional, Clarkeburn (2002) 

abrange o uso da sensibilidade ética para todos que têm interesse na ciência. No 

entanto, ambos ressaltam a importância desempenhada pela sensibilidade ética na 

avaliação causa-consequência das ações éticas.  

Alguns autores consideram a sensibilidade moral e ética como sinônimos, 

sendo definida como a capacidade que o indivíduo tem de reconhecer e considerar 

um conjunto de questões morais implícitas (JORDAN, 2007; MILLER; ROGERS; 

BENGHAM apud REYNOLDS; MILLER, 2015). Essas definições se aproximam da 

definição de sensibilidade moral de Sadler (2004) adotada nessa pesquisa. De acordo 

com Sadler (2004b), a sensibilidade moral descreve a tendência de um indivíduo 

reconhecer implicações morais em situações.  

Conforme o modelo de quatro componentes (REST, 1982 apud SADLER, 

2004b), uma pessoa deve ser sensível aos aspectos morais de uma dada situação, e 

dessa forma se envolver em um raciocínio moral ou comportamento moral. Nesse 

sentido, a sensibilidade moral inclui a interpretação dos aspectos morais, reações e 

sentimentos dos outros, compreendendo as cadeias de eventos (causa-consequências) 

e como essas decisões podem afetar as pessoas envolvidas.  

Dessa forma, sem a sensibilidade moral é difícil identificar que tipo de 

questões morais estão inseridas na vida cotidiana. Responder uma situação de forma 

moral exige que a pessoa seja capaz de perceber e interpretar os eventos que resultem 

em uma ação ética, baseado em muitos aspectos e habilidades, exemplo, tomada de 

perspectiva dos outros, empatia e relação de causa-consequência (MURIEL; BEBEAU 

et al., 1999 apud TIRIRI; NOKELAINEN, 2011).  

3.3 - Sensibilidade moral no contexto das QSCs 

Na tomada de decisões sociocientíficas os aspectos da compreensão da 

natureza da ciência e da sensibilidade moral são indispensáveis, como apontam 

Sadler (2004a) e Acevedo Díaz (2006). Acevedo Díaz (2006) alerta que as 

investigações sobre a tomada de decisão sociocientífica, em geral, têm prestado 

menos atenção nos aspectos não epistêmicos, no entanto afirma que não se deve 

excluir uma possível relação entre os aspectos epistêmicos e não epistêmicos. Os 
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resultados da presente pesquisa evidenciam a dinâmica relacional entre essas 

dimensões.  

Nesse sentido, ‘’seria um erro pensar que somente a informação científica é 

utilizada para a tomada de decisões e a emissão de julgamentos’’ (NIELSEN, 2012 

apud SILVA; SANTOS, 2014). As questões referentes à engenharia genética, a 

exemplo, da biotecnologia, clonagem e transgenia caracterizam-se por envolver 

aspectos morais e éticos. Dessa forma, as discussões de QSCs têm um papel relevante 

no desenvolvimento moral dos alunos (SILVA; SANTOS, 2014).  

Nesse seguimento, Fourez (1995) discute que nos debates éticos a ciência pode 

apresentar elementos que auxiliem a reflexão moral, exemplo, avaliar as 

consequências de uma determinada escolha ou as implicações envolvidas em uma 

determinada técnica.  Em outras palavras, a ciência pode auxiliar o processo de 

interpretação da questão moral, mas não pode dar a resposta às questões éticas. 

Silva e Santos (2014) analisaram as publicações relacionadas ao espaço que as 

questões morais ocupam dentro das QSCs no ensino de ciências e identificaram que a 

maioria dos pesquisadores chegou à conclusão de que os estudantes na tomada de 

decisão são guiados por fatores sociais, morais e afetivos, sendo que esses fatores 

variam de acordo com o contexto, referencial de análise e se o aluno está diretamente 

relacionado com a situação ou não. Os autores discutem que as pesquisas sobre 

moral que abordam o conhecimento científico o têm representado em um papel 

secundário.  

Embora se tenha um pequeno número de pesquisas desenvolvidas sobre a 

moralidade no contexto das questões sociocientíficas, os autores enfatizam a 

importância dos aspectos não epistêmicos na resolução de QSCs como um meio para 

o estudo da moralidade, que pode facilitar a integração da educação em ciências com 

moral.  

Lovett e Jordan (2010) apontam que a sensibilidade moral tem sido geralmente 

interpretada em um sentido normativo, como capacidade de perceber características 

morais presentes em uma situação. Os modelos de natureza normativa são 

caracterizados como instrumentos de avaliação que apresentam itens que possuem 

respostas corretas e incorretas e critérios com exatidão na identificação da 
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sensibilidade moral. Em contraposição, uma concepção descritiva da sensibilidade 

moral busca descrever as percepções de questões morais das pessoas na vida 

cotidiana, sem julgar essas percepções em termos de correção. Nesse sentido, o 

presente estudo buscará trabalhar uma concepção descritiva da sensibilidade moral.  

De acordo com Sadler (2004b), a sensibilidade moral é um aspecto relevante 

para analisar a tomada de decisões sociocientíficas, pois introduz aspectos adicionais 

a ponderar quanto à tentativa de chegar a uma decisão, porém parece não sinalizar 

um padrão único de raciocínio, como se poderia esperar diante do domínio de 

questões sociocientíficas.  

 Como discutido anteriormente, a literatura aponta a presença das dimensões 

epistêmicas e não epistêmicas na resolução das QSCs (ACEVEDO DÍAZ, 2006; 

SADLER, 2004b; NIELSEN, 2012 apud SILVA e SANTOS, 2014), assim como também 

alerta sobre a necessidade de estudos que busquem compreender o papel 

desempenhado por esses fatores (ACEVEDO DÍAZ, 2006). Nesse sentido, buscamos 

identificar esses aspectos nos discursos de licenciandos, quando confrontados com 

uma QSC, por meio de indicadores de natureza da ciência e sensibilidade moral. 

Após a identificação, buscamos compreender a dinâmica interfacial entre esses 

aspectos.  
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CAPÍTULO 4 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, pois foram analisados os 

discursos e os materiais escritos dos licenciandos sobre a compreensão da natureza 

da ciência e os aspectos morais da QSC como indicativo de sensibilidade moral. 

4.1 – Seleção dos participantes  

Os participantes da pesquisa foram 14 voluntários do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas do Campus Universitário Professor Alberto Carvalho, da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), de diferentes períodos. No entanto, foram 

analisadas 13 entrevistas, pois uma das entrevistas apresentou-se inaudível para 

transcrição (ver APÊNDICE A). Todos os participantes convidados tinham idade 

acima de 18 anos. O convite para participar da pesquisa foi realizado por email, 

acompanhado de um formulário com dados pessoais gerais, mantidos o anonimato e 

a confidencialidade sobre eles. Nesse sentido, adotamos codinomes de Deuses 

Gregos para manter o sigilo e anonimato dos participantes. O preenchimento do 

formulário foi considerado um aceite para participar da pesquisa.   

Portanto, os licenciandos aceitaram participar espontaneamente da 

investigação. Eles foram totalmente esclarecidos e informados sobre os objetivos da 

pesquisa e a forma como participariam na coleta dos dados. No primeiro momento 

da entrevista foi entregue aos licenciandos o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Também houve solicitação para permitir a gravação em áudio e 

vídeo e uso dessas gravações para a pesquisa (Termo de Uso de Imagens). Todos os 

procedimentos junto aos participantes de pesquisa estiveram em conformidade com 

as Resoluções CNS 466/2012 e 510/2016 (ver APÊNDICE B). A qualquer momento 

eles livremente puderam deixar de participar, total ou parcialmente, da pesquisa, se 

assim quisessem. A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (Plataforma Brasil - CAAE 57724816.9.0000.0055).   

4.2 – Xenotransplante como questão sociocientífica 

Um dos objetivos das discussões sociocientíficas é estreitar os laços entre a 

ciência e a sociedade, buscando romper com a participação de apenas especialistas 
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nas discussões científicas. De acordo com Reis (2009), em sociedades democráticas, a 

avaliação pública da ciência depende de indivíduos informados sobre o assunto e 

que sejam capazes de argumentar de maneira coerente a respeito do mesmo. O 

cidadão tem o direito de questionar os métodos científicos e opinar a respeito, mas, 

para isso, é necessário conhecimento de causa.   

Uma das características das questões sociocientíficas (QSCs) é que elas levam 

em conta as consequências morais e éticas da atividade científica (GUIMARÃES, 

2010). A resolução de QSCs não envolve apenas conhecimento científico, mas 

também o raciocínio ético e moral.   

Um exemplo de questões sociocientíficas que envolvem aspectos morais é a 

técnica de xenotransplante (XTP), que consiste no transplante de partes vivas de 

animais para seres humanos, ressaltando que esses animais são criados 

especificamente para esse fim.  

Segundo Schicktanz (2006), o uso de animais para fins científicos envolve uma 

reflexão ética sobre a relação homem-animal e suas condições de ambivalência, ou 

seja, as dualidades de sentimentos presentes nas relações de compaixão (animais 

carismáticos) e a assimetria que é caracterizada pelo tratamento diferenciado entre 

humanos e animais. Schicktanz (2006) defendeu que as relações de assimetria são 

encontradas onde os animais são intensamente utilizados e não têm suas 

necessidades atendidas sendo, dessa forma, dependentes do ser humano que tem 

responsabilidade moral de refletir sobre o seu uso.  

A técnica de xenotransplante levanta alguns questionamentos éticos que 

dificultam a sua aceitação, pois as visões de mundo dos alunos entram em conflito 

quando envolvem o uso de animais para fins científicos, mesmo quando estes 

promovem a saúde humana. Nos discursos sobre esse tipo de técnica estão presentes 

indagações sobre o bem-estar do animal, pois existem algumas vertentes divergentes 

sobre o assunto (LINDAHL, 2010).  

Portanto, é possível notar que o tema xenotransplante é uma questão 

sociocientífica que pode ser explorada com o intuito de desenvolver o raciocínio ético 

e moral dos estudantes de diversos níveis de ensino. Por ser uma pesquisa científica, 
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o tema xenotransplante também pode evidenciar aspectos da compreensão de 

natureza da ciência dos licenciandos.  

4.3 – Estudo de caso: o dilema de Miguel  

A estratégia escolhida para trabalhar a QSC da pesquisa, o xenotransplante, 

foi submeter os participantes à análise de um estudo de caso. Reis (2007, p.38) 

caracteriza o estudo de caso como “uma história cujo enredo promove a reflexão 

sobre as complexidades da vida, preparando os cidadãos para os desafios das suas 

existências individuais e coletivas”.  

Reis (2007) discute as principais características de um estudo de caso, são elas: 

a) geralmente retrata um dilema que convida a refletir sobre as possíveis soluções; b) 

os problemas em um estudo de caso envolvem múltiplas soluções; c) envolvem 

informações imprescindíveis no processo de tomada de decisão. Dessa forma, o 

estudo de caso é uma possibilidade concreta de trabalhar uma QSC, pois envolve os 

indivíduos em uma situação que requer uma solução e exige uma reflexão sobre os 

aspectos envolvidos, avaliando os efeitos de causa-consequência.  

Nesse sentido, elaboramos um estudo de caso na forma de dilema, que aborda 

a técnica do xenotransplante e os aspectos da dimensão epistêmica e não epistêmica. 

Na construção do dilema de Miguel (ver QUADRO 3) buscamos contemplar as 

características elencadas por Reis (2007) e envolver os aspectos de ambas as 

dimensões. As frases do dilema foram enumeradas, pois uma das questões da 

entrevista consistiu em solicitar que o participante escolhesse as frases que mais 

chamaram sua atenção.  

Quadro 3. O dilema de Miguel. 

(1) Miguel tem 14 anos. (2) Ele está internado num hospital, porque sofre de um 

problema cardíaco denominado insuficiência valvar. (3) Isso significa que as válvulas 

cardíacas dele não se fecham completamente. (4) Nesse caso, o sangue não flui 

somente para frente, o que reduz a capacidade do coração em bombear o sangue 

para o resto do corpo, causando sérios problemas com o aumento da contrapressão 

no coração e nos pulmões. (5) Segundo os médicos, sua vida corre perigo e, 

atualmente, só existe uma saída: transplante das válvulas. (6) A ciência está muito 
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avançada e poderia salvar a vida de Miguel. (7) A ciência ainda testa procedimentos 

com células-tronco que poderão ajudá-lo, mas vai demorar para os cientistas 

finalizarem esses estudos. (8) Além disso, é necessário que tudo seja cientificamente 

comprovado. (9) Enquanto isso, Miguel espera na fila de transplante há dois anos. 

(10) Porém sua situação se agrava a cada dia. (11) Ele está morrendo e não consegue 

doador. (12) Helena, a mãe de Miguel, é uma pessoa muito honesta, justa e fiel. (13) 

Ela recebe a informação do médico sobre uma proposta de uma empresa americana 

que faz pesquisa científica sobre xenotransplante, ou seja, transferência de tecidos ou 

órgãos de animais para humanos. (14) A proposta dessa empresa consiste no 

transplante das válvulas cardíacas de um porco para o coração de Miguel. (15) 

Helena acredita no poder da ciência, mas é judia. (16) Ela também acredita que a 

carne de porco é impura. (17) O marido dela, o pai de Miguel, é rabino. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

4.4 – Constituição de dados  

Antes de iniciarmos a coleta de dados, realizamos duas entrevistas-piloto que 

nos serviram de base para ajustarmos algumas questões da entrevista. Vale ressaltar 

que todas as questões da entrevista possuem uma justificativa de acordo com o 

objetivo da pesquisa (ver APÊNDICE C).   

A coleta foi realizada por meio de entrevista individual semi-estruturada, com 

duração média de 60 minutos (ver APÊNDICE C). Durante a entrevista, alguns 

exercícios impressos, também foram solicitados e coletados. A entrevista foi gravada 

em áudio e posteriormente transcrita.  

A questão sociocientífica abordada na entrevista com os licenciandos foi o 

xenotransplante. Assim como as entrevistas realizadas por Sadler (2004b) em sua 

pesquisa, os licenciandos receberam numa folha impressa um dilema ill-structured8, 

ou seja, não indicando diretamente as questões morais envolvidas. Com o dilema em 

mãos, a entrevista foi iniciada.  

As atividades da primeira fase da entrevista foram baseadas nos estudos de 

Representações Sociais. A primeira atividade realizada com os licenciandos foi o 
                                                           

8  Termo utilizado por Sadler (2004) para caracterizar um dilema que não apresenta explicitamente as 
implicações morais envolvidas.  
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Teste de Associação Livre de Palavras (TALP). Essa técnica é muito utilizada em 

pesquisas da área de Psicologia. Nela, o participante da pesquisa responde aos 

estímulos, evidenciando a sua compreensão da situação, através dos pensamentos 

mais primários articulados no contato com o estímulo (TAVARES et al., 2013). 

Concordamos com Abric (1994 apud SÁ, 1996) que o caráter espontâneo e menos 

controlado do TALP permite que o pesquisador tenha acesso aos elementos que 

constituem o objeto estudado. O TALP permite a explicitação dos elementos latentes 

e mascarados nas produções discursivas.  

Especificamente, foi solicitado que o participante escrevesse de cinco a dez 

palavras que vieram à mente dele após a leitura do dilema. Logo após, os 

participantes foram convidados a justificar suas palavras. A evocação livre de 

palavras permitiu uma classificação inicial das palavras associadas ao dilema, de 

acordo com as dimensões epistêmicas e não epistêmicas.  

O dilema apresentava frases enumeradas, foi pedido que o licenciando 

escolhesse de três a cinco frases que mais chamaram sua atenção no caso apresentado 

e justificasse. Essa atividade permitiu a identificação dos aspectos que mais 

chamaram a atenção dos participantes no caso de Miguel.  

Em seguida, foi mostrada ao participante uma lista mesclada de palavras 

extraídas de literatura específica sobre sensibilidade moral e sobre epistemologia. Ao 

participante foi solicitado que circulasse de cinco a dez palavras, diferentes das 

anteriores, que possivelmente já tenha mencionado, e que ele achava que fossem 

relacionadas ao dilema. Nesse caso, também foi convidado a justificar cada uma das 

palavras selecionadas (circuladas).  

Para complementar o exercício anterior, foram entregues aos participantes 

algumas folhas contendo colunas de palavras para que eles tentassem associar e 

justificar as palavras que estavam nessas colunas (ligar com traço).  

As quatro atividades ajudaram na consolidação da classificação e identificação 

de possíveis correlacionamentos ou dinâmicas que se apresentam entre os termos e 

as respectivas dimensões a envolver o dilema.  

Na sequência, foram entregues aos licenciandos fichas referentes à 

compreensão de Natureza da Ciência (Contextualista, Falseacionista/Racionalista 
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crítico, Empirista-Indutivista, Racionalista Dialético, Anarquista Epistemológico e 

Externalista) baseadas no modelo de Borges (2007). Foi solicitado que os 

participantes da pesquisa organizassem de forma hierárquica as fichas de acordo 

com o grau de concordância e justificassem as duas fichas que mais concordaram e a 

que menos concordaram (tipo de escala Likert). Esse exercício proporcionou ao 

participante apresentar o seu posicionamento preliminar sobre a natureza da ciência. 

Embora o exercício seja restrito, no sentido de apresentar uma breve descrição das 

concepções de filósofos da ciência, nos forneceu a concepção inicial dos participantes 

sobre aquele contexto.  

O procedimento de constituição de dados foi finalizado com os participantes 

sendo convidados a responder algumas perguntas gerais e mais específicas sobre o 

dilema (ver APÊNDICE C). As respostas nos permitiram identificar os diversos 

elementos que se apresentam na argumentação do participante que caracterizam a 

dinâmica entre as dimensões epistêmicas e não epistêmicas. O quadro abaixo 

apresenta sinteticamente as etapas de constituição de dados: 

Quadro 4. Síntese do processo de constituição de dados. 

Etapas da constituição de dados 

Leitura do estudo de caso: O dilema de Miguel.  

Teste de Associação Livre de Palavras (TALP). 

Seleção de frases enumeradas do dilema de Miguel  

Associação entre as colunas de palavras  

Atividade das fichas referentes à compreensão de Natureza da Ciência 

Perguntas gerais e específicas sobre o dilema 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Na etapa conclusiva, os áudios das entrevistas e os exercícios foram 

analisados. Assim como Martínez (2012) utilizamos simultaneamente descrições 

textuais dos dados e interpretações teóricas com o objetivo de traçar um perfil da 

dinâmica interfacial entre os aspectos epistêmicos e não epistêmicos. A transcrição 

dos episódios foi realizada em conformidade aos códigos adaptados por Martínez 

(2012, p. 156), são eles:  

- [...] trecho da transcrição omitido por não ser de interesse para a análise;  
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- [xxx] fala inteligível;  

- [   ] para inserção de comentários do pesquisador;  

- ... as reticências denotam prolongamento da ideia;  

- T: turno de fala.  

4.5 - Procedimentos de análise de dados  

Para identificar e analisar o perfil interfacial entre compreensão da Natureza 

da Ciência e Sensibilidade Moral em resoluções de QSCs de licenciandos em ciências 

biológicas utilizamos a metodologia de Análise de Conteúdo, especificamente, a 

Análise Categorial (BARDIN, 2003). Essa metodologia de análise consiste na 

fragmentação do texto em unidades e posteriormente a articulação dessas unidades, 

com base em critérios, em um processo denominado categorização. O processo de 

categorização admite categorias preexistentes e categorias emergentes do processo de 

análise (BARDIN, 2003).  

4.5.1. Primeira etapa: Representações Sociais  

A primeira etapa da entrevista foi inspirada nos estudos sobre as 

Representações Sociais (SÁ, 1996). Em um primeiro momento os exercícios foram 

analisados individualmente, pois apresentavam características metodológicas 

distintas. Posteriormente foi possível analisar os exercícios como complementares, ou 

seja, evidenciar as dimensões centrais desse primeiro momento da entrevista.  

A ferramenta de análise do TALP adotada na presente pesquisa é apresentada 

por Bardin (2003). A análise do TALP consistiu em reunir e descontar as palavras 

idênticas, sinônimas ou próximas com o objetivo de representar a informação de 

forma condensada por meio de uma tabela por ordem decrescente. Em seguida 

foram analisadas as justificativas dos licenciandos referentes às palavras mais 

evocadas, buscando compreender a dinâmica entre os aspectos evocados. 

A análise da atividade de escolha das frases do dilema consistiu em analisar as 

justificativas dos licenciandos sobre as frases mais escolhidas.  

A atividade da lista pré-elaborada de palavras é uma atividade induzida, pois 

é fornecido ao participante um conjunto de palavras pré-estabelecidas. No entanto, 

consideramos que esse exercício é complementar ao TALP, no sentido de aumentar o 
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repertório de palavras associadas ao dilema e a possibilidade de identificar variação 

na dimensão central do dilema. Nesse sentido, utilizamos a mesma ferramenta 

analítica do TALP, pois, embora, as atividades possuam características distintas, não 

identificamos conflito no que diz respeito ao uso da mesma ferramenta analítica para 

as duas atividades.   

A análise da atividade de associação entre as colunas de palavras consistiu em: 

1) Organização das relações estabelecidas pelos licenciandos em um quadro, para 

melhor visualização; 2) Contabilização das associações mais realizadas pelos 

licenciandos, ou seja, as associações centrais dessa atividade; 3) Análise das 

justificativas dos licenciandos sobre as associações centrais utilizando Análise 

Categorial (BARDIN, 2003). O objetivo dessa análise foi evidenciar a dinâmica 

relacional entre os aspectos epistêmicos e não epistêmicos, as características desses 

aspectos, ou seja, a sua polissemia e a sua capacidade de associação, pois o sentido da 

palavra adotada pelo participante tem relação com as associações que são possíveis.  

4.5.2. Segunda etapa: compreensão de Natureza da Ciência  

A análise da Compreensão de Natureza da Ciência dos licenciandos consistiu 

em um primeiro momento organizar as concepções adotadas em um quadro para 

melhor visualização. Em seguida foram analisadas as justificativas dos licenciandos 

sobre as concepções adotadas utilizando a Análise Categorial (BARDIN, 2003).  

4.5.3. Terceira etapa: questões gerais e específicas sobre o dilema 

O processo de análise das questões gerais e específicas sobre o dilema 

consistiu em identificar os aspectos epistêmicos e não epistêmicos visando 

compreender a dinâmica entre eles. Para se caracterizar como aspecto de NdC os 

discursos devem apresentar características internalista e/ou externalista da ciência, 

tendo como referência as concepções de NdC adotadas na presente pesquisa. Os 

indicativos de sensibilidade moral adotados na presente pesquisa foram: 

• Reconhecimento da questão moral (SADLER, 2004);  

• As declarações dos participantes devem envolver as cadeias de causa-

consequência dos eventos e como estes podem afetar as partes envolvidas 
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(REST, 1982 apud SADLER, 2004b; SADLER, 2004b; MURIEL; BEBEAU et al., 

1999 apud TIRIRI; NOKELAINEN, 2011); 

• Empatia (MURIEL; BEBEAU et al., 1999 apud TIRIRI; NOKELAINEN, 2011);  

• Tomada de perspectiva dos outros (MURIEL; BEBEAU et al., 1999 apud TIRRI; 

NOKELAINEN, 2011);  

• Interpretação de reações e sentimentos dos outros (REST, 1982 apud SADLER, 

2004b);  

• Interpretação dos aspectos morais (REST, 1982 apud SADLER, 2004b); 

•  Habilidades ou reconhecimento do papel aplicável dos princípios morais, 

regras e diretrizes justificando o porquê eles interpretam estes dentro de uma 

estrutura moral (SADLER, 2004b).  

Levando em consideração que a questão sociocientífica da pesquisa tratava de 

um caso de xenotransplante, compreendemos que esse tema levanta implicações 

morais específicas, por isso adotamos os seguintes indicativos de sensibilidade 

moral:  

• A reflexão ética sobre a relação homem-animal (SHICKTANZ, 2006); 

• Ambivalência (SHICKTANZ, 2006);  

• Assimetria (SHICKTANZ, 2006); 

• Indagações sobre o bem-estar animal (LINDAHL, 2010).  

4.6 – Categorização de dados  

4.6.1. Compreensão de Natureza da Ciência (BORGES, 2007). 

No que diz respeito às categorias preexistentes foram adotadas as categorias 

baseadas no modelo de Borges (2007), com o intuito de sistematizar o 

posicionamento inicial dos participantes da pesquisa sobre a compreensão de NdC. É 

importante destacar que as características que são apresentadas no quadro dizem 

respeito às fichas que foram entregues aos licenciandos.  

 

 

 

 



53 

 

Quadro 5. Rubrica utilizada para avaliar a compreensão de Natureza da Ciência. 

Posicionamentos filosóficos Características 

   

Empirista-indutivista (Francis Bacon) 

O conhecimento científico é seguro, 
por ser baseado em evidência 
observacional e experimental. 

 

Racionalista Crítico (K. Popper) 

Nenhuma teoria pode ser 
considerada como absolutamente 
certa, pois é possível refutar, mas 
jamais comprovar o conhecimento 
científico.  

 

Contextualista (T. Kuhn) 

A comunidade científica é 
conservadora e resistente a 
mudanças, sendo considerado 
ciência apenas o que os cientistas 
aceitam por consenso.  

 

Anarquista Epistemológico (Feyerabend) 

Em princípio, o cientista não precisa 
seguir qualquer norma rígida 
quanto à metodologia da pesquisa. 
Ou seja, tudo vale.  

 

Racionalista Dialético (Bachelard) 

A necessidade de uma experiência 
científica é identificada pela teoria 
antes de ser descoberta pela 
observação. Deste modo, a prova 
científica se afirma tanto no 
raciocínio como na experiência.  

 

Externalista 

O desenvolvimento científico é 
influenciado por fatores 
sociopolíticos, econômicos e 
culturais.  

 Fonte: Borges (2007, p. 14-16). 

4.6.2. Dinâmica relacional entre os aspectos de Natureza da Ciência e Sensibilidade 
Moral 

No decorrer do processo de análise emergiram quatro categorias e duas 

subcategorias que caracterizam a dinâmica relacional entre os aspectos de Natureza 

da Ciência (NdC) e Sensibilidade Moral (SM). 
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Quadro 6. Dinâmica relacional entre os aspectos de Natureza da Ciência e 

sensibilidade moral.  

Categorias Subcategorias Características 

Presença de 
aspectos 

relacionais 
explícitos 

 Elementos indicativos de 
oposição nas relações  

Os aspectos de NdC e SM são 
apresentados como contrários 

Elementos indicativos de 
não preponderância nas 
relações 

Há considerações sobre NdC e SM, 
mas o participante não prioriza 
uma dimensão em detrimento da 
outra. 

Elementos indicativos de 
preponderância nas 
relações 

Há considerações sobre NdC e 
sensibilidade moral, mas o 
participante prioriza um aspecto 
em detrimento do outro. Nesse 
caso, ocorre preponderância de 
aspectos de NdC ou SM.  

Ausência de 
aspectos 

relacionais 
explícitos 

Elementos isolados de 
NdC 

Aparecem considerações sobre 
apenas uma dimensão (NdC ou 
SM). Elementos isolados de 

SM 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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CAPÍTULO 5 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Neste capítulo identificamos e discutimos os posicionamentos filosóficos dos 

licenciandos sobre a NdC, buscamos características de homogeneidades e 

discrepâncias e analisamos a dinâmica relacional entre NdC (dimensão epistêmica) e 

SM (dimensão não epistêmica).  

5.1. Delineamento inicial da dinâmica relacional entre os aspectos epistêmicos e 
não epistêmicos  

5.1.1. Teste de Associação Livre de Palavras (TALP)  

Na primeira etapa de análise do TALP reunimos as palavras idênticas, 

sinônimas ou próximas e contabilizamos a frequência de ocorrência. Esse processo 

resultou no seguinte conjunto de dados: 

Tabela 1. Frequência de ocorrência das palavras evocadas pelos licenciandos.  

Palavras evocadas Frequência de ocorrência 

Cultura, crenças, fé, religião (14) 

Ciência, experimento, pesquisa (11) 

Vida (8) 

Compatibilidade, co-sanguíneo, 
incompatibilidade, modificação genética 

(5) 

Ética, moral, valores (5) 

Conhecimento, estudo, razão (4) 

Medicina, transplante (4) 

Avanço, evolução, revolução (3) 

Amor, egoísmo (2) 

Família, filho (2) 

Animais, porco (2) 

Impasse (1) 

Questionamento (1) 

Morte (1) 

Correto (1) 
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Tabela 1. Frequência de ocorrência das palavras evocadas pelos licenciandos 

(continuação).  

Palavras evocadas Frequência de ocorrência 

Cura (1) 

Solução (1) 

Escolhas (1) 

Espera (1) 

Ajuda (1) 

Problemas (1) 

Doenças (1) 

Consciência (1) 

Salvação (1) 

Saúde (1) 

Grave (1) 

Fonte: Elaborada pela autora.  

A configuração do caso de Miguel suscitou palavras referentes às duas 

dimensões, possibilitando-nos verificar seus elementos, características e respectivas 

dinâmicas relacionais. 

A categorização apresentada no quadro 7 resultou da análise das justificativas 

dos licenciandos sobre as palavras evocadas.  
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Quadro 7. Aspectos evocados pelos licenciandos.  

Dimensão Conteúdo referido Exemplos de palavras evocadas 

 
Epistêmica 

Atividade científica Avanço, ciência, conhecimento, 
evolução, experimento, medicina, 
pesquisa, razão, revolução 

Técnica do 
xenotransplante 

Ajuda, animais, compatibilidade, 
co-sanguíneo, cura, 
incompatibilidade, modificação 
genética, problemas, salvação, 
saúde, transplante 

 
Não epistêmica 

Sentimental Amor, egoísmo, família, filho 
Axiológico Consciência, correto, escolhas, ética, 

moral, valores 
 

Conflito 
Cultura, crença, fé, religião, doença, 
espera, grave, impasse, morte, 
questionamento, vida 

Fonte: Elaborado pela autora. 

No conteúdo referente à atividade científica, destacam-se duas perspectivas 

distintas. A primeira perspectiva diz respeito à supervalorização da atividade 

científica. As falas das participantes Artemis e Fedra apresentam indícios daquilo 

que Auler e Delizoicov (2001) caracterizam de mito do determinismo tecnológico e o 

mito salvacionista da ciência. Artemis acredita que a mudança tecnológica resulta em 

mudança social, isto é, em uma revolução social (mito do determinismo tecnológico). 

Essa primeira perspectiva ainda é reforçada pela fala de Fedra, que retrata o mito 

salvacionista da ciência, pois acredita que a função da atividade científica é propor 

soluções para os problemas sociais que sempre resultam no progresso (AULER; 

DELIZOICOV, 2001). As falas das participantes apresentam ausência de aspectos 

relacionais explícitos, pois neste caso os aspectos de NdC aparecem isolados.  

Primeiro eu coloquei ciência, porque envolve todo conhecimento da ciência; 
revolução, porque é uma coisa que não há hoje que vai revolucionar a vida de 
pessoas, tanto quem concorda como quem não concorda. (Artemis-T12).  

Eu coloquei também a ciência, porque a ciência está avançando muito e para 
salvar vidas [...] (Fedra-T8).  

A segunda perspectiva diz respeito ao aspecto de incerteza da atividade 

científica e é retratado na fala de Afrodite. A participante parte da premissa que a 

técnica de xenotransplante é um procedimento experimental, portanto sem garantias. 

Nesse caso, diferentemente da primeira perspectiva, se tem a noção do aspecto de 
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incerteza que faz parte do processo de atividade científica e se distancia de uma 

concepção empirista-indutivista da ciência. A fala de Afrodite também apresenta 

ausência de aspectos relacionais explícitos, pois os aspectos de NdC aparecem 

isolados.   

A segunda palavra foi experimento, porque é um experimento por isso não é 
autorizado em alguns países o xenotransplante. Então, seria uma coisa 
experimental, que não tem garantias, portanto, experimental [...] Pesquisa, 
porque ainda não é exato, portanto, ainda está em pesquisa. (Afrodite – T7).  

O conteúdo referente à técnica de xenotransplante diz respeito aos aspectos 

técnicos dessa pesquisa, exemplo, aspectos morfológicos, fisiológicos, genéticos e etc. 

No entanto, a fala de Aquiles suscita o aspecto ético de pesquisas com animais, ao 

compreender que quanto maior a proximidade filogenética maior a implicação ética 

da pesquisa. Nesse caso, Aquiles apresenta uma interpretação dos aspectos morais 

que envolvem o uso de animais para fins científicos (indicativo de SM). A fala de 

Aquiles não apresenta aspectos relacionais explícitos, pois os aspectos de SM 

aparecem isolados.  

Aí depois eu coloquei compatibilidade e incompatibilidade, porque, na 
verdade, eu não sei em qual essa situação se ajustaria, se compatibilidade ou 
incompatibilidade, porque no caso do porco se fosse utilizado um primata, 
por exemplo, a chance de compatibilidade seria bem maior, mas a implicação 
ética também. (Aquiles-T12).  

No conteúdo sentimental são relatados os sentimentos de Helena em relação à 

situação do seu filho. Perséfone descreve o sentimento de amor que Helena sente 

pelo seu filho. Nesse caso, Perséfone apresenta a interpretação dos sentimentos de 

Helena (indicativo de SM). Em contrapartida, o sentimento de Helena descrito por 

Fedra é o egoísmo, pois a licencianda entende que as crenças de Helena estão acima 

do seu amor pelo filho. De acordo com Fedra, esse sentimento de egoísmo é causado 

pela falta de conhecimento de Helena. Assim, Fedra também apresenta a 

interpretação dos sentimentos de Helena (indicativo de SM). Em ambos os discursos, 

os aspectos de SM aparecem isolados, ou seja, não existem aspectos relacionais 

explícitos.  

Amor, porque a mãe ama ele e o que ela vai pensar nessa hora é o filho. 
(Perséfone-T6).  

[...] o egoísmo por conta da mãe, porque ela não queria que fizesse o 
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xenotransplante por conta da religião dela, por isso o egoísmo [...] a falta do 
conhecimento que leva as pessoas a serem egoístas, no caso da mãe de 
Miguel. (Fedra-T8).  

No que diz respeito ao conteúdo axiológico, destacam-se duas perspectivas: 1) 

aspecto ético do uso de animais para fins científicos e 2) aspecto moral dos princípios 

religiosos. No que se refere ao aspecto ético do uso de animais para fins científicos, 

Aretusa apresenta uma reflexão sobre a relação homem-animal (indicativo de SM) ao 

questionar se seria correto utilizar um animal para salvar a vida de um humano. 

Nesse caso, não há presença de aspectos relacionais, pois o aspecto de SM aparece 

isolado.  

Eu coloquei ética, porque quando se fala nesse tipo de conteúdo a primeira 
coisa que vem à mente é a ética. Será que é ético fazer o xenotransplante? 
[Entrevistadora: Quais as implicações éticas que você percebe no 
xenotransplante?] Trabalhar com animais para salvar humanos. (Aretusa-
T12).  

A segunda perspectiva é o aspecto moral dos princípios religiosos retratado na 

fala de Anfitrite que apresenta a habilidade ou o reconhecimento do papel aplicável 

dos princípios morais, regras, diretrizes justificando o porquê interpreta estes dentro 

de uma estrutura moral (indicativo de SM), nesse caso os aspectos de SM também 

aparecem isolados. Dessa forma, Anfitrite compreende que os princípios religiosos 

de Helena são princípios morais.  

Moral, porque ela poderia pensar que está perdendo sua moral diante das 
pessoas a sua volta, que fazem parte da mesma religião [Entrevistadora: O 
que é moral?] Quando eu sigo aquilo que faz parte dos meus princípios, isso 
é minha moral, eu não perco, eu sigo à risca e eu faço de acordo ao que a 
sociedade, ao que a religião me diz que aquilo é o correto a fazer diante dos 
fatos. (Anfitrite-T8). 

No conteúdo referente aos aspectos de conflito destaca-se a palavra mais 

evocada pelos licenciandos, vida. A palavra vida atua como um elemento que 

intensifica o conflito, pois se refere à vida de Miguel. A análise dos discursos dos 

licenciandos resultou em três enfoques diferentes sobre a palavra vida. A fala do 

licenciando Aquiles retrata uma compreensão da técnica do xenotransplante 

enquanto procedimento experimental, pois o participante considera viável “testar” a 

técnica. Nesse caso, Aquiles apresenta uma tomada de perspectiva dos pais ao 

considerar qual seria a melhor decisão no caso de Miguel (indicativo de SM).  
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E vida, porque eu acho que analisando tudo isso já que é uma criança, já está 
à beira da morte, então eu acho que seria importante testar, talvez salvasse a 
vida dele. (Aquiles-T12).  

Cafira discute o conflito de Helena entre a vida do seu filho e suas crenças. 

Dessa forma, a participante apresenta o reconhecimento da questão moral, isto é, o 

dilema de Helena. Assim como Aquiles, a fala de Cafira não apresenta aspectos 

relacionais explícitos entre as dimensões epistêmicas (NdC) e não epistêmicas (SM), 

pois os aspectos de SM aparecem isolados.  

Vida, porque a vida de Miguel está em jogo, e aí você vai escolher entre as 
crenças e uma vida que está em jogo. (Cafira-T8).  

Diferentemente dos discursos de Aquiles e Cafira, a fala de Atena apresenta 

aspectos relacionais explícitos. O discurso de Atena apresenta indicativos de uma 

concepção salvacionista da ciência. A participante demonstra uma preocupação com 

as condições que os animais são submetidos em alguns procedimentos científicos, ou 

seja, uma reflexão ética sobre o bem-estar animal (indicativo de SM). Embora, o 

aspecto de NdC esteja no discurso da licencianda, a reflexão sobre o bem-estar 

animal indica a centralidade deste aspecto. Portanto, temos uma relação de 

predominância de aspectos de SM.  

[...] é uma vida que está em jogo e acredito que a ciência deve estar estudando 
mesmo assim, pra conseguir métodos capazes de ajudar uma pessoa, porque o 
caso dele é grave, mas, também, não concordo com o uso de animais, pela 
situação das condições que eles são submetidos, no caso de jaulas, dos lugares 
que são super estressantes, sabe? (Atena-T12).  

O conteúdo referente aos aspectos de conflito apresenta elementos que são 

considerados pelos licenciandos como um impasse para solucionar o problema de 

Miguel e para o desenvolvimento de algumas pesquisas científicas, como retratado 

na fala de Afrodite.  

Religião, porque a mãe de Miguel é judia e questões religiosas em 
determinadas regiões elas excluem alguns tratamentos científicos e médicos 
[...] Cultura, porque é uma questão cultural mesmo, vai depender de cada 
pessoa decidir fazer ou não, aceitar ou não. (Afrodite-T7).  

A fala de Afrodite apresenta indicativos de uma concepção externalista de 

NdC, ao considerar que os aspectos culturais e religiosos (externos) interferem na 

prática científica, bem como em sua aplicação. Afrodite também apresenta um 
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reconhecimento da questão moral (indicativo de SM). Portanto, há presença de 

aspectos relacionais explícitos, especificamente, uma relação de não preponderância. 

5.1.2. Frases enumeradas do caso de Miguel 

As frases mais escolhidas pelos licenciandos foram a 15, 13, 11 e 16, 

respectivamente. O quadro 8 apresenta as frases selecionadas, as justificativas dos 

licenciandos, a interpretação dessas justificativas e a categoria de delineamento 

relacional referente à interpretação da justificativa do participante. 
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Quadro 8. Delineamento relacional resultante da análise das frases selecionadas do caso de Miguel. 

Frase Justificativa Interpretação Delineamento relacional 

(15) Helena acredita no poder da 
ciência, mas é judia. 

Eu acho que essa frase tem um 
destaque muito interessante por trás, 
é a questão de muita gente acreditar 
no poder da ciência, entretanto, as 
suas religiões não permitem que eles 
avancem para questões práticas [...] 
Pra mim a religião é mais um 
impasse nessas questões de avanço 
científico e de ajudar o próximo 
quando relativo a isso. (Apolo-T36). 

Apolo apresenta uma 
interpretação da reação e 
sentimento dos outros em relação 
à ciência (indicativo de 
Sensibilidade moral); e o 
indicativo de uma concepção 
ingênua de NdC, ao 
implicitamente associar o avanço 
científico à melhoria social. 

Elementos indicativos de 
oposição. 

Daí a mãe acredita no poder da 
ciência, mas ela é judia, 
normalmente, vai entrar aquele 
embate de que ela vai escolher o que a 
religião vai dizer ou salvar a vida do 
filho. (Zeus-T18). 

A fala de Zeus retrata uma 
compreensão das cadeias de 
causa-consequência, ao descrever 
as possíveis escolhas de Helena e 
suas consequências (indicativo de 
SM). Com relação ao aspecto de 
NdC, Zeus associa a Salvação da 
vida Miguel à Ciência, nesse caso 
o licenciando desconsidera a 
incerteza que envolve o processo 
de atividade científica, e 
aproxima-se de uma concepção 
empirista-indutivista. 

Elementos indicativos de 
preponderância de aspectos de 
NdC. 
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Quadro 8. Delineamento relacional resultante da análise das frases selecionadas do caso de Miguel (continuação).  

Frase Justificativa Interpretação Delineamento relacional 

 Aí já entra um ponto importante que 
será a religião dela, porém ela 
acredita que a carne de porco é 
impura. Aí eu deixo de seguir meus 
princípios, meus valores que minha 
religião acredita e me faz acreditar 
ou, simplesmente, aceito a proposta 
dessa empresa e assim eu salvo a vida 
do meu filho? Sendo que tudo isso 
vai contra o que minha religião fala, 
que seria a judia. (Anfitrite-T18). 

Anfitrite apresenta a habilidade 
ou reconhecimento do papel 
aplicável dos princípios morais e 
justifica o porquê compreende 
estes dentro de uma estrutura 
moral, ao tomar a perspectiva de 
Helena enquanto religiosa que 
acredita e segue princípios 
pertencentes à sua cultura 
religiosa (indicativo de SM). 

Elementos isolados de SM. 

(13) Ela recebe a informação do 
médico sobre uma proposta de 
uma empresa americana que faz 
pesquisa sobre xenotransplante, 
ou seja, transferência de tecidos 
de animais para humanos. 

[...], por exemplo, tem gente que não 
sabe de onde vem a insulina que 
utiliza é... no meu caso que sou 
diabética, eu pesquiso muito sobre 
alternativas e tem até estudos com 
porcos para o transplante de 
pâncreas, similar ao caso de Miguel, 
se for verídico e a ciência conseguir 
comprovar que o funcionamento é a 
mesma coisa, que o transplante 
resolveria... eu sou super a favor do 
transplante. (Néria-T20). 

A fala de Néria apresenta 
indicativos de uma concepção de 
NdC que se distancia da 
concepção Racionalista Crítico, 
pois entende que o conhecimento 
científico pode ser comprovado e, 
implicitamente, uma concepção 
de ciência como atividade 
infalível. 

Elementos de NdC aparecem 
isolados. 
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Quadro 8. Delineamento relacional resultante da análise das frases selecionadas do caso de Miguel (continuação). 

Frase Justificativa Interpretação Delineamento relacional 

 [...] Eu sou vegana, como você sabe, 
então eu não toparia fazer, por mais 
que eu visse meu filho nessa situação, 
eu preferiria buscar um outro ser 
humano pra fazer isso, eu não 
utilizaria meu filho como cobaia, 
porque nisso é nítido que ele seria 
uma cobaia, até porque é uma 
empresa americana. (Afrodite-T9). 

Afrodite exibe uma interpretação 
dos aspectos morais envolvidos 
na técnica de xenotransplante 
(indicativo de SM), ao considerar 
a participação como cobaia de um 
experimento algo negativo. Nesse 
caso, o fato da empresa ser 
americana agrava a situação. 
Portanto, a fala de Afrodite 
apresenta indicativos de uma 
aproximação com a concepção 
externalista da NdC. 

Elementos indicativos de 
preponderância de SM. 

 [...] a vida de Miguel está entre 
digamos que é... uma linha e em um 
extremo está a espera por essas 
células-tronco e no outro extremo 
está o xenotransplante, e Miguel está 
no meio dessa linha. Aí acontece o 
quê? Ou ele espera e morre na fila, 
caso isso aconteça, ou ele é 
transplantado e consegue viver. 
(Aretusa-T18). 

 

Aretusa apresenta uma 
compreensão das cadeias de 
causa-consequência ao descrever 
as possíveis resoluções do caso de 
Miguel. Nesse caso, o 
xenotransplante é uma opção 
segura. Assim como Néria, a fala 
de Aretusa apresenta o indicativo 
de uma concepção de NdC 
empirista-indutivista, isto é, a 
atividade científica é tida com 
infalível. 

Elementos de preponderância de 
aspectos de NdC. 
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Quadro 8. Delineamento relacional resultante da análise das frases selecionadas do caso de Miguel (continuação). 

Frase Justificativa Interpretação Delineamento relacional 

(11) Miguel está morrendo e não 
consegue doador 

Porque a gente pegar órgão de um 
animal que não é racional e 
implantar num humano, aí isso 
causou um espanto das pessoas, mas 
para o espanto dessas pessoas, as 
mesmas quando morrem ou morre 
algum parente não têm coragem ou a 
sensibilidade de doar os órgãos pra 
pessoas que estão precisando. Então, 
essas mesmas pessoas que fazem isso 
também criticam a prática do 
xenotransplante e também a gente 
sabe que as pessoas que precisam de 
doação são maiores que a doação 
desses órgãos. (Fedra-T14). 

A fala de Fedra apresenta uma 
crítica ao reduzido número de 
doações de órgãos e a extensa fila 
de pessoas esperando o 
transplante. O indicativo de 
sensibilidade moral presente na 
fala de Fedra diz respeito à 
interpretação de reação e 
sentimento dos outros em relação 
ao xenotransplante. A fala da 
licencianda também indica uma 
reflexão sobre a relação homem-
animal, ao interpretar que as 
pessoas colocam o animal em 
uma posição de inferioridade por 
ser irracional. 

Elementos isolados de SM. 

 [...] é uma questão também de... não 
existe uma consciência em relação à 
doação de órgão, se existisse as filas 
de transplantes estariam muito 
reduzidas ou talvez não existiriam, se 
todas pessoas que morressem 
doassem seus órgãos, ele não teria 
que passar por isso, com certeza [...] 
(Afrodite-T9). 

Assim como Fedra, Afrodite 
também apresenta uma crítica ao 
reduzido número de doações de 
órgãos. Nesse sentido, a 
licencianda compreende as 
cadeias de causa-consequência, 
ao entender que se as pessoas 
doassem seus órgãos ao 
morrerem não existiria essa fila 
(indicativo de SM). 

Elementos isolados de SM. 
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Quadro 8. Delineamento relacional resultante da análise das frases selecionadas do caso de Miguel (continuação). 

Frase Justificativa Interpretação Delineamento relacional 

(16) Ela também acredita que a 
carne de porco é impura. 

[...] Por mais que ela acredite no 
poder da ciência, ela acha que a carne 
de porco é impura, com certeza eles 
nunca devem ter consumido na vida 
e aí imagine isso dentro do corpo do 
próprio filho... talvez pra algumas 
pessoas seja fácil, “Ah, mas é a vida 
do meu filho”, optar pela ciência. Eu 
optaria pela ciência, mas tem muitas 
pessoas que a crença e a religião 
falam mais alto e pra essas pessoas o 
dilema é maior ainda. (Cafira-T10). 

Cafira apresenta um 
reconhecimento da questão moral 
(indicativo de SM), ao 
compreender que o dilema do 
caso de Miguel diz respeito ao 
conflito entre as crenças de 
Helena e a única chance de salvar 
a vida do seu filho. Nesse sentido, 
Cafira interpreta as reações e 
sentimentos de Helena 
(indicativo de SM), ao justificar 
que a decisão de aceitar o 
xenotransplante é difícil para a 
mãe de Miguel. A licencianda 
também apresenta uma tomada 
de perspectiva dos outros 
(indicativo de SM), ao afirmar 
que aceitaria o xenotransplante se 
estivesse no lugar de Helena. 

Elementos isolados de SM. 

 [...] então ela já fica indecisa se vai ou 
não... se aceita ou não aceita, mas ao 
mesmo tempo tem que acreditar na 
ciência. (Atena-T22). 

Assim como Cafira, Atena 
apresenta uma interpretação dos 
sentimentos de Helena 
(indicativo de SM), ao 
compreender a dificuldade de 
resolução do conflito da mãe de 
Miguel. A licencianda entende 
como obrigação de Helena 
acreditar na ciência. 

Elementos isolados de SM. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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As frases 15, 13, 11 e 16 foram organizadas nas seguintes categorias: aspectos 

conflituosos; aspectos referentes à técnica de xenotransplante; aspectos específicos do 

caso de Miguel.  

Quadro 9. Organização categorial das frases mais selecionadas pelos licenciandos. 

Frase Categorias Dinâmica relacional 
(15) Helena acredita no poder 
da ciência, mas é judia.  
  
 

Conteúdo referente ao 
conflito 

Elementos indicativos de 
oposição 
Elementos indicativos de 
preponderância de NdC 
Elementos de SM isolados 
 

(13) Ela recebe a informação 
do médico sobre uma proposta 
de uma empresa americana 
que faz pesquisa sobre 
xenotransplante, ou seja, 
transferência de tecidos de 
animais para humanos. 
 

Conteúdo referente à 
técnica de xenotransplante 
 

Elementos de NdC isolados 
Elementos indicativos de 
preponderância de NdC 
Elementos indicativos de 
preponderância de SM 
 

(11) Miguel está morrendo e 
não consegue doador.  
 

Conteúdo referente ao 
conflito 

Elementos de SM isolados 
 

(16) Ela também acredita que a 
carne de porco é impura. 
 

Conteúdo referente ao 
conflito 

Elementos de SM isolados 
 

Fonte: Elaborado pela autora.  

5.1.3. Palavras selecionadas da lista pré-elaborada 

Assim como a análise do TALP, em um primeiro momento reunimos as 

palavras idênticas, sinônimas ou próximas, e contabilizamos a frequência de 

ocorrência e, em seguida organizamos essas palavras em ordem decrescente de 

frequência na seguinte tabela:  

Tabela 2. Frequência de palavras selecionadas pelos licenciandos.  

Palavras selecionadas Frequência de ocorrência 

Deus, sagrado, religião, cultura, 
inferno 

(13) 

Medo, emoção, tristeza, amor, 
respeito 

(11) 

Julgamento, justiça, direito, regras (6) 

Ética (5) 
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Tabela 2. Frequência de palavras selecionadas pelos licenciandos (continuação). 

Palavras selecionadas Frequência de ocorrência 

Biologia, medicina (5) 

Progresso (4) 

Necessidade (4) 

Sociedade, humanidade, pessoa (4) 

Dúvida, incerteza (4) 

Influência (4) 

Liberdade (3) 

Conduta  (3) 

Descoberta  (3) 

Racional (2) 

Vida (1) 

Personalidade (1) 

Certo (1) 

Laboratório (1) 

Opção (1) 

Interesse (1) 

Maioria (1) 

Obediência (1) 

Bem-estar (1) 

Fonte: Elaborada pela autora.  

A atividade de seleção de palavras de uma lista pré-elaborada, assim como o 

TALP, suscitou palavras referentes à dinâmica relacional entre os aspectos 

epistêmicos (NdC) e não epistêmicos (SM). A categorização apresentada no quadro 

10 resultou da análise das justificativas dos licenciandos sobre as palavras evocadas. 
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Quadro 10. Aspectos selecionados pelos licenciandos.  

Dimensão Conteúdo referido Exemplos de palavras evocadas 

 
 
 

Epistêmica 

Atividade científica Descoberta, laboratório, progresso, 
racional 

Técnica do 
xenotransplante 

Biologia, medicina 

 
Não epistêmica 

Sentimental Amor, dúvida, emoções, Bem-estar, 
liberdade, medo, respeito, tristeza  

Axiológico Conduta, certo, direito, ética, 
justiça, 

Conflito Cultura, Deus, humanidade, 
incerteza, inferno, influência, 
interesse, julgamento, maioria, 
necessidade, obediência, opção, 
personalidade, pessoa, regras, 
religião, sagrado, sociedade, vida 

Fonte: Elaborado pela autora. 

No conteúdo referente à atividade científica há presença de aspectos 

relacionais explícitos e ausência de aspectos relacionais explícitos. No que se refere 

aos aspectos relacionais explícitos, a fala de Afrodite retrata a dinâmica de não 

preponderância, isto é, aparecem elementos de NdC e SM sem sobreposição. 

Afrodite apresenta uma reflexão sobre o bem-estar animal (indicativo de SM) ao 

discutir o aspecto de progresso atrelado ao desenvolvimento de pesquisas que 

busquem amenizar ou extinguir o sofrimento dos animais. A participante discute que 

o aspecto financeiro das pesquisas com animais influencia na escolha da técnica, isto 

é, pesquisas com animais têm menor custo e, portanto, as empresas optam por este 

tipo de técnica. Nesse sentido, a fala de Afrodite apresenta indicativos de uma 

concepção externalista de NdC, ao discutir sobre a influencia do fator econômico na 

atividade científica.  

Aí a parte do progresso, que hoje em dia a gente já consegue trabalhar com... 
pesquisas alternativas, mas é mais barato você pesquisar em animais, então a 
questão é mais financeira. Tem gente que faz cultura de tecido humano, 
principalmente, indústria de cosméticos, tem uma vegana que elas fazem o 
teste em tecido humano, mas é muito caro você ainda produzir, então é muito 
mais barato você testar na pele do coelho, no olho do coelho do que nessas 
técnicas alternativas. (Afrodite-T21). 



70 

 

No que diz respeito à ausência de aspectos relacionais explícitos, a fala de 

Eufena apresenta elementos de NdC isolados. A licencianda associa o progresso da 

ciência à comprovação, nesse sentido a fala da licencianda se distancia de uma 

concepção racionalista crítico, ao considerar que o conhecimento científico pode ser 

comprovado.  

Progresso, porque seria um progresso na ciência se fosse feito o 
xenotransplante e ser comprovado que... esqueci a palavra... que ele é eficaz. 
(Eufena-T22).  

O conteúdo referente à técnica de xenotransplante apresenta elementos de 

NdC isolados. A fala de Zeus retrata o mito cientificista, pois o licenciando acredita e 

enfatiza a ciência e o progresso como elementos indissociáveis, nesse caso os 

produtos da ciência resultam em avanço (AULER e DELIZOICOV, 2001).  

Biologia, porque simboliza o avanço daquela ciência, o avanço daquele 
transplante, está muito relacionado ao avanço daquele xenotransplante, o 
que eles vão descobrir. (Zeus-T26).   

O conteúdo sentimental não apresenta aspectos relacionais explícitos, pois os 

elementos de SM aparecem isolados. A fala de Néria e Zeus apresenta uma 

interpretação dos sentimentos de Helena (indicativo de SM), nesse caso o sentimento 

de medo diz respeito ao castigo divino, isto é, medo de ser punida.  

Da mesma forma vem o medo, que eu acho que a questão dela não querer 
aceitar é por medo de um castigo, de ir para o inferno [...] (Néria-T26).  

Medo vai estar relacionado com o sagrado, talvez, porque esse medo está 
relacionado ao porquê daquela carne ser impura, porquê do porco ser impuro, 
eu não sei o motivo, mas o medo pode estar relacionado, talvez medo da 
punição. Mas também tem o medo do que pode acontecer, porque não é certo 
que o filho vai sobreviver. (Zeus-T26).  

Anfitrite também apresenta uma interpretação dos sentimentos de Helena 

(indicativo de SM), especificamente, sobre o sentimento de medo. No entanto, 

diferentemente de Néria e Zeus, Anfitrite associa o medo de Helena à incerteza do 

procedimento científico. 

O medo, porque o medo fica na cabeça de todo mundo, a incerteza, a 
insegurança se vai funcionar ou não, como é que está sendo utilizado, como é 
que a pesquisa está sendo procedida, porque as pessoas ainda não têm um 
conhecimento assim... sobre a questão do xenotransplante, acredito que a 
maioria das pessoas não sabem como funciona, então fica com medo, né? 
(Atena-T28).  
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No que se refere à presença de aspectos relacionais explícitos, a fala de 

Anfitrite apresenta elementos indicativos de não preponderância entre NdC e SM. A 

licencianda apresenta uma interpretação das reações e sentimentos de Helena 

(indicativo de SM), pois entende que o medo de Helena é ser contrária à suas crenças. 

O indicativo de NdC presente na fala da licencianda diz respeito ao distanciamento 

de uma concepção empirista-indutivista, pois Anfitrite considera a ciência uma 

atividade que não é infalível, isto é,  o conhecimento científico não é seguro.  

Medo dela se contradizer com sua própria religião e aceitar o 
xenotransplante, que até então é novo para ela também e pode ser que não dê 
certo, pois a ciência ainda é falha. (Anfitrite-T22).  

No conteúdo axiológico não há presença de aspectos relacionais explícitos, 

sendo caracterizada por elementos isolados de SM. Atena apresenta uma reflexão 

ética sobre a relação homem-animal (indicativo de SM), ao questionar as relações de 

assimetria estabelecidas, isto é, a diferenciação de tratamento entre o ser humano e o 

animal.  

A questão ética também, porque é uma dúvida que eu ainda tenho, não sei 
se... porque eu sei que bioético, estou querendo falar que não é ético querer 
usar... estou querendo falar que não sei se é ético usar seres humanos em 
pesquisa ou se no sentido de animais também, porque seria ético usar 
animais e não seria ético usar seres humanos? Isso é uma dúvida, assim, que 
eu tenho, mas eu acho que os dois casos a depender da situação são 
relevantes, possa ser que em um caso não seja ético para humanos, que outro 
caso não seja ético para animais, mas eu não sei, realmente, como funciona 
isso. (Atena-T28). 

Assim como Atena, Fedra também apresenta uma reflexão ética sobre a 

relação homem-animal, e questiona as relações de assimetria estabelecidas 

(indicativo de SM).  

Ética, porque só no caso dele, mas em todos os casos que envolvem 
xenotransplante, as pessoas falam muito em ética. Por que a vida do humano 
é mais importante que a do animal? Por que pode sacrificar a vida do animal 
para salvar o humano? Então, eu acredito que tem muito a ética nessas 
questões. (Fedra-T24).  

A fala de Apolo apresenta interpretações dos aspectos morais do caso de 

Miguel (indicativo de SM), pois o licenciando reflete sobre o posicionamento ético do 

médico, ao questionar sobre a coisa certa a fazer; e sobre os princípios de Helena, isto 

é, os princípios religiosos.  

A palavra ética, porque a gente tem duas questões éticas colocadas nesse 
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problema. A primeira é a do médico: como ele deve agir nessa situação? E a 
segunda para mim seria a da religião, que tem a questão ética religiosa que é: 
será que vale a pena quebrar essa questão ética que ela segue da religião, pra 
pelo menos permitir esse transplante? (Apolo-T41).  

No conteúdo de conflito há presença e ausência de aspectos relacionais 

explícitos. No que se refere à presença de aspectos relacionais explícitos, a fala de 

Atena apresenta uma dinâmica de preponderância de elementos de SM em 

detrimento de elementos de NdC. A participante reconhece a questão moral do caso 

de Miguel (indicativo de SM), ao discutir o conflito entre ciência e religião; e 

compreende os efeitos de causa-consequência (indicativo de SM), ao apontar que a 

crença de determinadas culturas tem como consequência o desenvolvimento de 

algumas práticas científicas. Nesse sentido, a fala da participante indica uma 

compreensão externalista de NdC, pois reconhece que fatores externos interferem na 

atividade científica.  

E religião seria no sentido de ter várias religiões e os países terem suas 
religiões e as religiões vão sempre prevalecer no sentido, independente, de 
descobrir cura ou não, a religião sempre prevalece, minha religião é essa, não 
aceito esse tipo de cultura, esse tipo de medicina, então a religião vai 
prevalecer, não acho que deva ser assim... as pessoas estão muito presas às 
religiões e não procuram se adaptar a novos conhecimentos, a novas 
descobertas, porque a religião é aquilo e pronto. (Atena-T32).  

Diferentemente de Atena, a fala de Eufena apresenta elementos indicativos de 

não preponderância entre NdC e SM. A licencianda compreende as cadeias de causa-

consequência (indicativo de SM), pois entende que a religião pode atrapalhar o 

desenvolvimento da pesquisa, e atrapalhar os interesses da empresa, que nesse caso 

não seria apenas salvar a vida de Miguel. Portanto, a fala de Eufena indica uma 

concepção externalista de NdC.  

[...] qual seria o interesse, que foi outra palavra aqui, da empresa oferecer a 
mãe de Miguel o xenotransplante? Só pra salvar a vida dele? Eu acho que 
tem o interesse em ver se ele realmente funciona. Cultura, que eu poderia 
ligar com a religião, que eu acho que é a cultura da religião poderia 
atrapalhar na pesquisa, o interesse que eu já falei... o interesse na empresa. 
(Eufena-T22).   

No que diz respeito à ausência de aspectos relacionais explícitos, a fala de 

Afrodite é caracterizada por elementos de SM isolados. A licencianda apresenta uma 

interpretação das reações e sentimentos de Helena (indicativo de SM) e o 
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reconhecimento do papel aplicável dos princípios morais (indicativo SM), pois 

compreende que o princípio moral da mãe de Miguel são os princípios religiosos e, 

portanto, ela não aceitaria o xenotransplante.  

Deus, porque envolve o aspecto religioso da família, então acredito que a mãe 
de Miguel pelo fato de ser judia não aceitaria o xenotransplante, não pela 
questão de ser animal, mas por ser o porco que é uma carne impura. 
[Entrevistadora: Então, em sua opinião, o único receio da mãe de Miguel é a 
religião?] No caso dela, sim. Eu acho que ela toparia se fosse outro animal, 
mas pelo fato de ser um porco jamais aceitaria, ele pode morrer lá sem 
válvula, mas o porco não, porco ele se tornaria impuro. (Afrodite-T17/T19). 

Eufena discute sobre o interesse da empresa americana de pesquisa em 

oferecer o xenotransplante a Miguel, e conclui que pode haver outros interesses 

motivando a empresa, exemplo, testar se a técnica funciona e nesse caso Miguel seria 

cobaia da pesquisa. Portanto, a fala de Eufena indica uma concepção externalista da 

NdC. Os elementos de NdC aparecem isolados.  

Eu penso que Miguel seria uma cobaia, porque qual seria o interesse, que foi 
outra palavra aqui, da empresa oferecer à mãe de Miguel o xenotransplante? 
Só pra salvar a vida dele? Eu acho que tem um interesse em ver se ele 
realmente funciona. (Eufena-T22). 

5.1.4. Síntese da dinâmica relacional inicial  

O quadro abaixo apresenta uma síntese da dinâmica relacional inicial entre os 

aspectos epistêmicos (NdC) e não epistêmicos (SM).  
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Quadro 11. Síntese da dinâmica relacional inicial entre os aspectos epistêmicos e não epistêmicos.  

Conteúdo referido Etapas da entrevista 

 TALP Frases do caso de Miguel  Lista pré-elaborada de palavras 

Atividade científica - Elementos isolados de NdC  - Elementos indicativos de não 
preponderância 

- Elementos isolados de NdC 

 

Técnica de xenotransplante - Elementos isolados de SM - Elementos isolados de NdC 

- Elementos indicativos de 
preponderância de SM 

- Elementos indicativos de 
preponderância de NdC 

 

- Elementos isolados de NdC 
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Quadro 11. Síntese da dinâmica relacional inicial entre os aspectos epistêmicos e não epistêmicos (continuação).  

Categorias Etapas da entrevista 

 TALP Frases do caso de Miguel  Lista pré-elaborada de palavras 

Axiológico -Elementos isolados de SM  - Elementos isolados de SM 

Sentimental - Elementos isolados de SM  - Elementos isolados de SM 

- Elementos indicativos de não 
preponderância 

 

Conflito - Elementos indicativos de não 
preponderância 

-Elementos indicativos de 
preponderância de SM 

- Elementos isolados de SM 

- Elementos indicativos de 
oposição 

 -Elementos indicativos de 
preponderância de NdC 

-Elementos isolados de SM 

-Elementos indicativos de 
preponderância de SM 

- Elementos indicativos de não 
preponderância 

- Elementos isolados de SM 

- Elementos isolados de NdC 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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5.2. Associação entre as colunas  

No primeiro exercício de associação entre as colunas, epistêmica – não 

epistêmica, foram contabilizadas 82 relações/associações. Dessas associações, 

selecionamos as relações mais realizadas pelos licenciandos. A figura 1 ilustra o 

aspecto quantitativo de associação entre os aspectos epistêmicos e não epistêmicos, 

em outras palavras, esquematiza as associações mais realizadas. O esquema é 

inspirado nos estudos sobre a Teoria das Representações Sociais (SÁ, 1996). Nesse 

sentido, o núcleo representa os aspectos centrais, isto é, as associações que foram 

mais realizadas pelos licenciandos.  

 Figura 1. Esquema quantitativo de associação entre os aspectos epistêmicos e não 

epistêmicos. 

 
Fonte: Elaborada pela autora.  

Legenda:  

      Razão – Emoção  

      Descoberta – Esperança  

      Descoberta – Autonomia  

      Razão – Autonomia  

Nas justificativas dos licenciandos sobre os termos razão-emoção há presença 

e ausência de aspectos relacionais explícitos. No que se refere aos aspectos relacionais 

explícitos, a fala de Atena apresenta indicativo de uma concepção empirista-

indutivista de NdC, pois a licencianda acredita que a atividade científica é 

puramente racional e, consequentemente, neutra. Nesse sentido, o cientista é um 

5 Licenciandos 

6 Licenciandos 

7 licenciandos 
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sujeito isento de emoções, ideologias e interesses. A licencianda também apresenta 

uma interpretação dos sentimentos das pessoas, especificamente, o sentimento de 

emoção (indicativo de SM). Dessa forma, a fala de Atena apresenta elementos 

indicativos de oposição entre esses aspectos, pois a razão está relacionada à atividade 

científica e a emoção relacionada à população.  

Eu acho que a questão da razão e emoção também é um... vamos supor... 
sempre tem essa questão da razão prevalecer à emoção, emoção prevalecer à 
razão é uma questão que eu vejo ter discussões, vai muito pelo lado da 
emoção, qualquer caso assim da ciência, os cientistas vão pela razão e as 
pessoas vão mais pela emoção, eu vejo assim como opostos. Emoção eu acho 
que não está ligada à ciência. (Atena – T40).  

No que se refere à ausência de aspectos relacionais explícitos, Fedra apresenta 

uma interpretação das reações e sentimentos (indicativo de SM) e uma compreensão 

das cadeias de causa-consequência (indicativo de SM), ao defender que a 

sobreposição de uma em detrimento da outra acarreta em prejuízo para o sujeito. 

Nesse caso, os elementos de SM aparecem isolados.  

A razão com a emoção, a razão com as emoções sempre ligadas, porque às 
vezes a gente deixa que a nossa razão tome conta, a nossa emoção... e pode ser 
prejudicado, pode nos prejudicar quando a gente deixa uma ou outra 
sobressair. (Fedra – T32).  

As justificativas sobre a associação entre os termos descoberta-esperança 

também suscitaram a presença e ausência de aspectos relacionais explícitos. Os 

aspectos relacionais explícitos dizem respeito aos elementos indicativos de não 

preponderância. Nesse sentido, as falas de Cafira e Fedra apresentam uma 

interpretação das reações e sentimentos diante de uma descoberta da ciência 

(indicativo de SM). A concepção de NdC das licenciandas indica uma tendência 

cientificista da ciência, pois acreditam que os produtos da ciência, necessariamente, 

são para salvar a humanidade ou provocar uma mudança social (AULER; 

DELIZOICOV, 2001). 

Descoberta eu coloquei com esperança, porque talvez você descobre alguma 
coisa que pode salvar, servir pra uma doença ou [xxx] por exemplo, você 
descobre uma nova espécie de planta que tenha algum hormônio, alguma 
substância química que possa ajudar na cura do câncer, então você tem 
esperança que futuramente seja desenvolvido um remédio contra o câncer 
que advenha daquela planta, então eu acho que descoberta muitas vezes gera 
isso, gera esperança. (Cafira – T22).  
 



78 

 

Descoberta com esperança, no caso da ciência, alguma descoberta que a 
ciência faz nos traz esperança pra vida, pra salvação de vidas. (Fedra – T28). 

No que diz respeito à ausência de aspectos relacionais explícitos, a fala de 

Néria apresenta elementos de SM isolados, nesse caso a licencianda interpreta as 

reações e sentimentos resultantes de uma descoberta.  

Relacionei esperança à descoberta e a emoção também a descoberta, porque no 
meu caso sempre que eu descubro algo novo é uma emoção e dependendo do 
assunto que seja vai me trazer esperança, e de certa forma toda descoberta 
gera uma emoção quando você descobre algo, pode ser tristeza ou alegria. 
Foram só essas. (Néria- T30).  

As justificativas dos licenciandos sobre a associação entre os termos 

descoberta-autonomia apresentam aspectos relacionais explícitos. A justificativa de 

Apolo indica uma relação de não preponderância entre os elementos de NdC e SM, 

pois o licenciando interpreta sentimentos e reações necessários na atividade 

(indicativo de SM) e defende uma concepção de NdC que se aproxima de uma visão 

contextualista da ciência, pois o licenciando discute o aspecto de comunidade 

científica e os períodos de revolução científica.   

A descoberta eu liguei à autonomia e à alteridade, porque para descobrirmos 
algo temos que ser mais autônomos e mais independentes eu diria assim [...] 
Porque quando você se prende muito a alguma coisa, eu acho que você, 
dependendo da situação, acaba colocando um véu e você não consegue ver 
além. As questões científicas são onde a gente mais vê isso, quando você 
entra no mundo científico, você tem que estar disposto e ciente de que tipo, 
aquele que você descobriu hoje pode ser combatido amanhã por alguém e você 
tem que saber aceitar e saber que o que você está descobrindo não é só pra 
você, mas para várias outras pessoas [...] (Apolo-T57).  

Diferentemente de Apolo, a fala de Aquiles retrata uma relação de 

preponderância entre elementos epistêmicos e não epistêmicos. A concepção de NdC 

retratada na fala do licenciando indica uma concepção externalista da ciência, pois o 

licenciando admite que fatores externos influenciam a pesquisa científica. Nesse caso, 

as implicações éticas e religiosas têm como consequência à limitação de algumas 

pesquisas científicas. Portanto, Aquiles reconhece os efeitos de causa-consequência 

da questão (indicativo de SM). Embora, apresente elementos de ambas às dimensões, 

a fala do licenciando destaca o aspecto de NdC.  

Eu liguei descoberta à autonomia justamente, porque pra que a ciência 
consiga algumas descobertas precisa ter autonomia de pesquisa, e essas 
implicações éticas, religiosas e outras acabam implicando na autonomia da 
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ciência e muitas vezes a ciência acaba sendo limitada por questões sociais 
mesmo. (Aquiles–T36).  

As justificativas sobre a associação entre os termos razão-autonomia não 

apresentam aspectos relacionais explícitos. Nesse caso, os elementos de SM aparecem 

isolados, como retratados na fala de Néria. A licencianda apresenta uma 

interpretação de reações e sentimentos ligados à autonomia (indicativo de SM).  

Razão e autonomia, cada um tem um ponto de vista diferente, então a minha 
razão não é a sua razão, então isso se relaciona com autonomia, justamente, 
porque cada um é de um jeito, pensa de uma forma, então, exemplo, eu acho 
certo você gravar esse áudio, mas você não acha... eu tenho minha razão e 
você tem a sua, você tem um ponto de vista e eu outro é uma autonomia. 
(Néria-T30).  

Na associação entre os aspectos epistêmicos–epistêmicos foram contabilizadas 

108 relações. Como mencionado anteriormente, selecionamos as associações mais 

realizadas pelos licenciandos. Nesse sentido, a relação análise-pesquisa foi a mais 

realizada (ver FIGURA 2).  

Figura 2. Esquema quantitativo de associação entre os aspectos epistêmicos e 

epistêmicos

Fonte: Elaborada pela autora.  

Legenda: 

      Análise – Pesquisa  

      Hipóteses – Teoria 

      Experiência – Pesquisa  

      Hipóteses – Pesquisa 

5 Licenciandos 

6 Licenciandos 

8 Licenciandos 
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A associação entre as colunas epistêmicos–epistêmicos é caracterizada por 

ausência de aspectos relacionais explícitos. Nesse sentido, os elementos de NdC 

aparecem isolados nas justificativas dos licenciandos. 

As justificativas dos licenciandos sobre a associação entre os termos análise-

pesquisa não apresentam dinâmica relacional entre os aspectos de NdC e SM. 

Diferentemente, na associação entre os termos experiência-pesquisa os elementos de 

NdC aparecem isolados. Nesse sentido, a fala de Atena indica uma concepção 

empirista de ciência, pois considera a experiência como fator indispensável no 

processo de produção científica.  

Então, eu relacionei experiência com pesquisa, porque na pesquisa precisa ter 
experiências que mostrem se essa pesquisa está sendo relevante ou não. 
(Atena – T46). 

As associações entre os termos hipóteses-teoria e hipóteses-pesquisa 

apresentam elementos de NdC isolados, especificamente, a concepção de NdC 

distancia-se de uma  visão anarquista da ciência, pois os licenciandos acreditam 

existir um método científico universal com etapas bem definidas. A concepção de 

Apolo distancia-se de uma visão racionalista crítico da ciência, pois o licenciando 

acredita que a ciência pode chegar a uma verdade.  

Hipótese com teoria, pois criamos hipótese e com base nela você pode 
fortalecer uma teoria. Acredito que uma teoria para ser formada, 
anteriormente houve hipóteses. (Anfitrite–T30). 

[...] porque quando a gente está descobrindo algo, a gente começa criar 
hipóteses, e essas hipóteses que a gente cria, a gente começa a fazer pesquisa 
pra analisar os fatos e chegar a uma verdade. (Apolo–T77).  

A associação entre as colunas não epistêmico-não epistêmico resultou em 126 

relações, sendo a relação justiça-honestidade a mais realizada (sete licenciandos) 

como ilustra a figura 3. Assim como a associação entre as colunas epistêmicas-

epistêmicas,  há ausência de aspectos relacionais explícitos, isto é, os elementos de 

SM aparecem isolados.  
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Figura 3. Esquema quantitativo de associação entre os aspectos não epistêmicos e não 

epistêmicos. 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

Legenda:  

    Justiça – Honestidade  

     Autonomia – Liberdade  

     Fé – Esperança  

     Emoção – Sentimento  

     Felicidade – Liberdade  

     Felicidade – Sentimento  

A justificativa de Artemis sobre a associação entre os termos justiça-

honestidade apresenta como indicativo de SM o reconhecimento dos papéis 

aplicáveis dos princípios, nesse caso a licencianda considera a justiça e a honestidade 

princípios morais, pois estariam ligados a deveres (LA TAILLE, 2006). 

Justiça com honestidade, porque pra mim a justiça tem que ser honesta, tem 
que ser verdadeira [...] A justiça humana mesmo, não só a judicial, mas em 
tudo, por exemplo, eu tenho que ser justo independente de seguir leis ou não, 
a justiça ela é honesta, independente se vou passar o sinal vermelho se tiver 
um guarda da SMTT ou se não tiver. Justiça é eu ser honesto comigo mesmo. 
(Artemis–T40/T42).  

A justificativa de Eufena sobre a associação entre os termos autonomia-

liberdade apresenta como indicativo de SM, a compreensão das cadeias de evento, 

ou seja, os efeitos de causa-consequência. Nesse caso, a licencianda entende 

5 Licenciandos  

6 Licenciandos  

7 Licenciandos  
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autonomia e liberdade como sinônimas, pois considera que a eficiência de um 

produto da ciência tem como consequência o ganho de autonomia e liberdade.  

Autonomia e liberdade, porque se há uma autonomia se ganha uma liberdade 
pra realizar ou aquilo que a ciência propõe [...] No caso do xenotransplante, 
acho que se mostrar, realmente, que ele acontece, se ele é realmente eficaz, 
acho que poderia ter uma autonomia, uma liberdade de se praticar mais de si, 
propor mais o xenotransplante as pessoas. (Eufena – T60/T62).  

As justificativas sobre as seguintes associações: fé-esperança, emoção-

sentimento, felicidade-liberdade e felicidade-sentimento apresentaram o mesmo 

indicativo de SM, a interpretação de reações e sentimentos. Diante disso, 

discutiremos algumas dessas justificativas.  

A fala de Aquiles apresenta uma interpretação dos sentimentos e reações de 

um indivíduo que se liberta de uma determinada situação, nesse caso o sentimento é 

de felicidade. Assim como Aquiles, Aretusa apresenta uma interpretação dos 

sentimentos, a licencianda compreende que o ganho de algo na vida desperta o 

sentimento de felicidade.  

Felicidade com liberdade, porque geralmente quando as pessoas estão assim 
numa situação complicada, quando elas se libertam da situação é uma 
sensação de felicidade porque saiu dessa situação complicada. (Aquiles – 
T56).  

Eu relacionei felicidade a sentimento, porque mo meu ponto de vista está 
intimamente ligado o sentimento de felicidade. Se a gente colocar um 
exemplo, qualquer um que seja um ganho, por exemplo, gera um sentimento 
de felicidade. (Aretusa – T42). 

Quadro 12. Síntese qualitativa das associações entre as dimensões epistêmicas e não 

epistêmicas.  

Dimensões associadas Termos associados Dinâmica relacional 

Epistêmico – Não 
epistêmico 

Razão – Emoção 

Descoberta – Esperança 

Descoberta – Autonomia 

Razão – Autonomia 

 

Elementos indicativos de 
oposição 

Elementos indicativos de 
preponderância 

Elementos indicativos de não 
preponderância 

Elementos de SM isolados 
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Quadro 12. Síntese qualitativa das associações entre as dimensões epistêmicas e não 

epistêmicas (continuação).  

Dimensões associadas Termos associados Dinâmica relacional 

Epistêmico – Epistêmico Análise – Pesquisa 

Hipóteses – Teoria 

Experiência – Pesquisa 

Hipóteses – Pesquisa 

Elementos de NdC isolados 

Não epistêmico – Não 
epistêmico 

Justiça – Honestidade 

Autonomia – Liberdade 

Fé – Esperança 

Emoção – Sentimento 

Felicidade – Liberdade 

Felicidade – Sentimento 

Elementos de SM isolados 

Fonte: Elaborado pela autora.  

5.3. Posições epistemológicas dos licenciandos  

O quadro 13 apresenta os posicionamentos epistemológicos de cada 

licenciando de acordo com o grau de concordância, sendo (1) o que mais concorda; 

(2) o segundo que mais concorda e (6) o que menos concorda.  

Os resultados apresentados no quadro seguinte evidenciam que a concepção 

de NdC predominante  é a externalista.  As justificativas apresentadas pelos 

licenciandos destacam que a atividade científica é dependente dos fatores 

econômicos, políticos e culturais. Embora as justificativas sejam homogêneas no 

sentido de dar maior destaque ao fator econômico, as mesmas apresentam exemplos 

distintos de como esses fatores influenciam na produção científica.  
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Quadro 13. Concepção de NdC adotada pelos licenciandos. 

Participante  Contextualista Falseacionista 
Empirista-

indutivista 

Racionalista 

dialético 

Anarquista 

epistemológico 
Externalista 

Afrodite (2)    (6) (1) 

Anfitrite   (2)  (6) (1) 

Apolo   (2)  (6) (1) 

Aquiles   (1) (6)  (2) 

Aretusa  (2)   (6) (1) 

Artemis  (1)   (6) (2) 

Atena  (2)   (6) (1) 

Cafira   (2)   (6) (1) 

Eufena    (1) (2) (6)  

Fedra   (6) (2)  (1) 

Néria (6) (2)  (1)   

Perséfone (2) (6)    (1) 

Zeus  (2)    (6) (1) 

Fonte: Elaborado pela autora.  

A participante Perséfone apresenta na sua justificativa a concepção de 

cientista. O fator predominante na sua justificativa é o cultural, ao compreender o 

cientista como um ser social; e o econômico, ao considerar que esse fator direciona a 

atividade científica. Portanto, o cientista é refém das empresas, ou seja, do capital 

investido na pesquisa.  
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[...] como eu tava lendo um texto ontem que o cientista, tudo que a gente 
pensa é baseado no contexto que vive, na vida que vive, na roupa que veste, 
então o cientista ele não está tirado do mundo, ele também tem isso e a 
ciência acaba tendo também, porque os cientistas investem no que está dando 
mais lucro para um país, porque é o que as empresas dão mais dinheiro para 
eles pesquisarem aquilo, então é o que eles vão pesquisar mais [...] 
(Perséfone-T45).  

Buscando justificar sua compreensão de atividade científica dependente do 

fator econômico, a participante Cafira exemplifica com uma situação de crise no país, 

a qual ocasiona uma redução nos investimentos destinados à pesquisa. Segundo a 

participante não existe pesquisa sem dinheiro, ou seja, o aspecto financeiro é a base 

da pesquisa científica.  

[...] eu acredito bastante nisso, principalmente, porque sem dinheiro não há 
pesquisa, quando se passa por alguma dificuldade financeira no país há uma 
redução de investimento na pesquisa [...] (Cafira-T36).  

No que diz respeito às justificativas relacionadas aos fatores sociopolíticos e 

culturais, estes são apresentados como intimamente ligados ao fator econômico. 

Nesse sentido, as pesquisas científicas são direcionadas a resolverem os problemas e 

as necessidades sociais, pois só dessa forma recebem investimento financeiro.  

O incentivo que existiu é... agora não vou lembrar a época, aqui no Brasil, 
incentivo bélico... veio para o Brasil, mas inicialmente o financiamento 
científico que existiu foi pra ciências exatas, por questões bélicas e 
necessidade do conhecimento exato pra produção bélica... teve até o Sputnik. 
Então, os setores político, econômico e cultural foram voltados pra essa 
produção que era necessária na época. (Afrodite-T67).  

A influência cultural foi descrita de duas maneiras distintas. As justificativas 

referentes à influência religiosa retratam uma oposição entre religião e ciência, 

gerando sempre uma situação de impasse como descrito por Atena.  

[...] O cultural... se refere também... relacionado a questão da religião porque, 
de certa forma, ele é influenciado, ele não pode se desenvolver desrespeitando 
tipo a.... religião de alguém. Tipo, tem que ver de qual maneira ele pode se 
desenvolver aí. (Atena–T62). 

O segundo aspecto cultural diz respeito à importância da pesquisa científica 

contribuir com a cultura local. Nessa perspectiva, a atividade científica para ter 

sentido tem que resultar em uma aplicabilidade para a cultura local.  

[...] culturais também, porque se você faz uma pesquisa que não faz parte da 
sua cultura eu acho que ela se torna vaga no que você está fazendo, por 
exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa pra pesquisar espécies aqui, eu 
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trabalho com espécies da caatinga, porque aqui a gente tem área de caatinga, 
então meu trabalho poderia ser usado por pessoas aqui do estado, então eu 
estaria retornando minha pesquisa pra cá, mas imagine que eu queira fazer 
um trabalho aqui com espécies da Savana Africana, talvez fosse interessante 
pra lá, mas não seria interessante para a cultura local. (Cafira - T36).  

O quadro 13 também evidencia que a concepção de NdC que os licenciandos, 

predominantemente, discordam é o anarquismo epistemológico de Feyerabend, isso 

se deve, principalmente, ao termo “tudo vale”. As justificativas dos licenciandos 

apresentam uma preocupação com o rigor científico, pois isso garante a credibilidade 

da pesquisa e permite que ela seja replicada por outro pesquisador. O rigor científico 

é apresentado como um critério que determina o que é ciência e o que não é.  

[...] não concordo, porque se você não tiver uma metodologia rígida, não tiver 
um método, como você vai chegar aquilo? Fiz e pronto?! Você tem que criar 
toda uma metodologia, pra quando for passar para outras pessoas elas 
consigam essa metodologia, para poder alcançar os resultados também, caso 
contrário você não está fazendo ciência, você está fazendo algo pra você. 
(Apolo-T89).  

Outro aspecto destacado pelos licenciandos diz respeito à ética na pesquisa, 

sendo essa uma característica da atividade científica assim como as normas, regras e 

o rigor metodológico.  

[...] então isso [risos] aqui está dizendo que tudo vale e a ciência não 
funciona assim... existem regras que a ciência tem que seguir, porque você 
não pode dizer que tudo vale, no caso tipo... e a questão da ética aí?! 
Entendeu? Se a ciência segue muito essa questão de regras, de normas, de 
ética... então, o que não é ético ela não pode seguir, então não é tudo Val. 
(Atena-T68). 

O quadro 13 evidencia dois extremos, a concepção de NdC que os licenciandos 

mais concordam e a concepção que menos concordam. Em um extremo temos o 

anarquismo epistemológico que foi a concepção que os licenciandos mais 

discordaram e que não foi adotada em nenhum momento como intermediária 

(estamos considerando o segundo posicionamento epistemológico adotado pelos 

licenciandos), diferentemente dos demais posicionamentos. No outro extremo temos 

a concepção externalista da ciência que foi a concepção que os licenciandos mais 

concordaram e, em momento algum ela foi adotada como a concepção que os 

licenciandos mais discordavam. 
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Vale ressaltar que estamos cientes das lacunas desse exercício, pois os 

enunciados apresentados nas fichas representam uma pequena parcela das ideias 

desses filósofos, e estão sujeitos à interpretação dos participantes da pesquisa. O 

objetivo do exercício não foi apenas identificar as concepções de NdC adotadas pelos 

licenciandos, mas também compreender os aspectos presentes nas justificativas por 

eles apresentadas.  

5.4. Delineamento da dinâmica relacional entre os aspectos de NdC e SM 

Neste item buscamos delinear a dinâmica relacional entre os aspectos de 

Natureza da Ciência (NdC) e Sensibilidade Moral (SM). Discutiremos os resultados 

das questões gerais e específicas sobre o caso de Miguel (ver APÊNDICE C). 

O quadro 14 mostra o tipo de relação encontrada em cada resposta do 

licenciando. A cor da célula indica a categoria que a resposta do licenciando se 

encaixa. As células brancas são referentes às respostas que não apresentaram 

indicativos de NdC e SM.  A categorização das justificativas dos licenciandos 

referentes às questões gerais e específicas é apresentada no quadro 17 (ver 

APÊNDICE D). Por conta da extensão dos dados, selecionamos as justificativas mais 

elucidativas da dinâmica relacional entre os aspectos epistêmicos (NdC) e não 

epistêmicos (SM) para discutirmos no presente capítulo.  
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Quadro 14. Dinâmica relacional das questões gerais e específicas sobre o caso de 

Miguel.  

Participantes Questões 

 A B C D E F G H I J 

Afrodite           
Anfitrite           
Apolo           
Aquiles           
Aretusa           
Artemis            
Atena           
Cafira           
Eufena           
Fedra           
Néria           
Perséfone           
Zeus           
Fonte: Elaborado pela autora. 

Legenda 

    Elementos indicativos de preponderância de NdC 

     Elementos indicativos de preponderância de SM 

     Elementos indicativos de não preponderância  

     Elementos isolados de NdC 

     Elementos isolados de SM 

     Ausência de aspectos de NdC e SM 

No item A “O que você pode dizer sobre o caso?” aparecem aspectos 

relacionais explícitos e implícitos. No que diz respeito aos aspectos relacionais 

explícitos, a justificativa de Apolo apresenta elementos indicativos de SM, ao 

interpretar os sentimentos associados a determinadas situações, no entanto tais 

elementos não são centrais no seu discurso. A atividade científica é considerada 

puramente racional, isto é, neutra. Portanto, os elementos de NdC presentes na fala 

de Apolo indicam uma concepção empirista-indutivista da ciência.  

 [...] esse é um grande impasse que eu já falei anteriormente, da razão e da 
emoção, a emoção movida pela fé e a razão pela questão científica, há esse 
impasse e isso é uma questão muito evidenciada no mundo de hoje mesmo 
com todos os avanços. (Apolo-T95).  
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As justificativas de Afrodite e Anfitrite apresentam elementos indicativos de 

preponderância de SM. Afrodite interpreta as reações e os sentimentos de Helena. 

No que se refere aos elementos de NdC, a fala da licencianda indica uma concepção 

racionalista crítica da ciência, pois não considera o conhecimento científico como algo 

garantido, isto é, comprovado. No entanto, os elementos de NdC não são centrais no 

seu discurso.  

[...] Aí você pode dizer: “Que mãe fdp! Vai matar o filho”, entendeu? “Não 
vai aceitar o transplante da válvula só porque o porco é impuro”. Então, ela 
tem que ser, sei lá, açoitada em praça pública? Então, eu não posso julgar, o 
filho é dela, a religião é dela. Eu não concordo pela questão religiosa, mas não 
concordo porque é o porco. É a questão de julgamento. Eu não posso julgá-la, 
o filho dela pode morrer se não fizer, mas pode morrer se fizer também, 
provavelmente, morrerá porque não é uma coisa garantida. (Afrodite-T77). 

O sentimento de empatia presente na justificativa de Anfitrite (indicativo de 

SM) ocasiona na interpretação dos seus sentimentos e reações diante da situação de 

Helena (indicativo de SM). A licencianda descreve um sentimento positivo em 

relação à ciência, especificamente, ao avanço da ciência. Nesse caso, a fala da 

licencianda apresenta indicativos de uma compreensão de ciência resumida em 

progresso, portanto, distancia-se de uma concepção contextualista da ciência. 

Primeiro, eu senti tristeza por ele, pela condição física, psicológica com 
certeza, a saúde dele é uma situação de risco, ou seja, ele pode morrer a 
qualquer momento, mas logo me dá um ânimo pensando no avanço da 
ciência e, assim, o ânimo fica meio reprimido por pensar na religião dessa 
mãe, pelo medo que ela tem de aceitar o xenotransplante e infringir seus 
valores e princípios. (Anfitrite-T56). 

Os aspectos relacionais implícitos dizem respeito aos aspectos de NdC e SM 

isolados.  Nesse sentido, a justificativa de Eufena caracteriza-se por apresentar 

aspectos de NdC isolados. A fala da licencianda indica uma concepção de NdC 

distante de uma visão externalista, pois interpreta que o avanço científico tem como 

finalidade salvar vidas, e desconsidera os demais fatores e objetivos da ciência, 

portanto, uma visão pragmática da ciência.  

[...] Porque eu acho que o xenotransplante seria um avanço para as ciências e 
salvaria a vida de muitas pessoas, e o fato de Miguel estar morrendo podendo 
ser salvo, eu acho que me incomoda assim... pela vida dele ser salva e está 
mais ou menos assim... pode, mas não pode. (Eufena-T78). 
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No que se refere aos elementos isolados de SM, Artemis apresenta uma 

interpretação dos sentimentos e reações de uma pessoa religiosa diante da situação 

retratada no caso de Miguel (indicativo de SM).  

[...] Então, é algo a se pensar, se fosse qualquer outro caso banal entre a 
religião não valeria à pena seguir, até porque quando você é religioso segue 
aquela doutrina, mas quando o caso é uma vida e é a vida do seu filho sempre 
um caso a se pensar. Eu acho que a partir do momento que você está nos 
últimos minutos, independentemente se a saída pode ter riscos, mas riscos 
você já está passando. Então, eu acho que no caso de Miguel a maior 
dificuldade é a religião. (Artemis-T56). 

As justificativas dos licenciandos referentes ao questionamento B “Se fosse a 

mãe de Miguel, o que faria? Por quê?” apresenta aspectos relacionais implícitos, 

especificamente, elementos isolados de SM. Nesse sentido, a justificativa de Afrodite 

apresenta uma tomada de perspectiva do outro (indicativo de SM), ao se colocar no 

lugar de Helena com um filho que tem uma válvula de porco no corpo. Assim como 

Afrodite, Anfitrite também apresenta como indicativo de SM a tomada de 

perspectiva do outro, ao justificar que enquanto mãe de Miguel aceitaria o 

xenotransplante, mesmo que seja uma decisão contrária às suas crenças religiosas.  

[...] É por que, na verdade, se eu ver um filho sobreviver usando válvula de 
porco, eu acho que, enquanto minha religião, eu vou está causando um mal 
maior a ele do que se ele morrer, eu acredito. Eu não sou judia de fato, mas 
eu acredito que nessa questão religiosa esse problema do porco é uma coisa 
muito séria, algo impuro, então eu estaria colocando algo impuro no meu 
filho, pra ele sobreviver. Que vida é essa que eu vou está proporcionando a 
ele? (Afrodite-T81). 
  
Eu realizaria o xenotransplante, a religião não teria trazido um milagre para 
o meu filho se não fosse pra eu recorrer, para o que está mais perto de trazer a 
saúde pra ele, mesmo que estivesse infringindo os limites que a religião está 
me impondo. Eu iria aceitar com certeza o xenotransplante. (Anfitrite-T58).  

A justificativa de Cafira apresenta a tomada de perspectiva do outro 

(indicativo de SM), assim como Afrodite, Cafira também buscaria saber todos os 

procedimentos envolvidos na técnica de xenotransplante. A licencianda ainda 

apresenta a interpretação dos aspectos morais (indicativo de SM), pois discute o 

valor da vida e como esta é um direito de todos, inclusive, de Miguel. 

Eu iria atrás de informação sobre a pesquisa, se está dentro de padrões, 
normas, tudo direitinho, porque também é a vida do meu filho, mas se fosse a 
única oportunidade, ser a única oportunidade de ele viver eu recorreria ao 
xenotransplante por mais que eu tivesse as minhas crenças, minhas crenças 
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na religião, mas eu acho que escolher entre a vida e a morte, talvez você tem 
que dar o direito da vida à pessoa. Então se isso é um direito, por que não dar 
a um filho? Eu optaria com certeza pelo xenotransplante se fosse a única 
saída. (Cafira-T44). 

As justificativas referentes ao questionamento C “Se fosse Miguel, o que faria? 

Por quê?”, assim como o anterior, apresentam predominantemente elementos 

isolados de SM. Apolo apresenta a tomada de perspectiva de Miguel (indicativo de 

SM), pois justifica qual seria sua atitude caso estivesse na mesma situação de Miguel. 

O licenciando interpreta os sentimentos de Miguel (indicativo de SM), 

especificamente, o conflito de ter a solução, porém não poder usar por questões 

religiosas.  

Eu, particularmente, se passasse por uma situação dessa eu queria o 
xenotransplante, até pela idade de 14 anos muita coisa pra viver e também 
iria querer, a questão é a idade realmente. Eu tentaria convencer minha mãe 
também, e tipo jogar argumentos e tal [Entrevistadora: Que argumentos?] 
Como já falei essa questão religiosa, eu usaria esse mesmo argumento e essa 
questão também de toda uma vida pra viver e tudo mais e falecer assim, 
sabendo que há uma solução, e não está podendo usar é muito confuso e 
complexo. Eu aceitaria. (Apolo-T109/111). 

Artemis apresenta a interpretação dos aspectos morais (indicativo de SM), 

pois avalia os fatores que tem um valor maior na situação, nesse caso é a vida e o 

bem-estar. A licencianda também apresenta a tomada de perspectiva do outro 

(indicativo de SM). 

[...] Então, independentemente se eu romper com a igreja, membros da igreja 
julgar aquela ação de Helena, mas eu acredito que a minha vida e o bem-estar 
da minha mãe é mais importante que a opinião dos outros. (Artemis-T60).  

No item D “Se você fosse o médico de Miguel, o que você faria? Por quê?”, embora a 

categoria de elementos isolados de SM sejam destaques, as justificativas dos licenciandos 

também apresentam aspectos relacionais explícitos. Nesse sentido, a fala de Afrodite 

apresenta elementos indicativos de preponderância de NdC. A justificativa da licencianda 

indica uma concepção de NdC contrária a uma visão racionalista crítico, pois 

considera que o conhecimento científico pode ser comprovado. A licencianda 

também apresenta uma tomada de perspectiva do médico (indicativo de SM), 

embora não seja central no seu discurso.  

[...] Olha, se eu fosse médico eu não recomendaria, não. Porque não é uma 
coisa garantida, não é uma coisa autorizada, não existem testes suficientes 
que comprovem que esse xenotransplante gera bom resultado, é uma outra 
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espécie. Eu enquanto médico sugeriria que ele continuasse na fila de 
transplante ou procurasse algum parente próximo, não sei... Na verdade, eu 
acho, que enquanto médica eu não aconselharia o xenotransplante. (Afrodite-
T93).  

As falas de Apolo, Perséfone e Zeus apresentam elementos indicativos de não 

preponderância. Apolo apresenta a tomada de perspectiva do médico ao descrever 

os argumentos que usaria para convencer Helena a aceitar o xenotransplante 

(indicativo de SM). A justificativa do licenciando indica uma concepção de NdC 

contrária ao racionalismo crítico, pois acredita que o conhecimento científico pode ser 

comprovado. 

Como profissional a gente não pode criticar nenhuma religião, então eu já 
não poderia usar esse argumento da religião, eu tentaria apelar para o lado 
emocional, de que ele é o filho dela e que há toda questão da vida de Miguel, 
tendo uma solução possível, tentaria apelar para o lado emocional dela, caso 
não... infelizmente... [...] Por que se ele tem ali uma pesquisa científica que 
comprova, que mostra e, inclusive, casos que mostram que tem sucesso e o 
garoto está morrendo, e se essa é chance, ele tem que arriscar sim. (Apolo-
T113/117). 

Perséfone também apresenta a tomada de perspectiva do médico (indicativo 

de SM), os argumentos científicos descritos pela licencianda indicam uma concepção 

empirista-indutivista, pois o conhecimento científico é considerado infalível, 

portanto confiável. 

Se eu fosse o médico... depende... mas eu acho que eu tentaria convencer a 
mãe de que aquela era a melhor opção para o filho dela, diria que é um caso de 
vida ou morte, que ele só tem 14 anos e tem muita coisa pra viver, que ela vai 
ver ele se formando e tal. Eu usaria argumentos científicos também, pra 
mostrar que é confiável, mostraria resultados e os procedimentos como 
seriam feitos. (Perséfone-T61). 

Zeus apresenta a tomada de perspectiva do médico de Miguel (indicativo de 

SM). No entanto, diferentemente de Perséfone, a justificativa de Zeus indica uma 

concepção de NdC contrária a uma visão empirista-indutivista, pois compreende que 

os procedimentos empiristas são passíveis de falhas. 

Não tentaria influenciar a decisão dos pais, mas mostrar os pós e contras. 
Diria que não é certeza dar certo, eu iria dizer que pode dar certo e pode não 
dar certo [Entrevistadora: Explicite seus argumentos enquanto médico de 
Miguel] Eu falaria dos testes, que geralmente é testado nas células dos 
animais, aí eles conseguem desenvolver alguns órgãos... e tem testes que já 
dizem que realmente conseguem, mas é difícil. Eu como médico iria dizer que 
pode dar certo e pode não dar. (Zeus-T82/84). 
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No que se refere aos elementos isolados de SM, a justificativa de Eufena 

apresenta a tomada de perspectiva do médico (indicativo de SM) e a compreensão 

dos efeitos de causa-consequência (indicativo de SM), pois a licencianda entende que 

se o xenotransplante falhar o médico pode receber a culpa.   

Acho que como médico, eu poderia... acho que falar assim... que seria uma 
boa saída [Entrevistadora: Quais seriam seus argumentos?] Acho que o 
avanço da ciência, a possibilidade de salvar Miguel, mas também tem aquele 
negócio, você é o médico de Miguel, se não salvar a culpa pode vir pra você. 
(Eufena-T86/88). 

No item E “Se fosse membro da empresa americana de pesquisa, o que faria? 

Por quê?”, as justificativas dos licenciandos apresentam predominantemente 

elementos isolados de SM. No entanto, as justificativas de Apolo e Aquiles 

apresentam elementos indicativos de preponderância de NdC. Apolo apresenta a 

tomada de perspectiva de um membro da empresa americana de pesquisa 

(indicativo de SM). O discurso do licenciando apresenta como central o indicativo de 

uma concepção externalista da NdC, pois discute a influência do aspecto financeiro 

no desenvolvimento de uma pesquisa científica. 

Eu investiria na pesquisa, levar fatos positivos, mostrar que realmente 
funciona e investir na pesquisa até porque é algo promissor, falando como 
capitalista é algo promissor, algo pro futuro que vai render uma grana boa 
pra eles, até porque é o que a gente vê hoje em dia, quando está em fase de 
teste e há uma possibilidade de aplicar eles correm atrás, eles mandam 
pessoas pra conversar com o paciente e tal pra ver se consegue fazer, porque 
se obter sucesso é onde eles vão realmente poder deslanchar. (Apolo-T119). 

Aquiles também apresenta a tomada de perspectiva de um membro da 

empresa americana de pesquisa (indicativo de SM). Porém, diferentemente de Apolo, 

argumentos de convencimento descritos pelo participante indicam uma concepção 

de NdC contrária à externalista, pois considera que o campo da ciência diz respeito 

apenas aos aspectos técnicos. 

Como membro e pensando como um empresário, eu iria acabar influenciando 
os pais de Miguel [Entrevistadora: Que argumentos você usaria para 
convencer os pais de Miguel?] Da empresa eu falaria da segurança dos 
equipamentos, se existisse; que pode dar certo, sim; iria entrar um pouco no 
campo das ciências também, eu acho que seriam argumentos com um olhar 
mais técnico, dos equipamentos e procedimentos. (Aquiles-T76/78). 

No que se refere aos elementos isolados de SM, Artemis apresenta a tomada 

de perspectiva de membro da empresa americana de pesquisa (indicativo de SM). Os 
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argumentos de convencimento descritos pela licencianda apresentam a interpretação 

das reações e sentimentos de Miguel diante da possibilidade de sobreviver 

(indicativo de SM).  

Ah, eu faria com que ela aceitasse [risos] porque isso iria trazer benefícios 
para a empresa e pra ciência como um todo, então o sim dela vale muito mais 
para a empresa [Entrevistadora: Que argumentos você usaria?] Eu iria ser 
um pouquinho indelicada, porque eu iria mexer com o sentimento de uma 
mãe, então eu iria enchê-la de esperança, que isso que move uma decisão... a 
esperança de conseguir. Então, eu iria mostrar totalmente o lado positivo e 
iria dar possibilidades, números, pra ela ficar mais confiante e ter certeza que 
iria dar certo, porque no pior ele já está. (Artemis-T64/66). 

Assim como as justificativas apresentadas nos questionamentos B e C, as 

justificativas referentes ao questionamento F “O que você pode dizer sobre o aspecto 

religioso envolvido no caso?”, apresentam apenas elementos isolados de SM. Nesse 

sentido, Anfitrite compreende as cadeias de evento, isto é, os efeitos de causa-

consequência (indicativo de SM), pois entende que a ausência de uma crença 

religiosa evitaria os conflitos que permeiam a vida de Helena. 

Sinceramente? A religião só estaria atrapalhando nesse momento, porque se 
ela não tivesse nenhuma religião seria mais fácil decidir. Se ela não fosse 
judia tudo seria mais fácil de resolver. Eu acho que a religião barra as pessoas 
de tomarem algumas decisões melhores, nesse caso salvar a vida do filho. 
(Anfitrite-T70). 

Cafira apresenta a interpretação dos aspectos morais (indicativo de SM), pois 

entende que a inserção em uma determinada religião exige a autonomia de refletir 

sobre o certo e o errado, nesse sentido distanciando-se da heteronomia.  

[...] Eu acho que as religiões têm seus dogmas e ai você está dentro da 
religião, assim como você entra na pesquisa, a gente tem que conhecer os prós 
e os contras, então você tem que saber o que é certo, o que você acha certo, 
então, por exemplo, eu não sigo tudo da religião que eu faço parte, entendeu? 
Eu faço minhas escolhas dentro daquilo que eu acho certo [...] (Cafira-T52). 

As justificativas dos licenciandos referentes ao questionamento G “O que você 

pode dizer sobre o aspecto científico envolvido no caso?”, suscitaram aspectos 

relacionais explícitos e implícitos. No que se refere aos aspectos relacionais explícitos, 

a fala de Afrodite apresenta elementos indicativos de preponderância de NdC. A 

justificativa da licencianda indica uma concepção externalista da NdC, por entender 

que a pesquisa científica é influenciada pelo fator econômico, sendo esse aspecto 
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central no seu discurso. Afrodite também apresenta uma reflexão ética sobre o bem-

estar animal (indicativo de SM). 

É como eu disse, acho que essa questão do avanço científico e do progresso 
elas estão envolvidas com recursos financeiros. Nesse caso também, porque é 
muito mais barato usar o porco, fazer testes pra você gerar [xxx], mas 
existem testes pra alterar a parte genética dos animais para que não haja 
rejeição do órgão quando transplantado. Então, eu não sei, eu acho que o foco 
da ciência deveria buscar novos rumos, não experimentação animal. 
(Afrodite-101).  

A fala de Anfitrite também apresenta aspectos relacionais explícitos, 

especificamente, elementos indicativos de preponderância de SM. Anfitrite interpreta 

os sentimentos em relação ao xenotransplante (indicativo de SM), sendo esse aspecto 

central no seu discurso.  Nesse sentido a licencianda apresenta uma concepção 

contrária ao cientificismo.  

Olhe, mesmo pensando que pode ser o melhor eu ainda teria medo, porque a 
ciência, infelizmente, ainda apresenta algumas falhas, então eu teria medo de 
algo dar errado no momento do transplante. (Anfitrite-T72). 

O questionamento G apresenta como central os elementos isolados de NdC. 

Dessa forma, a justificativa de Cafira apresenta elementos isolados de NdC. A fala da 

licencianda indica uma concepção de NdC contrária ao anarquismo epistemológico, 

pois a licencianda defende a existência de um padrão metodológico rigoroso que 

guia a pesquisa científica e garante a qualidade. 

[...] Mas a gente tem que ver também que tipo de pesquisa é essa, porque nem 
todas pesquisas que temos aí entram nesse padrão, muitas pesquisas são do 
tipo vale tudo e muitas vezes ao invés de tirar a pessoa da situação grave está 
incluindo ela também, são pesquisas que não têm o menor rigor para serem 
feitas. (Cafira-T54). 

O item H “Que outros aspectos você diria que estão relacionados com o caso 

de Miguel?” é caracterizado por aspectos relacionais implícitos. As justificativas dos 

licenciandos apresentam predominantemente elementos isolados de SM, no entanto 

a fala de Atena apresenta elementos isolados de NdC. Atena entende que o 

desenvolvimento da pesquisa científica depende de investimentos financeiros. Nesse 

sentido, a fala de Atena indica uma concepção externalista de NdC. 

O econômico [Entrevistadora: Por quê?] Por causa no investimento mesmo 
na pesquisa e a questão da acessibilidade a todos [...] Quantas milhares de 
pessoas estão na fila esperando um transplante? Então, o papel da ciência 
nesse caso é ampliar o acesso das pessoas para o acesso ao transplante de 
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órgãos. O fator econômico influencia bastante nisso. (Atena-T92). 

No que concerne aos elementos isolados de SM, as falas de Cafira, Fedra e 

Néria apresentam elementos isolados de SM, embora os indicativos sejam distintos. 

Cafira apresenta uma reflexão ética sobre o bem-estar dos animais submetidos à 

pesquisa científica (indicativo de SM). 

Eu acho que tem o aspecto ético da pesquisa, por causa do tratamento com os 
animais e tanto do rigor técnico da pesquisa também, porque você está 
mexendo com a vida de uma pessoa, então é simplesmente fazer o 
transplante, o transplante deve ser muito complicado [...] (Cafira-T56). 

Fedra interpreta os sentimentos de Helena, especificamente, o sentimento de 

medo (indicativo de SM). 

Emocional, o emocional da mãe, porque além da questão religiosa, ela tem 
medo. É... questão mais emocional. (Fedra-T64). 

Néria apresenta a compreensão das cadeias de evento ao justificar que a falta 

de autonomia de Helena tem como consequência a falta de atitude (indicativo de 

SM). 

Talvez o lado pessoal dela, a mãe de Miguel, por ela não ter uma autonomia 
para escolher o melhor para o filho dela. Isso interfere, porque ela nem dá um 
passo a frente e nenhum atrás. (Néria-T70). 

O item I “Particularmente, você é contra ou a favor do uso de animais para 

fins científicos?” é caracterizado predominantemente por elementos isolados de SM, 

no entanto a justificativa de Apolo apresenta elementos indicativos de não 

preponderância. A fala de Apolo indica uma concepção de NdC contrária à 

racionalista crítica, pois entende que o conhecimento científico pode ser comprovado. 

O licenciando também apresenta indagações sobre o bem-estar animal (indicativo de 

SM). 

Se já é comprovado que pode dar certo, existem casos que dão certo, então 
não sou contra. Sou a favor [Entrevistadora: Por quê?] Por que não vai 
haver desenvolvimento científico, mas algumas pessoas podem falar: “Ah, a 
questão dos maus tratos dos animais”, mas eles... trabalhando com isso eu 
vejo que eles não são mal tratados, pelo contrário, é feito de tudo pra que não 
sintam dor, e sem essas pesquisas não há avanço científico. (Apolo-
T129/131). 
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No que diz respeito aos elementos isolados de SM, a justificativa de Aquiles 

apresenta uma reflexão sobre o bem-estar animal ao retratar a situação que os 

animais são submetidos em pesquisas para fins cosméticos (indicativo de SM).  

Eu sou a favor, sou a favor para fins científicos no sentido de criação de 
vacinas, remédios, mas sou contra quando se trata de questões cosméticas, 
que aplica cosméticos em animais e às vezes eles acabam perdendo pele, a 
vida só pra questões meramente de vaidade. Não uma vaidade científica, mas 
apenas uma vaidade. (Aquiles-T88). 

A justificativa de Artemis apresenta o aspecto de assimetria, pois ao mesmo 

tempo em que demonstra empatia pelos animais, entende que o uso deles em 

pesquisas científicas é justificável. É central na fala de Artemis o posicionamento 

antropocêntrico. 

Coitadinho dos animais, mas eu acredito que os animais não foram só criados 
para embelezar, eles têm uma função, se a função deles for ser estudados pra 
salvar vidas que sejam. Não exagerado, porque os bichinhos são seres vivos. 
Eu sou a favor, porque se a gente vive num planeta de humanos, não 
desmerecendo os animais, mas eu acredito que tudo que está a nossa volta é 
ao nosso favor. Mas a favor, não para destruir... até porque se destruir vai 
acabar com os seres humanos. (Artemis-T74). 

A justificativa de Cafira apresenta indagações sobre o bem-estar animal e uma 

reflexão ética sobre a relação homem-animal, pois a licencianda entende como 

responsabilidade do ser humano buscar alternativas que evitem o uso de animais 

para fins científicos (indicativo de SM). 

Eu sou a favor, desde que todos os cuidados sejam tomados e essa seja a única 
alternativa. Eu acho que hoje, atualmente, com os meios tecnológicos que 
temos é uma coisa que já deveria ter sido ultrapassada, porque eu não vejo o 
porquê de está utilizando alguns animais em pesquisas, eu sei que tem outras 
que não tem como você não utilizar, mas muitas pesquisas já poderiam de ter 
outro meio, principalmente, se você utilizar produtos naturais... cosméticos 
mesmo, a gente tem uma gama de produtos naturais, não tem cabimento 
utilizar animais para esse fim. Se for necessário utilizar animais que seja 
dentro dos padrões éticos, até porque já existem tecnologias para amenizar o 
sofrimento do animal. (Cafira-T58). 

O item J “Particularmente, você é a favor ou contra o xenotransplante? Se for 

particularmente contra, pedir para argumentar a favor do xenotransplante no caso 

Miguel. Se for particularmente a favor, pedir para argumentar contra o 

xenotransplante no caso Miguel”, é caracterizado por aspectos relacionais explícitos e 

implícitos. As justificativas dos licenciandos foram categorizadas de acordo com a 
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dinâmica relacional entre os aspectos epistêmicos e não epistêmicos (ver APÊNDICE 

E), assim como os questionamentos anteriores selecionamos as justificativas que 

melhor elucidam tal dinâmica.   

A fala de Anfitrite apresenta elementos indicativos de não preponderância. Os 

argumentos da licencianda se direcionam para a interpretação dos sentimentos de 

Helena em relação ao julgamento da sociedade (indicativo de SM) e ao argumento da 

ciência como atividade passível de falhas. Dessa forma, a licencianda se distancia de 

uma concepção cientificista, isto é, que considera a ciência uma verdade absoluta. 

Eu iria mais para o lado da religião, eu diria que a sociedade não iria aceitar e 
que ela iria sofrer muito preconceito, iria falar que a ciência apresenta 
algumas falhas [xx]. (Anfitrite-T82). 

As justificativas de Atena e Cafira apresentam elementos isolados de NdC. Os 

argumentos de Atena se restringem a insegurança da técnica de xenotransplante. 

Nesse sentido, a concepção de NdC da licencianda indica uma concepção contrária 

ao cientificismo, isto é, por não ser infalível a atividade científica envolve riscos. 

Se eu fosse contra, eu iria falar da questão da incerteza, você não ter a certeza 
do método ser eficaz, você está usando a válvula de um animal, você não sabe 
se essa válvula vai se adaptar ao corpo do ser humano, você não tem a certeza 
disso... então eu não concordaria, porque eu não saberia se esse procedimento 
seria eficaz no ser humano. Não tenho a certeza, porque pode dar errado, o 
porco não é próximo como o macaco... sei lá... pode ter problema de 
adaptação. (Atena-T102). 

Os argumentos de Cafira em relação à pesquisa e os cientistas envolvidos 

indica uma concepção de NdC contextualista, pois entende que a atividade científica 

não é realizada por um único cientista. A fala de Cafira também indica uma 

concepção de NdC contrária à empirista-indutivista, pois entende a importância da 

teoria na atividade científica.  

Eu acho que eu colocaria como pontos contra primeiro ser algo que vem do 
animal, será que seria compatível? Como o corpo de Miguel iria reagir a esse 
transplante? Como seria a vida de Miguel depois do xenotransplante? Eu 
entraria também com a questão da religião, já que a religião diz que é algo 
impuro, você está colocando ali algo impuro, e isso seria pra toda vida dele. 
Se essa pesquisa científica que estão propondo pra Miguel, os cientistas têm 
alguma base? Será que não é uma pesquisa científica que ainda não está bem 
fundamentada? E você poderia está arriscando a vida do seu filho, deixando 
que ele seja cobaia, não seria melhor esperar na fila de transplante? (Cafira-
T62). 
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 Com relação aos elementos isolados de SM, a justificativa de Aretusa 

apresenta a interpretação dos aspectos morais (indicativo de SM), pois a licencianda 

reflete sobre valores, especificamente, o valor da vida. A licencianda também 

apresenta reflexões sobre o aspecto de assimetria e ambivalência em relação ao órgão 

do animal ser utilizado em um transplante (indicativo de SM).  

Eu usaria argumentos comuns também, tipo será que você quer que uma 
vida morra pra que outra seja salva? Sendo que vida pra algumas pessoas, 
pra maioria tem o mesmo valor. Vida é vida! Vida é estar vivo. Também 
falaria: Será que você quer que um órgão de animal esteja batendo no seu 
corpo? Como você se sentiria dessa forma? (Aretusa-T86). 

A análise do questionamento L “Que fatores influenciaram (baseou) você no 

conjunto de suas respostas? Pedir para explicitar, dar exemplos” evidenciou que o 

aspecto religioso é central nas justificativas dos licenciandos, que justificam a 

influência da sua formação religiosa ou ausência desta no conjunto das respostas da 

entrevista. O quadro abaixo apresenta as respostas dos licenciandos referentes ao 

questionamento L.  

Quadro 15 Fatores que influenciaram os licenciandos no conjunto das respostas. 

Licenciandos  Fatores que influenciaram no conjunto das 
respostas 

Afrodite  Eu acho que a ausência de religião há algum tempo 
já e ser vegana. São as duas vertentes que eu acho 
que me faz ter esse raciocínio, o fato de gostar muito 
de bicho. Mas a minha linha e raciocínio são pela 
questão da autonomia. Eu acho que quando a gente 
assume as rédeas da sua vida, a gente tem uma 
responsabilidade muito grande, por isso que você 
tem que ser muito coerente nas coisas que você 
pensa, porque a responsabilidade é só sua e as 
consequências também. Você, enquanto ateu, tem 
que assumir responsabilidades, exemplo, escrevi isso 
aqui porque eu quis, não porque Deus quis, ou seja, 
a responsabilidade é só minha. (Afrodite-T111).  

Anfitrite  Um pouco do conhecimento que eu já tenho sobre 
xenotransplante, já tinha visto alguns casos 
também, alguns dilemas... então os fatores são mais 
os conhecimentos que já tinha sobre o assunto. Acho 
que é só isso. Acho que falta os professores falaram 
mais sobre esses temas na formação, poucas vezes 
tive contato com esses temas... é isso. (Anfitrite-
T84).  
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Quadro 15. Fatores que influenciaram os licenciandos no conjunto das respostas 

(continuação).  

Licenciandos  Fatores que influenciaram no conjunto das 
respostas 

Apolo Eu acho que por já está inserido no meio desse 
impasse, como a gente faz pesquisa científica a gente 
fica meio com esse impasse, tem gente que crítica, 
que não concorda. Muita gente por não ter 
conhecimento científico, acha que simplesmente 
mata o rato, mas não é. Tem o comitê de ética que 
está sempre no pé. O aspecto religioso, porque eu 
não sigo de forma rigorosa a religião, talvez se eu 
seguisse não daria essas respostas, não seria tão 
mente aberta. Minha formação escolar, querendo ou 
não eu estudei numa escola privada e eles quando 
fui para o ensino fundamental, eles incentivam você 
a ler, então você comparando... você vê que é 
diferente do estadual. (Apolo-T139). 

Aquiles Algumas seriam as mesmas, eu acho que mesmo 
assim eu continuaria a favor do xenotransplante, 
mas talvez os argumentos pudessem não ser por um 
viés científico, mas por um lado mais emocional. 
Primeiro, no caso do porco porque ele já é utilizado 
em larga escala na alimentação, então eu acho que 
isso acabaria influenciando, normalmente, os 
argumentos de quem é a favor de consumir carne 
animal, eles dizem que: “Nós somos humanos e 
alimentação é uma característica intrínseca”, então 
eu acho que a luta pela sobrevivência é uma 
característica intrínseca do ser humano, então eu 
não vejo distinção, se pode matar pra alimentação 
também pode matar pra salvar vidas. Acho que a 
ausência de uma formação religiosa também 
influencia. (Aquiles-T96).  

Aretusa Vários fatores [risos] O conhecimento de mundo, 
tipo está ligada nas coisas que acontece, mesmo não 
estando engajada em nenhuma pesquisa eu sempre 
procuro me atualizar daquilo que está acontecendo e 
tudo, por exemplo, o xenotransplante eu acho um 
caso muito interessante, muito interessante mesmo, 
até porque coloca o indivíduo pra pensar e isso me 
instiga. As questões de saúde, essas questões sociais, 
por exemplo, saúde pública, eu lembro que uma vez 
eu tava assistindo um vídeo que nos Estados Unidos 
tem não sei quantas 1.000 pessoas na fila do 
transplante, e não sei quantas 1.000 morrem 
anualmente por falta desses órgãos. Será que esse 
xenotransplante não reduziria essa fila? Acho que é 
isso... é. (Aretusa-T90). 
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Quadro 15. Fatores que influenciaram os licenciandos no conjunto das respostas 

(continuação). 

Licenciandos  Fatores que influenciaram no conjunto das 
respostas 

Artemis Na verdade, assim, eu sou até religiosa, sou católica, 
mas eu tenho uma mente aberta, tenho uma mente 
diferente de religião, pra mim religião é algo que a 
gente precisa, porém eu acredito num Deus maior 
que me deu livre arbítrio, então isso me abre portas, 
exemplo, eu estou na universidade. Então, a partir 
do momento que você conhece a ciência e conhece a 
religião, você enxerga o mundo de outra forma. Você 
não pensa só na religião, nem só na ciência. Acho 
que é isso.  (Artemis-T80). 

Atena Eu me colocando no lugar do outro; eu pensando na 
questão da ciência progredir e salvar vidas; a 
questão de ser eficaz ou não o método que use 
animais para experiências e a questão econômica 
também. Seriam esses fatores. Acho que minha 
formação, porque eu me vejo no ramo da pesquisa, 
inclusive, eu vejo trabalhando com tubarões e raias 
que é realmente o que eu gosto e o que eu quero 
trabalhar, acho que de certa forma influenciou. 
(Atena-T104). 

Cafira Eu acho que o primeiro é fazer parte de pesquisa e 
ter uma certa noção do que é fazer pesquisa, quais 
são os aspectos que envolvem pesquisa e; ter um 
discernimento do que é ciência e do que é religião, 
que muitas pessoas acreditam que se você for da 
ciência, você não pode ter religião, porque muita 
gente ainda hoje pensa... “Você faz que curso? 
Biologia? Então você é ateu”, ainda hoje tem essa 
relação que uma coisa tem a ver com outra, como se 
uma coisa ou outra, como se fossem coisas distintas. 
Existem as duas coisas, mas separadas porque tem 
viés diferente. Isso me fez refletir um pouco sobre o 
caso de Miguel, porque quando a gente discute esses 
assuntos no curso a gente começa a refletir um 
pouco sobre nossas tomadas de atitude. Acho que a 
minha formação contribuiu para o meu pensamento 
crítico, porque, talvez, se fosse um tempo atrás eu 
acharia estranho colocar uma válvula de porco. Eu 
acho que nunca segui muito a fundo nenhuma 
religião, dogmas e crenças, então talvez pra mim 
seja mais fácil opinar por isso. (Cafira-T64). 
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Quadro 15. Fatores que influenciaram os licenciandos no conjunto das respostas 

(continuação). 

Licenciandos  Fatores que influenciaram no conjunto das 
respostas 

Eufena Acho que a ciência, porque tanto é um fato 
científico, avanço da ciência, pensando como 
estudante de biologia influenciou. Mas também 
como falei dos animais é algo que tenho que pensar, 
para formular um posicionamento. Acho que só isso 
mesmo. Acho que se não estudasse biologia seria 
mais tendenciosa para religião, mas a minha 
formação pesou mais, eu acho. (Eufena-T110).  

Fedra Então, o pouco conhecimento que eu tenho e que eu 
acho pouco sobre o xenotransplante; e pelo fato de 
ser envolvida com pesquisa e trabalhar com animais, 
no caso ratos. Se eu não tivesse envolvida com 
pesquisa minhas respostas seriam diferentes, porque 
eu sou evangélica e aí a religião iria me pegar muito 
nesse caso, mas o fato de trabalhar com pesquisa me 
fez ir para uma linha mais científica eu acho. 
(Fedra-T72). 

Néria É acreditar que esse método que está sendo estudado 
e utilizado é um método muito... a palavra não é 
bom... mas que é uma solução pra alguns problemas 
que vem acontecendo, que acontece com o ser 
humano e que é muito difícil você trabalhar dessa 
forma, porque eu tenho um caso na minha família da 
minha irmã precisar de um transplante de rim e ela 
está na fila de espera a séculos e, exemplo, se 
existisse o xenotransplante de rins ou quaisquer 
órgãos que seja e fosse viável para o ser humano, 
seria a solução pra ela, porque criar 10 porcos no 
laboratório é simples, mas você não pode criar 10 
seres humanos. Entendeu? (Néria-T78).  

Perséfone Minhas experiências de vida talvez, a fé no meu 
Deus, minhas crenças, porque o meio que a gente 
vive nos influencia... acho que a formação acadêmica 
pra responder aquelas perguntas de métodos, 
análise... o conhecimento é infinito, não tem fim. 
Acho que pensei em como minha família iria reagir 
se eu estivesse no caso de Miguel, os meus pais 
sempre me orientaram a seguir a bíblia, mas depois 
eu decidir seguir, porque muitas coisas que eu faço é 
pela bíblia, eu vejo que não fiz algumas coisas 
erradas porque eu segui a bíblia. Então, quando fala 
que a mãe de Miguel entrou em choque, eu acho que 
a entendi porque eu também entraria, porque eu sigo 
a bíblia. Acho que o fator religioso foi o que mais me 
influenciou. (Perséfone-T81).  
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Quadro 15. Fatores que influenciaram os licenciandos no conjunto das respostas 
(continuação). 

Licenciandos  Fatores que influenciaram no conjunto das 
respostas 

Zeus Acho que razão, muito do pensar se vai dar certo ou 
não, sentimento também, por imaginar a situação e 
as minhas crenças também, né?! Minhas crenças de 
acreditar que pode dar certo, minhas crenças 
culturais, que pra mim isso não seria uma coisa 
grave, mas pra eles seriam. Acho que minha 
formação, por estar envolvido com pesquisa poderia 
influenciar.  (Zeus-T104). 

Fonte: Elaborado pela autora.  

5.5. Especificidades da dinâmica relacional entre os aspectos epistêmicos (NdC) e 

não epistêmicos (SM) 

Com base na análise da dinâmica relacional inicial constatamos que os 

aspectos centrais são referentes à categoria de conflito (crenças religiosas). A síntese 

dessa dinâmica relacional inicial (ver QUADRO 11) evidenciou que a categoria de 

aspectos de conflito apresenta a uma dinâmica relacional marcada, 

predominantemente, por elementos de SM. Dessa forma, entendemos que o aspecto 

religioso (conflito) atua como principal disparador de elementos de SM na dinâmica 

relacional entre os elementos epistêmicos e não epistêmicos. Vale ressaltar que o 

aspecto religioso está intrinsecamente associado à estrutura do estudo de caso e que 

os licenciandos justificam a influência da sua formação religiosa ou ausência desta no 

conjunto das respostas da entrevista. 

A análise da atividade de associação entre as colunas revelou que a associação 

entre duas dimensões distintas tende a apresentar aspectos relacionais explícitos. 

Diferentemente, na associação entre a dimensão epistêmica – epistêmica não há 

presença de aspectos relacionais explícitos, pois os elementos de NdC aparecem 

isolados. O mesmo ocorreu com a associação entre as dimensões não epistêmica – 

não epistêmica caracterizada por elementos isolados de SM (ver QUADRO 12).   

As justificativas dos licenciandos referentes à associação mais realizada, 

Razão-Emoção, apresentam a dicotomia entre razão ligada à atividade científica e a 

emoção relacionada à sociedade. Como discutido por Echeverría (2003), a área da 

Sociologia da Ciência apresenta importantes contribuições sobre o papel dos fatores 
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não epistêmicos na atividade científica. A concepção de uma ciência neutra, isto é, 

isenta de sentimentos, ideologias e valores é ingênua e perniciosa.   

Essa dicotomização discutida acima é contraditória com os dados 

apresentados no quadro 13, pois, embora, os licenciandos compreendam a ciência 

como uma atividade puramente racional, os mesmos adotaram a concepção 

externalista como a que mais concordam, isto é, os licenciandos assumem que a 

ciência não é isenta de influências externas. As justificativas dos participantes sobre a 

concepção anarquista, como aquela que menos concordam, se concentram na 

importância do rigor científico que é garantido por uma etapa de sequência de etapas 

definidas pelo método científico. Esse método apresenta o conjunto de etapas 

necessárias para se chegar a verdade. Sendo essa uma das visões deformadas sobre a 

ciência discutida por Cachapuz e colaboradores (2011); Pérez (2001) e Pérez (1993). 

O quadro 14 apresenta a dinâmica relacional das questões gerais e específicas 

sobre o caso de Miguel, a análise das questões B, C e F evidenciou a ausência de 

aspectos relacionais explícitos, particularmente, os elementos de SM aparecem 

isolados. Vale destacar que os questionamentos B e C solicitam a tomada de 

perspectiva do participante, por exemplo, “Se fosse a mãe de Miguel, o que faria? Por 

quê?”. Portanto, tais questionamentos induzem o participante à tomada de 

perspectiva do outro (indicativo de SM). O questionamento F diz respeito ao aspecto 

religioso do caso de Miguel, isto é, à dimensão não epistêmica. O questionamento G 

aborda, especificamente, o aspecto científico do caso de Miguel, portanto, a dimensão 

epistêmica. Embora apresente aspectos relacionais explícitos, há predominância de 

elementos de NdC isolados.  

Os dados discutidos acima indicam que as características das questões, isto é, 

as dimensões abordadas podem influenciar na dinâmica relacional entre os aspectos 

de SM e NdC. As questões que abordam a dimensão epistêmica ou não epistêmica de 

forma isolada tendem a apresentar elementos isolados de NdC ou SM. Vale ressaltar, 

que tal apontamento não é regra, mas indicativo de uma tendência na dinâmica 

relacional entre os aspectos de NdC e SM. Dentre os elementos centrais nas 

justificativas dos licenciandos, destacam-se os elementos de tomada de perspectiva 

(indicativo de SM). Em contrapartida, os elementos ligados à NdC não apresentam a 
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mesma força que os elementos ligados à SM, em outras palavras, há menos 

elementos que sustentam e dão força à NdC do que à SM.  

O quadro 16 apresenta uma sistematização das concepções de NdC iniciais e 

subsequente dos licenciandos, ou seja, o posicionamento adotado no início da 

entrevista e o posicionamento apresentado em resposta as questões gerais e 

específicas. O quadro também apresenta a dinâmica relacional preponderante 

referente às questões gerais e específicas sobre o caso de Miguel.  

A sistematização apresentada evidencia a predominância de elementos 

isolados de SM. Nesse sentido, podemos nos questionar a razão desse domínio de 

elementos isolados de SM em relação a aspectos relacionais explícitos, pois, embora, 

a literatura aponte a presença de aspectos referentes à dimensão epistêmica e não 

epistêmica na resolução de QSCs (SADLER, 2004a; ACEVEDO DÍAZ, 2006), 

estabelecer uma dinâmica relacional explícita entre tais aspectos parece ser uma 

dificuldade dos licenciandos. Outro ponto evidenciado no quadro é que a concepção 

de NdC apresentada pelos licenciandos pode variar de acordo com a situação 

apresentada. Dessa forma, os licenciandos não apresentam um único posicionamento 

epistemológico.  
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Quadro 16. Sistematização do perfil epistemológico dos licenciandos e a dinâmica relacional preponderante. 

Participante Posicionamento epistêmico 
inicial 

Posicionamento epistêmico 
subsequente  

Dinâmica relacional 
preponderante 

Afrodite  Externalista  - Falseacionista 

- Contrário à concepção 
falseacionista  

- Externalista 

- Cientificista  

- Elementos isolados de SM 

Anfitrite Externalista - Contrário à concepção 
contextualista 

- Contrário à concepção 
cientificista 

- Empirista-indutivista 

- Elementos isolados de SM 

Apolo Externalista - Empirista-indutivista 

- Contrário à concepção 
falseacionista 

- Externalista 

- Cientificista  

- Elementos indicativos de 
preponderância de NdC 

- Elementos isolados de NdC 

- Elementos indicativos de não 
preponderância 

- Elementos isolados de SM 
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Quadro 16. Sistematização do perfil epistemológico dos licenciandos e a dinâmica relacional preponderante (continuação). 

Participante Posicionamento epistêmico 
inicial 

Posicionamento epistêmico 
subsequente 

Dinâmica relacional 
preponderante 

Aquiles 
Empirista-indutivista - Contrário à concepção 

externalista 
- Elementos isolados de SM 

Aretusa Externalista - Externalista  - Elementos isolados de SM 

Artemis Falseacionista - Externalista 

- Cientificista  

- Elementos isolados de SM 

Atena Externalista -Cientificista 

- Externalista  

- Elementos isolados de SM 

Cafira Externalista - Contrário à concepção de 
anarquismo epistemológico  

- Elementos isolados de SM 

Eufena Empirista-indutivista - Contrário à concepção 
externalista 

- Elementos isolados de SM 

Fedra Externalista  - Elementos isolados de SM 

Néria Racionalista dialético  - Elementos isolados de SM 

Perséfone Externalista - Empirista-indutivista  - Elementos isolados de SM 

Zeus Externalista - Contrário à concepção 
empirista-indutivista. 

- Elementos isolados de SM 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A presente pesquisa surgiu do questionamento sobre a natureza das questões 

sociocientíficas, pois, embora a literatura apresente discussões sobre os elementos 

presentes na resolução de uma questão sociocientífica (SADLER, 2004a; ACEVEDO 

DÍAZ, 2006), há a necessidade de pesquisas que busquem estudar a dinâmica 

relacional entre os elementos epistêmicos e não epistêmicos. Diante disso, ao iniciar 

esta pesquisa tinha-se como principal propósito investigar os elementos e respectivas 

características da dinâmica relacional entre os aspectos epistêmicos e não 

epistêmicos.  

A construção desta pesquisa partiu da discussão sobre as características das 

QSCs, como estas têm sido retratadas nas pesquisas e, principalmente, a discussão 

sobre as dimensões epistêmicas e não epistêmicas. Nesse seguimento, concluímos 

que as pesquisas da área têm atribuído pouca importância aos aspectos de NdC, 

assim como os aspectos morais (SILVA; SANTOS, 2014; ACEVEDO DÍAZ, 2006). 

Essas constatações evidenciam a necessidade de mais estudos sobre as dimensões 

epistêmicas e não epistêmicas na resolução de QSCs, pois, como demonstrado em 

nossa pesquisa, tais elementos estão presentes e são centrais na resolução destas 

questões.  

Com base nos resultados da nossa pesquisa podemos traçar algumas 

características que emergiram sobre a dinâmica relacional entre os elementos 

epistêmicos (NdC) e não epistêmicos (SM). A primeira refere-se à maior 

preponderância de elementos que suportam a SM, ou seja, a SM apresenta mais 

elementos influenciadores. Este resultado reforça a necessidade do estudo da 

dimensão não epistêmica na resolução de QSCs, pois, como discutido anteriormente, 

as investigações sobre a tomada de decisão sociocientífica, em geral, têm prestado 

menos atenção nos aspectos não epistêmicos (ACEVEDO DÍAZ, 2006). Levantamos 

alguns questionamentos sobre os possíveis fatores que influenciaram na 

predominância de uma dimensão em detrimento de outra: Por que os licenciandos 

apresentam ou buscam mais suporte na dimensão não epistêmica? Quais 
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características impulsionaram a predominância dos elementos de SM em detrimento 

dos elementos de NdC? Seria por causa da especificidade do caso de Miguel? Estaria 

associado a uma lacuna na formação dos licenciandos sobre a NdC?  

Nesse sentido, reforçando a necessidade de investigações sobre os elementos 

da dimensão não epistêmica na resolução de QSCs, a segunda característica diz 

respeito ao papel central do aspecto religioso nos discursos dos licenciandos, tal 

aspecto impulsionou elementos de SM na resolução da QSC proposta. Entendemos 

que as características do estudo de caso suscitaram elementos da formação religiosa 

dos licenciandos ou a ausência desta, pois retratava o dilema de uma mulher 

religiosa. Diante disso, podemos nos questionar sobre o papel da estrutura do estudo 

de caso na dinâmica relacional entre os aspectos epistêmicos e não epistêmicos, isto é, 

outros casos teriam os mesmos resultados? Em todas as outras QSCs isso se repete?  

Acreditamos que o estudo de caso apresenta potencialidades interessantes 

para a abordagem de QSCs em sala de aula. Assim, elencamos algumas 

características que podem ser levadas em consideração na utilização do estudo de 

caso, são elas: 1) É importante que a construção do estudo de caso leve em 

consideração os aspectos centrais do enredo, no caso da nossa pesquisa foi o conflito 

religioso, e como esses aspectos podem potencializar ou suprimir determinados 

elementos epistêmicos e não epistêmicos e 2) É interessante que o professor avalie os 

elementos suscitados pelos alunos, sejam eles, predominantemente, religiosos, 

morais ou referentes à NdC. Essas características são sugestões para que a 

abordagem de uma QSC, tendo como estratégia o estudo de caso, contemple as duas 

dimensões.  

A terceira característica diz respeito à associação entre os elementos 

epistêmicos e não epistêmicos, especificamente, aos questionamentos que solicitam 

tal associação. A pesquisa evidenciou que a associação entre duas dimensões 

distintas tende a apresentar aspectos relacionais explícitos. Dessa forma, no contexto 

do ensino de ciências, seria interessante que a abordagem escolhida pelo professor 

para trabalhar uma QSC solicitasse dos alunos a articulação direta entre os elementos 
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epistêmicos e não epistêmicos, com o objetivo de contemplar e discutir os diferentes 

aspectos das QSCs. 

Nesse sentido, a análise dos dados também revelou que as características das 

questões, isto é, as dimensões abordadas podem influenciar na dinâmica relacional 

entre os aspectos de SM e NdC. Dessa forma, questionamentos que solicitem a 

tomada de perspectiva do participante potencializam os elementos de SM, assim 

como questionamentos referentes à atividade científica potencializam elementos de 

NdC. Defendemos que a abordagem de uma QSC em sala de aula exige do professor 

a reflexão sobre as estratégias ou os questionamentos que potencializem a discussão 

dos elementos epistêmicos e não epistêmicos, preferencialmente, a articulação entre 

eles. Com base nesse entendimento, podemos nos questionar sobre: Que elementos 

na formação de professores são indispensáveis para que a abordagem de uma QSC 

em sala de aula contemple tais dimensões? Que estratégias ou questionamentos 

potencializam a presença de aspectos relacionais explícitos?  

A quarta característica refere-se ao posicionamento epistemológico, pois como 

discutido no capítulo de análise, uma pessoa pode transitar por diferentes 

posicionamentos epistemológicos. Os licenciandos não apresentaram um 

posicionamento definido sobre a NdC durante a entrevista, pelo contrário, pois, 

muitas vezes tais posicionamentos eram contraditórios. Outro fator que nos chamou 

a atenção foi o fato dos elementos de NdC não terem tanto destaque nas respostas 

dos licenciandos quando comparados aos elementos de SM.  

Nesse sentido, levantamos alguns questionamentos: isso parece um processo 

natural do processo epistemológico? Depende da situação que emergem na resolução 

de QSC? Acreditamos que o fato dos discursos dos licenciandos apresentarem 

predominância de elementos de SM e não apresentarem um posicionamento 

epistemológico “definido” pode indicar uma formação insuficiente para subsidiar 

elementos sobre a NdC. Tais apontamentos servem-nos de base para refletir sobre o 

processo de formação inicial e continuada dos professores, especificamente, a 

formação epistemológica dos licenciandos.  
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Concordamos com Almeida e Farias (2011), que a compreensão de NdC 

disseminada no contexto escolar é uma visão que não corresponde a concepção de 

NdC contemporânea, isto é, a ciência que são feitas hoje nas mais diferentes 

instituições, privadas ou públicas, com órgãos financiadores distintos. Associado a 

esse problema temos a fragmentação do conhecimento sobre a NdC; o fato de não 

existir uma disciplina obrigatória sobre a NdC e, principalmente, a ausência de 

problematização da NdC. Dessa forma, a área de ensino de ciências tem defendido a 

necessidade da inclusão de disciplinas que contemplem o ensino sobre a NdC nos 

currículos (ALMEIDA; FARIAS, 2011).  

As justificativas dadas pelos licenciandos sobre um conceito, sobre um 

posicionamento ou sobre um aspecto da QSC são mais elucidativas, mas nem sempre 

se mostram harmônicas ou condizentes com a escolha inicial. Isso seria decorrência 

de quê? Progresso epistemológico? Incongruências nas escolhas ou posicionamentos 

iniciais? As construções explicativas gerariam novas aprendizagens e novos 

posicionamentos? 

Embora o foco da presente pesquisa não seja o ensino de ciências, podemos 

nos questionar sobre as implicações de tal resultado para o mesmo. Ao ensinar 

ciências na escola, como essa situação entre as duas dimensões é tratada? Como os 

resultados dessa pesquisa podem contribuir para o ensino de ciências? Por quê? Tais 

questionamentos são pertinentes, visto que os participantes da pesquisa são 

licenciandos, logo, futuros professores.  

As duas dimensões estiveram presentes na resolução da QSC como apontado 

por Sadler (2004a) e Acevedo Díaz (2006).  No entanto, o delineamento interfacial das 

dimensões epistêmicas e não epistêmicas, evidenciou que em diferentes situações da 

QSC houve diferentes ocorrências nas relações entre SM e NdC, ou seja, esses 

elementos são dinâmicos na resolução de uma QSC. Assim sendo, será que no ensino 

de ciências as QSCs são efetivamente exploradas de forma plena, completa, levando-

se em consideração tais dimensões e a relações entre elas? 
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APÊNDICES  

Os documentos arquivados no CD correspondem ao:  

APÊNDICE D – Categorização das justificativas dos licenciandos referentes aos 

questionamentos gerais e específicos sobre o caso de Miguel.  

APÊNDICE E – Categorização das justificativas dos licenciandos referente ao 

questionamento J.  

APÊNDICE F – Transcrição da entrevista.  

APÊNDICE A- Descrição dos participantes da pesquisa.  
 

 
Participantes 

 

Período do curso 

 

Idade 

 

Sexo 

Afrodite 8º 35 Feminino  

Anfitrite 7º 21 Feminino 

Apolo 5º 24 Masculino 

Aquiles 7º 24 Masculino 

Artemis 3º 21 Feminino 

Aretusa 5º 24 Feminino 

Atena 3° 22 Feminino 

Cafira 8º 22 Feminino 

Eufena 3º 19 Feminino 

Fedra 7º 25 Feminino 

Néria 5º 20 Feminino 

Perséfone 3º 20 Feminino 

Zeus 7º 20 Masculino 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE B – Cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Em 

conformidade com as Res. CNS 466/12 e 510/16). 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA  

Campus Universitário de Jequié/BA 

Departamento de Ciências Biológicas 

Programa de Pós-Graduação Educação Científica e Formação de Professores 

Mestrado Acadêmico 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Em conformidade com as Res. CNS 466/12 e 510/16) 

Prezado (a) Senhor (a),  

Convidamos a participar, como voluntário (a), de uma pesquisa científica que 

estamos realizando, cujo título é este: "Sensibilidade moral e compreensão da 

natureza da ciência: um perfil interfacial na tomada de decisão sobre questões 

sociocientíficas". Eu, Daniela Santos Machado, sou a responsável. O prof. Dr. Júlio 

César Castilho Razera é o meu orientador. O objetivo de nossa pesquisa é traçar um 

perfil interfacial entre sensibilidade moral e compreensão da natureza da ciência em 

resoluções de questões sociocientíficas (QSCs) de licenciandos em ciências.  

Para alcançar esse objetivo, necessitamos de sua ajuda, que consistirá em 

participar de uma entrevista semi-estruturada, gravada em áudio e vídeo, na qual 

será convidado a analisar um dilema moral sobre xenotransplante e responder a 

algumas perguntas. O tempo médio da entrevista é de aproximadamente 40 minutos. 

Todas as informações que nos prestar serão utilizadas exclusivamente para fins de 

pesquisa acadêmica e somente sob sua autorização.   

Nós nos comprometemos com a confidencialidade e proteção de sua 

identidade (anonimato), pois o nosso interesse está apenas no conteúdo das respostas 

que nos dará. A entrevista pode causar algum cansaço, desconforto ou até mesmo 
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constrangimento em algumas das perguntas. Caso ocorra, deveremos ser avisados a 

fim de pararmos completamente ou continuarmos em outro momento. Lembramos 

que sua participação é livre, podendo se recusar e deixar de participar dessa nossa 

pesquisa em qualquer momento que desejar. Em qualquer momento, seja antes, 

durante ou depois de sua participação, também poderá pedir esclarecimentos sobre 

qualquer parte da pesquisa. 

Os dados coletados durante a realização da pesquisa serão guardados em 

mídias digitais por tempo indeterminado, sob nossa responsabilidade. Salientamos 

que não haverá gastos financeiros de sua parte, pois a entrevista será realizada na 

sua universidade e no horário estabelecido pelo senhor(a), não necessitando, assim, 

que se desloque para outros locais nem tampouco que se responsabilize em 

contribuir com a pesquisa em horários que considerar inapropriados ou prejudiciais. 

Se tiver gasto financeiro ou material em razão de sua participação, faremos o devido 

ressarcimento. 

Informamos que o (a) Senhor (a) terá acesso aos dados coletados e analisados 

por nós, a fim de que possa confirmá-los ou não antes de publicarmos.  

Se necessitar fazer alguma denúncia de procedimentos eticamente 

inadequados ou tiver dúvidas ocorridas antes, durante ou depois da pesquisa, o (a) 

Senhor (a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UESB, 

pelo telefone (73) 3528-9727 ou e-mail cepjq@uesb.edu.br. Em qualquer momento nós 

também poderemos sanar suas dúvidas sobre os conteúdos da pesquisa, pelo 

telefone (79)99648-4821 ou e-mail: danielamachado.bio@gmail.com.  

Se o (a) Senhor (a) aceitar o nosso convite para participar dessa pesquisa, 

solicitamos a gentileza de assinar este termo em duas vias: uma das quais ficará com 

o (a) Senhor (a) e a outra será por nós arquivada. Solicitamos, ainda, sua rubrica na 

página que não constar assinatura. 

Sua colaboração será muito importante para o alcance de nosso objetivo e 

possibilitará ampliar nosso conhecimento sobre um tema que ainda carece de 

investigação. Portanto, caso aceite colaborar, agradecemos imensamente. 
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Eu, _________________________________________________________, aceito o 

convite para participar espontaneamente da referida pesquisa. ______________, 

______ de ____________ de _______. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do (a) participante da pesquisa 

 

__________________________________________ 

Pesquisadora Responsável 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia – UESB 

CAP - 1º andar 

Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: 

Jequiezinho 

CEP: 45.206-510  

Jequié – Bahia  (73)3528 9727 

cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br 

Daniela Santos Machado 

         danielamachado.bio@gmail.com 

(79)99648-4821 

Prof. Dr. Júlio César Castilho Razera 

juliorazera@yahoo.com.br 

(73)99171-2029 

 

APÊNDICE C – O roteiro da entrevista  

1) Solicitar que o participante escreva de 5 a 10 palavras que vieram à mente dele 

após a leitura do caso de Miguel. 

[Permitirá uma classificação inicial das palavras associadas ao dilema, de acordo com 

as dimensões epistêmicas e não epistêmicas]. 

2) Convidar que justifique cada uma das palavras. 
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[Ajudará na consolidação da classificação e identificação de possíveis 

correlacionamentos ou dinâmicas que se apresentam entre os termos e as respectivas 

dimensões]. 

3) Solicitar que o participante da pesquisa escolha de 3 a 5 frases numeradas do texto, 

que mais chamaram sua atenção. 

4) Convidar para apresentar justificativas. 

5) Mostrar a lista pré-elaborada de palavras e solicitar que o participante circule de 5 

a 10 palavras que ele relacionaria com o caso Miguel (pedir que as palavras não 

sejam as mesmas escolhidas anteriormente). 

[Permitirá a ampliação do repertório do participante e, por consequência, 

complementará os objetivos do primeiro exercício de ALP]. 

6) Pedir que justifique cada uma das palavras. 

[Complementará e reforçará a consolidação da classificação e identificação de 

possíveis correlacionamentos ou dinâmicas que se apresentam entre os termos e as 

respectivas dimensões]. 

7) Perguntar o que o participante conseguiria correlacionar (ligar com traço - quantos 

traços quiser, sem restrição) entre as duas colunas abaixo: 

Certeza Autonomia 

Descoberta Alteridade 

Evidência Bondade 

Lógica Emoção 

Método Esperança 

Objetividade Fé 

Prova Felicidade 

Razão Honestidade 

Realidade Humanidade 

Teoria Justiça 

Verdade Liberdade 

 

8) Pedir para comentar / justificar. 
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9) Perguntar o que o participante conseguiria correlacionar (ligar com traço - quantos 

traços quiser, sem restrição) entre as duas colunas abaixo: 

Certeza Descoberta 

Realidade Método 

Evidência Prova 

Lógica Objetividade 

Razão Teoria 

Experiência Verdade 

Análise Pesquisa 

Hipóteses Fatos 

 

10) Pedir para comentar / justificar. 

11) Perguntar o que o participante conseguiria correlacionar (ligar com traço - 

quantos traços quiser, sem restrição) entre as duas colunas abaixo: 

Felicidade Amor 

Fé Alteridade 

Emoção Bondade 

Humanidade Esperança 

Justiça O outro 

Autonomia Liberdade 

Igualdade Sentimento 

Eu Honestidade 

12) Pedir para comentar / justificar. 

[O conjunto de exercícios anteriores dará oportunidade para o participante dizer 

diretamente sobre o delineamento correlacional e a dinâmica entre os elementos que 

se apresentam nas duas dimensões. Veja que os exercícios estão intencionalmente 

assim estruturados: epistêmicos x não epistêmicos; epistêmicos x epistêmicos; não 

epistêmicos x não epistêmicos]. 

13) Fazer com o participante aquele exercício sobre compreensão da natureza da 

ciência. Usar escala Likert. Pedir a justificativa. 
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[Possibilitará uma classificação do participante quanto à sua concepção de ciência 

(compreensão da natureza da ciência) e, ainda, a emersão de elementos específicos 

que se encontram nessa dimensão epistêmica] 

Questões básicas diversas e abertas: 

A) O que pode dizer sobre o caso? 

[Possibilidades de identificar os diversos elementos que se apresentam na 

argumentação do participante e suas respectivas funções e/ou interações, que ainda 

não apareceram anteriormente]. 

B) Se fosse a mãe de Miguel, o que faria? Por quê? 

[Essa mobilização empática, com a mudança de papel do participante, poderá trazer 

elementos mais específicos sobre a dimensão não epistêmica e, a depender da 

justificativa, também sobre sua relação com a epistêmica]. 

C) Se fosse Miguel, o que faria? Por quê? 

[Essa mobilização empática, com a mudança de papel do participante, poderá trazer 

elementos mais específicos sobre as dimensões epistêmicas e não epistêmicas que se 

apresentam no dilema]. 

D) Se fosse médico de Miguel, o que faria? Por quê? 

[Essa mobilização empática, com a mudança de papel do participante, poderá trazer 

elementos mais específicos sobre a dimensão epistêmica e, a depender da 

justificativa, também sobre sua relação com a não epistêmica]. 

E) Se fosse da empresa americana de pesquisa o que faria? 

[Essa mobilização empática, com a mudança de papel do participante, poderá trazer 

elementos mais específicos sobre a dimensão científica envolvida e, a depender da 

justificativa, também sobre sua concepção de ciência]. 

F) O que pode dizer sobre o aspecto religioso envolvido no caso? 

[Possibilitará a emersão de elementos específicos que se encontram na dimensão não 

epistêmica e, ainda, uma possível identificação da dinâmica desses elementos no 

processo argumentativo, ou seja, como esses elementos são mobilizados]. 

G) O que pode dizer sobre o aspecto científico envolvido no caso? 
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[Possibilitará a emersão de elementos específicos que se encontram na dimensão 

epistêmica e, ainda, uma possível identificação da dinâmica desses elementos no 

processo argumentativo, ou seja, como esses elementos são mobilizados]. 

H) Que outros aspectos você diria que também estão inseridos ou relacionados nesse 

caso? 

[Abre possibilidades que as questões anteriores não atingiram, e que poderão ajudar 

na complementação ou corroboração dos dados coletados]. 

I) Particularmente, você é a favor ou contra o uso de animais para esses fins? 

Explique. 

[Intenção de fazer emergir de elementos mais específicos e concretos que se colocam 

nas duas dimensões. Dará maior consistência ao conjunto de dados]. 

J) Particularmente, você é a favor ou contra o xenotransplante? 

- Se for particularmente contra, pedir para argumentar a favor do xenotransplante no 

caso Miguel. 

- Se for particularmente a favor, pedir para argumentar contra o xenotransplante no 

caso Miguel. 

[Intenção de fazer emergir elementos mais específicos e concretos que se colocam nas 

duas dimensões. Dará maior consistência ao conjunto de dados]. 

L) Que fatores influenciaram (baseou) você no conjunto de suas respostas? Pedir para 

explicitar, dar exemplos. Deixar que o participante tenha acesso total a suas 

respostas, se ele assim quiser. 

[Dará oportunidade para o participante falar abertamente sobre o que embasa seus 

argumentos. Dará oportunidade para identificarmos o posicionamento desses fatores 

nas dimensões estudadas]. 
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