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1. Título do vídeo/documentário: Em busca da certeza
2. Nomes e especialidades dos três professores consultores:
Professor(a) Maria Cristina de Araripe Sucupira    Disciplina: Biologia
Professor(a): Rosemary Segurado Disciplina: Sociologia
Professor(a): Rute da Cunha Pires Disciplina: Matemática
3. Título do trabalho: (Valorizar a incerteza no processo de pesquisa).

4. Material necessário para realização da atividade:

a._lápis, régua, compasso (opcional)
b._Acesso  aos  dados  de  doenças  endêmicas  no  Brasil  ou  determinada 
região encontrados em geral na  saúde pública dos municípios ou no site do 
ministério da saúde. Ver http://portal.saude.gov.br/saude/

5. Principais conceitos que serão trabalhados em cada disciplina: 

Disciplina 1: Biologia
Protozoonoses, parasitoses, viroses e doenças bacterianas.
Prevenção e tratamento de doenças.(saúde pública).
Método científico.

Disciplina 2: Sociologia
políticas sociais
dinâmica social
sistema sócio-político-cultural
política social

     
     Disciplina 3: Matemática
Distribuição de freqüências
Representação gráfica
Medidas de tendência central

http://portal.saude.gov.br/saude/


Amostragem

Principais etapas e estratégias para trabalho interdisciplinar sugerido:

Inicialmente exibe-se o vídeo. Importante salientar que anteriormente os 
alunos  já  devem  ter  estudado  em  biologia  as  protozoonoses,  viroses, 
doenças bacterianas e verminoses e  ter  noções de genética,  pelo menos 
herança mendeliana. A partir do vídeo a Biologia suscita a discussão sobre 
levantamento de dados em genética  e da dificuldade de conseguí-los,  o 
professor, se tiver tempo, pode até sugerir a tentativa de levantamento de 
dados genéticos oficiais da população brasileira, o grupo observará que é 
bastante difícil obter esses dados, salvo exceções de algumas cidades que 
possuam centros de estudos em genética. Observando a dificuldade de se 
trabalhar com dados em genética sugere-se o trabalho com as doenças que 
afetam a população pois os dados são mais facilmente adquiridos, faz-se 
então  a  identificação  dos  três  problemas  de  saúde  mais  freqüentes  na 
região. Divide-se a turma em grupos de quatro alunos no máximo para esse 
trabalho. Escolhidos os três problemas de saúde, pede-se que façam um 
trabalho bibliográfico sobre essas doenças(forma de transmissão, medidas 
profiláticas, tratamento, agente causal, etc.)
Segue-se agora com o levantamento dos dados da população da região em 
relação às doenças escolhidas, os alunos deverá ir a campo buscar esses 
dados que poderão ser encontrados nos postos de saúde, na saúde pública, 
importante levantar índice de incidência na população por faixa etária. Os 
grupos  devem montar em tabelas esses dados para a região e fazer um 
exercício de ampliar para a população brasileira esse índice de incidência 
das doenças. 
A partir desse levantamento inicial o aluno deve ser incentivado a discutir 
as características sociais, culturais e econômicas de cada região e verificar 
os elementos existentes em cada região que proporcionam a incidência de 
determinadas doenças e não de outras enfermidades.
O professor deve incentivar os grupos a fazerem projeções teóricas sobre 
os dados, depois de realizadas e devidamente registradas, os grupos agora 
devem  procurar  esses  dados  no  ministério  da  saúde  para  confirmar  a 
projeção e a partir desse momento inicía-se a discussão da projeção com os 
dados reais, biologicamente falando e também estatisticamente.

6. Quais as etapas (lista resumida) desse trabalho?
A) Identificação das três doenças mais freqüentes na região e comparar 
com os dados gerais da população brasileira



B)  Elaborar  metodologia  de  sistematização  dos  dados  com  modelos 
científicos – diferenciar o conceito de pesquisa e de enquête, população e 
amostra.  Organizar  os  dados  em  tabela  de  distribuição  de  freqüências, 
representando graficamente e verificando no estudo local qual a medida de 
posição que melhor se ajusta ao tipo de pesquisa. É importante considerar 
“que os números não falam por si mesmos”, eles precisam ser organizados, 
discutidos  e  interpretados.  Cabe  ao  professor,  introduzir  uma discussão 
entre os % encontrados para o município para determinada doença/faixa 
etária e os % encontrados através do IBGE (ou outra fonte acessível) para 
esta  mesma  doença/faixa  etária.  Quais  são  as  condições  ou  mesmo 
variáveis  que interferem na  presença  doença/  faixa  etária  local?  Para  o 
aluno deve ficar evidente que alguns fatores podem ser controlados, outros 
não,  o  que  acarretará  uma variabilidade  nos  resultados  obtidos,  o  qual 
revela um grau de incerteza que está associado a qualquer ocorrência do 
fenômeno em estudo.

C) Avaliar a busca de construção de certezas e ver como o conhecimento 
ocorre  a  partir  de  condicionantes  histórico-social  e  obtém o  caráter  de 
provisoriedade

7. Como vocês avaliariam esse trabalho? 

O trabalho proposto deve valorizar os processos de discussão realizados 
pelos alunos e se foi  alcançada a proposta de realização de trabalho de 
caráter interdisciplinar. Trata-se de apresentar as discussões em tornos do 
conhecimento  em suas  múltiplas  perspectivas  para  que  se  identifique  a 
provisoriedade dos conceitos científicos de todas áreas.
 
8. Em  qual  ano  ou  anos  do  Ensino  Médio  seria  melhor  aplicar  esse 

trabalho? Por que? 
Esse trabalho deve ser aplicado no segundo ou  terceiro ano do ensino 
médio,  pois  os  alunos  já  possuem  os  conhecimentos  introdutórios  de 
biologia,  matemática  e  sociologia,  além  de  apresentar  a  maturidade 
necessária para a compreensão e discussão do trabalho.

9. Sugestões de leituras e consultas:

9.1. Livros e periódicos:



COHEN, Jean e LEPOUTRE, Raymond.  Todos Mutantes,  Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar Editor, 1987.

DAVIES, Kevin,  Decifrando o genoma – A corrida para desvendar o DNA 
humano, São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

DAVIES, Paul. O quinto milagre – Em busca da origem da vida, São Paulo, 
Companhia das Letras, 2.000.

DAWKINS, Ricard, O Gene Egoísta, Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 2001.
FERREIRA,  Ricardo,  Watson  &  Crick  –  A  história  da  descoberta  da  
estrutura do DNA, São Paulo: Odysseus, 2003

JACOB,  François,  A lógica  da  vida,  São Paulo,  Companhia  das  Letras, 
1993.

LEITE, Marcelo, O DNA, São Paulo: PubliFolha, 2003.

LEWONTIN, Richard,  A Tripla Hélice,  São Paulo: Companhia das Letras, 
2002

OLIVEIRA, Fátima,  Engenharia Genética – O sétimo dia da criação,  São 
Paulo, Editora Moderna, 1995.

RIFKIN, J., O século da biotecnologia, São Paulo, Editora Makron, 1999.

SOUSA,  Marcelo  V.,  Gestão da  Vida?:  genoma e pós-genoma,  Brasília, 
Ed.UNB, 2.001.

TEIXEIRA,  Mônica,  O  Projeto  Genoma  Humano,  São  Paulo,  Publifolha. 
2.000.
WILKIE, Tom, Projeto Genoma Humano – Um conhecimento perigoso, Rio 
de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1994.

GATTI,  Bernadete   A.,  FERES,  Nagib  Lima  (1978)  Estatística  básica  para  Ciências 
Humanas. São Paulo: Editora Alfa-Omega.
VIEIRA,  Sonia;  HOFFMANN,  Rodolfo  (1986)  Elementos  de  Estatística.  São  Paulo: 
Editora Atlas.
VIEIRA, Sonia; WADA, Ronaldo (1985) Estatística. São Paulo: Editora Atlas.
MARTINS, Gilberto de Andrade; DONAIRE, Denis (1987) Princípios de Estatística. São 
Paulo: Editora Atlas.



9.2. Páginas  da  Rede  (internet)  que  podem  ser  consultadas  pelos 
professores e estudantes para complementar esse trabalho. 

SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) – SP
www.seade.gov.br
IBGE – www.ibge.gov.br

9.3. Passeios,  visitas e lugares para levar  os alunos.  (complemento ou 
ajuda  aos  professores  na  execução  do  trabalho  interdisciplinar 
(quando houver). 

Posto de Saúde do Bairro ou Postos de saúde do Município.
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Estadual de Saúde
Serviços de Vigilância Sanitária
Serviços de Vigilância Epidemiológica

 Outros documentários sugeridos. 

Gattaca, uma experiência genética
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