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O Título Deste Minicurso Revela a Necessidade 
De Uma Escolha Entre Ciência e  Mito  

MITO 

• A palavra mito está relacionada a um fato 
ou entidade cujas propriedades são 
lendárias ou relato imaginário em geral 
associado à observação de fenômenos 
naturais transmitidos nas sociedades 
humanas de geração em geração ou, ainda, 
a líderes políticos que poderiam levar a 
nação à vitória.  

• Ex: Na cultura greco-romana a crença ne 
existência de deuses responsáveis pelo 
fenômenos naturais. Na sociedade 
moderna a líderes totalitários. 

CIÊNCIA 

• A palavra ciência significa conhecimento 
atento e aprofundado de algo. O 
conhecimento pode ser empírico ou 
científico. 

• Empírico relaciona-se ao conhecimento 
dos fatos sem buscar as causas. 

• Científico: implica na observação de fatos 
e sua explicação por teorias submetidas a 
verificação experimental. 



Registros  do 
conhecimento  

• Oral: através das gerações 

• Gráficos: A arte rupestre  
expressa elementos da cultura do 
homem pré-histórico. 

•  Escrita: Farmacopeia chinesa 

•  Artigos: publicados em revistas 
com revisão por pares. Bancos de 
dados. 



Conhecimento Cultural na América pré-
colombiana : Agricultura e Astronomia 

Eram muito avançados, mas, havia um MITO... 



S É C U L O S  X V I  E  X V I I :  G R A N D E S  
M U DA N Ç A S  N A  C U LT U R A  E U RO P E I A  

• Medidas sistemáticas de astronomia realizadas por Ticho Brahe, Nicolau 
Copérnico, Johan Kepler levam à teoria heliocêntrica do Sistema Solar. 

 

• A produção artesanal de lentes por Hans Jensen e seu filho Zacharias levou 
à construção do microscópio e da lupa. Estes instrumento levaram à grande 
evolução da Biologia e da Astronomia.  

 

• Galileu adota o heliocentrismo e usando uma luneta descobre os 4 satélites 
do planeta Jupter. 

 

• Utilizando-se das observações, do raciocínio lógico e das 
experimentações, Galileu fundamentava suas conclusões. Esse modo de 
proceder ficou conhecido como método experimental e Galileu conhecido 
como o pai da experimentação e considerado o precursor da revolução na 
Física a partir do século XVII.   

 



A metodologia científica se reforça no 
pensamento de René Descartes (1596-
1650), e mais desenvolvida pelo físico 
inglês Isaac Newton (1643-1727) em 
pesquisas sobre Óptica e Gravitação.  

Descartes propôs chegar à verdade 
através da dúvida sistemática e da 
decomposição do problema em 
pequenas partes, características que 
definiram a base da pesquisa científica, 

estudando-se os sistemas mais simples 
e incorporando mais e mais variáveis, 
em busca da descrição do todo. 

Resultado: Um rápido aumento do 
conhecimento dos fenômenos naturais e  
seu aproveitamento, o que só aconteceu 
na Europa Ocidental 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton


Rigor na Aplicação do Método Científico 

Avaliação de erros sistemáticos: qualidade dos 

instrumentos de medida. 

Avaliação de erros devidos à natureza das amostras. 

Erros devido a falhas na medida. 

 

Calibração periódica dos instrumentos de medida. 

 

Distribuição dos valores medidos → valores médios e 

seus desvios 

 

Integridade do cientista.  



Ciência nos secs. XVIII, XIX, XX e XXI 

RESULTADO:  

Grande desenvolvimento científico 

e tecnológico leva a grandes 

mudanças da sociedade humana 

devidas à revolução industrial com 

o uso de novas fontes de energia: 

máquina a vapor, gerador de 

energia elétrica, motor elétrico, 

iluminação elétrica, etc criando 

oportunidade de trabalho nas 

cidades e diminuição da população 

rural.    



Serendipity:  a Ciência e o Acaso  
Dois exemplos  

1896 Roentgen descobre o Raio X 
durante suas pesquisas no estudo do 
espectro da radiação produzida ao 

acelerar um feixe de eléctron no interior 
de um tubo onde existia um gás 

rarefeito. Uso imediato em Radiologia. 
Prêmio Nobel em 1901 

 

Os polímero condutores foram sintetizado 

por acaso por um estudante de Shirakawa, 

estudados por MacDiarmid e teoria criada 

por Heeger. Os polímeros conjugados e 

emissores de luz apresentam propriedades 

ópticas e eletrônicas similares às dos 

dos semicondutores inorgânicos. Os 

dispositivos são os OLEDS. 

Prêmio Nobel em 2000 



A importância do erro e a formação do 
conhecimento 

A Ciência não é um produto pronto e acabado. 

 

O erro faz parte do processo de descoberta/inovação. 

 

Mudança de paradigma: erro não é sinônimo de fracasso. 

Aprendizagem por repetição x reflexão/prática.  

 

A Ciência escolar é apresentada de forma polida, sem 

arestas, “magicamente construída”. 

 

Professor  erro não é ferramenta de 

punição/certificação. 

 



Taxonomia para uso pedagógico do erro 

Análise de erros. 

Helena Noronha Cury 

 



Erros: análise de avaliações de larga escala 

Porcentagem de escolha 

 

 A - Com a chave aberta, nenhuma das lâmpadas 
acendem. 
 
 B - Com a chave fechada, todas as lâmpadas 
apresentam a mesma intensidade luminosa. 
 
 C - Com a chave aberta, a luminosidade da lâmpada A 
é maior que a da lâmpada B 
 
 D - Considerar que a intensidade da lâmpada B era 
maior que a da lâmpada C. 
 

 E - Com a chave fechada, todas as lâmpadas 
acendem e as intensidades luminosas das 
lâmpadas B e C são iguais, mas menores que A. 
(Correta) 



Iniciação Científica em sala de aula 

Caráter humanístico da Ciência 

 

Desmistificação da descoberta 

 

Valorizar o erro 



Iniciação Científica em sala de aula 

 Buscar temáticas contextualizadas especialmente 

em problemáticas locais;  

 Utilizar um mote: feira de ciências; olimpíadas 

científicas; colaboração com centros de pesquisa e 

universidades;  

 Exemplos: Febrace; OBMEP; IYPT; FIOCRUZ; 

OPF; OBF; IJSO; OBC; Parlamento Jovem; 

OBAP;  

 http://www.olimpiadascientificas.com/  ou 

https://www.facebook.com/OlimpiadasCientificas 



Método Científico em sala de aula 

Segundo M.A.M. “mostrar que o ensino do 

método científico como se fosse uma rígida 

sequência de passos que começa com a 

observação e culmina em uma 

conclusão/descoberta é um erro didático e 

epistemológico.” 

 

O autor sugere o ensino de  

                       “Procedimentos Científicos” 

https://www.educacao.sp.gov.br/projeto-de-iniciacao-cientifica-transforma-alunos-do-ensino-medio-em-pesquisadores/


Resultados esperados 

Desenvolvimento de habilidades e 

competências cognitivas, psicomotoras e 

socioafetivas.  

 

Autonomia da busca pelo conhecimento; 

responsabilidades e cumprimento de prazos; 

motivação;  

 

Contribui com a escolha profissional 

 

Desperta a vocação científica 



Construção de mitos 

Superação / convivência com mitos culturais 

 

Criação de mitos  

 

Utilizando os mitos para reflexão 



Divulgação Científica na escola 

Aproximação da Ciência com o cotidiano 

 

Integração de ambientes formais e não-formais de 

aprendizagem. 

 

Promoção da alfabetização científica 

 

Uso de mídias 



Método Científico e Fake News  
José Fernando Rey e Luisa Guimarães 

9 de novembro de 2021 – Não perca!!! 
 
 

https://www.catedraeducacaousp.org/minicursos2021 

https://www.catedraeducacaousp.org/minicursos2021


Provocações 

Fomentamos e propagamos mitos? 

 

Contribuímos para uma visão desmistificada da 

Ciência? 

 

A Ciência é a uma “nova religião”? Detém a verdade 

absoluta? 

 

Como promover a Ciência e, ao mesmo tempo, 

respeitar as crenças? 

 

Como lidar com o negacionismo? 



Obrigado! 

Yvonne P. Mascarenhas 
 

Herbert A. João 



https://www.bbc.com/portuguese/geral-41789539

