Dados eInterpretação:
Conhecendo aDiferença
Adistinção entre dados e
interpretação não é menos
importante na sala de aula de

C

onsidere as segu. intes declal.'ações:
I" [)cc!araçclo: ;\ é um ser
humano. B é um chimpanzé. ;\ e
B têm muitas semelhanças. mas
tanto A como B têm inúmeros
atributos diferentes.
2" f)ec!([/"(/íIío: As semelhanças
mostram que A e B descendem de uma
origem comum. isto é. ancestrais em
comum. As diferenças sugerem que A e
H não seguem o mesmo trajeto de
evol ução.
3" f)ec!a/"(/ç-clo: As semelhanças
mostram que A e B têm a mesma
origem. isto é. um Criador - Deus. A
razão para as diferenças é que o Criador
escolheu fazer cada espécie singular e
distinta.
A declaração inicial é um dadoobservÚvcl. conhecível e aberto a
experimentos. A segunda e a terceira
dec Iarações não são in formação: e las
são conclusões tiradas de suposições
acerca do significado da declaração
inicial: a primeira por um evolucionista
e a segunda por um criacionista. Esta
ilustração revela que o conhecimento/
informação pode ser dividido em dois
diferentes conceitos -dados e interpretação. Sendo que os dados estão sujeitos
a interpretações alternativas. os estudantes e pesquisadores precisam
distinguir eom cuidado entre a informação realmente incluída nos dados
coletados e a "informação" derivada
dos dados. que é apresentada eomo
evidência para uma hipótese. Os
cientistas se esforçam por ser tão
objetivos quanto possível a esse respeito, mas vúrios fatores (predisposições)

Sabendo a diferença

ciências do que no laboratório de
ciências.

podem influenciar sua seleção e interpretação dos dados.
A distinçüo entre dados e interpretaçüo nüo é menos importante na sala de
aula de ciências do que no laborat<írio
de ciências. Os estudantes
freqüentemente vêem interpretação
exposta como dados - em museus. em
programas de ciências na televisão. em
livros e revistas sobre a natureza e nos
jornais. Os professores têm a responsabilidade de ajudar os alunos a compreender o que é dado e o que é
especulaç~lO.

Para os professores. a maior de todas
as dificuldades em separar dados de
interpretação ocorre com o uso de livros
didúticos. a principal fonte de informação para a sala de aula. Na sala de
ciências. os livros didúticos
freqüentemente incluem mais interpretação do que dados. Os alunos precisam
orientação inicial para ajudú-los a
distinguir entre as duas coisas. Isso
exigirú esforço adicional da parte dos
professores. mas deve dar resultado
positivo. Com a prática. os alunos se
tornarão mais analíticos e requererão
menos explicações do professor.

E/sine Kennedy

Que é dado'l Como pode alguém
dizer qual é a diferença entre dado e
interprctação'l Dado consiste cm
medidas c observações usadas como
base para raciocínio. debate. ou Cúlcu10. 1 Dados observúveis são geralmente
considerados como fatos inalterúveis.
embora pos,sam ou não ser verdadeiros.
À medida que a tecnologia e a ciência
progridem. os "fatos" são descartados.
modificados. ou substituídos por novos
dados. Medições. por exemplo. podem
formar a base para identificar um objeto
ou fenClmeno. Contudo. a identificação
pode na realidade ser uma interpretação.
Os fússeis de seres extintos. por
exemplo. são geralmente classificados
através de medição das vúrias partes do
corpo que foram preservadas. A despeito da exatidão e precisão das medições.
é difíeil uma identificaç~lo correta
porque. com muitos dos animais
envolvidos em eonehas e extintos. os
cientistas não sabem se os seres maiores
cuja estrutura se assemelha ú desses
pequenos seres representam diferentes
espécies. gêneros. ou fases de desenvolvimento. Identificações e comparações.
portanto. não são dados; são interpretações. A ciência precisa. necessariamente. usar identificações e comparações
como dados.
Muita controvérsia na literatura
científica é originada por um problema
bem significativo: interpretações
extraídas de baneos de dados limitados.
Esse aspecto precisa ser salientado em
todas as unidades que são estudadas em
qualquer sala de aula de ciências.
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· Complexidade de dados e
interpretações
Como ilustração da interação complexa entre dados e interpretações,
consideremos dois passos envolvidos no
processo de identificação de rochas e
mmerals:
I" Passo: lnterpretaç{[o de propriedades da luz. A descrição que os
pesquisadores fazem das propriedades
de uma rocha é baseada em seu exame
microscópico de um pedaço muito
estreito de rocha (comumente referida
como uma "fatia fina"). A luz polarizada (ondas de luz que vibram em um
único plano específico) é usada para
realizar uma série de testes sobre cada
mineral na fatia fina. Os mineralogistas
usam os padrõcs rcsultantes para
determinar a composição mineral da
amostra. Assim sendo. a idcntificação
dos minerais é uma interpretação
haseada nas descrições dc propriedades
da luz.
2" Passo: Identijicaç(/o de roC!UlS.
Para identificar amostras de rochas, os
cientistas examinam o contato entre
dois tipos de minerais e medem quanto
de cada um está presente. Um geólogo
ao estudar as rochas considera as
identificações dos minerais como
"dados" lou '"fatos" I, emhora na
realidade sejam uma interpretação de
outra interpretação. (Os '"dados"
mineralógicos se originaram nas
descrições da propriedade da luz.) Logo
que a rocha é identificada, aquela
informação tamhém é utilizada como
dados.
xatamente quão válida é a identificação de um mineral ou rocha')
Depende dos métodos utilizados.
Conclusões podem ser ohtidas pela
comparação de amostras com
padrões. Três fatias finas, por exemplo.
podem ter a mesma composição mineraL mas seus cantatas minerais podem
ser muito diferentes. Se os grãos
minerais estão interligados, diz-se que a
amostra é uma rocha ígnea. Se os grãos
minerais estão alterados. distorcidos.
alongados e alinhados. é uma rocha
metamórfica. Os mesmos minerais
consolidados formam uma rocha
sedimentar. Quando os termos e procedimentos são bem definidos. a identificação é bastante fácil e relativamente
confiável.
Considerando que "dados" são
definidos como unicamente aquilo que
pode ser medido ou observado

E
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diretamente, os
professores
precisam ajudar
seus alunos a
aprenderem a
interpretar o que
lêem a fim de
chegar a conclusões confiáveis (e
A foto Retirou
avaliar as conclusões de outras
pessoas). Prec isam
compreender que
uma interpretação
é uma explicação.
um meio de
apresentar informação em termos
compreensíveis. A
exatidão das
interpretações é
limitada pela
disponihilidade de
Corte transversal de arenito.
dados e pela
estrutura. Entretanto. um terceiro nível
predisposição do ohservador.
de interpretação é apresentado para
explicar como os oólitos foram formaNíveis múltiplos de interpretação
Existem vários nívcis de interpretados.
ção. O nome o(ílito, por exemplo. não
:\. O terceiro nível haseia-se em
ohservações de amhientes modernos. Os
só identifica um tipo específico de
rocha. mas tamhém cncerra uma história geólogos sahem que os oólitos são
dc condições amhientais e de
geralmente formados perto da praia pela
depositação envolvidas em sua formaagitação das águas salgadas mornas e
rasas. Os pesquisadores aplicam este
ção. Como pode Ulll nome adquirir tanta
informação interpretativa')
conhecimcnto ilS rochas oolíticas
encontradas na cncosta de uma montaI. O pesquisador encontra uma rocha
com partículas redondas. que se asseme- nha. Em outras palavras. os geólogos
usam o que sahem accrca da situação
lham a contas. unidas. Na amostra. as
moderna para interpretar um amhiente
partículas circundam um objeto maior
que consiste em uma suhstância diferen- anterior. Elcs prcsumem que os oólitos
primitivos na montanha sc formaram ali
te. Uma fatia fina da amostra é escolhido mesmo modo quc os oólitos moderda e anal isada com res pe ito a sua
nos se formam no oceano ou no grande
mineralização. O primeiro nível de
lago salgado em Utah. Essa interpretainterpretação é a identificação da
ção parece hastante lógica. e as conclucomposição mineral das pequenas
sõcs parecem óhvias. No entanto. as
contas. A propósito desta ilustração.
associações podem não ser corrctas.
diremos que essas partículas são de
O exercício não terminou. Essas
carbonato de cálcio.
interpretações são agora acrescentadas a
2. A identificação da estrutura da
outros dados (que tamhém têm interprerocha cheia de contas redondas é
baseada em uma análise da relação entre tações múltiplas) para se chegar à
descrição final da exposição de uma
um pequeno pedaço de rocha ou
rocha específica. O processo é duplicamaterial de concha e o carhonato de
do em outras exposições ou
cálcio que foi depositado ao redor dele.
afloramentos de rochas sobre uma
Essa informação estrutural. combinada
região mais ampla ao desenvolver um
com o formato (redondo) das partículas,
leva o pesquisador a identificar as
modelo.
4. Os geólogos usam outros tipos de
contas como oólitos.
rochas e dados adicionais para desenA essa altura, alguém pode pensar
vai ver modelos de acontecimentos
que o exercício está concluído e que a
geológicos na história da Terra. Grãos
identificação da amostra é tão si rnples e
consolidados de quartzo. por exemplo,
direta como identificar o mineral e sua
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erróneas. Por esta
razão. procuram
manter uma
atitude de
objeti vidade na
pesquisa.' Esse
compromisso com
a objetividade tem
criado uma aura
de infalibilidade
A foto Retirou
em torno da
ciência e dos
cientistas. Os
relatórios na
imprensa popular
e na televisão
simplificam
demasiadamente o
trabalho dos
cientistas. dando a
~ntender que
.Iuando um
A identificação de minerais como esta rocha metamórfica é baseada
cientista chega a
em análise de desenhos da luz que eles formam quando fatias finas
uma conclusão.
da substância são testadas com luz polarizada.
todas as teori as
concorrentes
são chamados de arenito. Modelos em
foram refutadas e todas as indagações
arenito podem ocorrer como resultado
resolvidas. Isso encoraja um falso senso
de um processo conhecido corno
de segurança e confiança na ciência.
estratificação cruzada. Geralmente. as
Alguns cientistas pouco fazem para
estrati ficações cruzadas são formadas ii
dissipar essa imagem.
medida que as correntes (vento dou
Para complicar a situação. a comuniágua) depositam areia e sedimento fino
dade científica tem adotado a posição de
nos declives das dunas protegidas do
que qualquer pesquisador que tenha
vento. Ao integrar um amplo círculo de
propensão religiosa não é científico:
dados e interpretações (minerais.
assim sendo. por definição. a ciência
rochas. oólitos e estratificação cru7<lda).
criacionista não pode ser verdadeira
os geólogos desenvolvem um quinto
ciência. Tal atitude deixa de reconhecer
nível de interpretação: modelos. Os
seus próprios preconceitos. I
modelos fornecem aos cientistas uma
Aqui estão algumas tendências que
estrutura generalizada para desenvolver
influenciam a ciência - alguns fatores
predições e tirar conclusões a respeito
técnicos. outros sutis e inconscientes:
de acontecimentos que devem ter
I. Dificuldades na amostragem. O
ocorrido no passado. ~
primeiro problema em juntar dados é a
Por que é necessário distinguir
predisposição na amostragem. Cada
claramente entre dados e interpretações
cientista tem algumas idéias preconcebiquando avaliamos as pesquisas"? Dados
das que influenciam sua escolha de
são medições e observações reais.
dados. Amostragem ao acaso ajuda a
Interpretações são uma tentativa de
minimizar esses problemas.' mas.
identificar ou explicar o que é medido
mesmo assim. as escolhas de
ou observado. A vai idade de uma
amostragem geralmente favorecem uma
interpretação depende de quão bem ela
hipótese específica.
acomoda os dados disponíveis. Interpre2. Erros sistemáticos. Um cientista
tações podem mudar conforme muda a
pode ter um "ponto cego". uma falha em
base de dados. Essa interação entre
reconhecer dados. É comum. por
dados e interpretação é o que torna a
exemplo. para um paleontólogo que se
ciêneia tão bem-sucedida e progressiva.
especializa em lesmas fósseis coletar
uma variedade maior de gastrópodes do
Preconceito durante a aquisição
que outras pessoas que pesquisam na
de dados
encosta de montanhas. No entanto. essa
Os cientistas admitem que são
mesma pessoa descobrirá menos
propensos a erros e concepções
moluscos e corais do que outros

coletores de fósseis no local. Um
registro exato dos tipos de fósseis pode
ter importante influência sobre a
interpretação daquele local. mas a
predisposição do pesquisador pode
afetar a exatidão da contagem.
O processamento de dados também
pode introduzir tendências técnicas
sistemáticas." Um procedimento falho
não reconhecido. uma fórmula matemática ou análise estatística incorretamente
apl icada durante o processamento dos
dados introduz nos resultados um erro
ou tendência sistemática.
3. Dificuldades tecnolágicas. Os
cientistas podem incorporar grandes
quantidades de dados e interpretações
em modelos gerados por computador
para fazer análises envolvendo reconhecimento de padrões. Os modelos criados
em computador produzem tendências
tecnológicas porque seus parâmetros
simplificados limitam as aplicações do
modelo aos sistemas reais 7
4. Qualidade dos dados. A análise de
dados introduz tendência porque
interpretações qualitativas ou subjetivas
estão embutidas nas conclusões. No uso
de técnicas de datação pelo teor de
argônio e potássio. por exemplo. a
quantidade desses elementos em dada
amostra pode ser medida com muita
exatidão e precisão. No entanto. é difícil
saber exatamente o que os dados
significam. As conclusões acerca da
idade da amostra dependem muito de
inúmeras suposições e são afetadas por
problemas na metodologia. incluindo
erro humano.' A tecnologia atual não
pode calcular diretamente a idade de
rochas sedimentares fossilíferas; por
isso. as conclusões são tendenciosas.
pois estão baseadas em uma análise de
material ígneo associado. que pode ou
não fornecer idades válidas. Dados
descritivos (informação que não é
possível quantificar) são ainda mais
problemáticos.
5. Dificuldades financeiras. Os
métodos científicos requerem rigorosas
provas antes das teorias poderem ser
aceitas. Contudo. dificuldades monetárias e de tempo limitam o processo
decisivo de provas. Novos dados são
incorporados na teoria atual porque é
mais fácil publicar material quando a
conclusão de alguém é amplamente
aceita pela comunidade científica. O
processo de financiamento atualmente
exerce uma influência incrível sobre a
pesquisa. 9 Se não há matérias
publicadas. não há dinheiro para a
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pesquisa. É simples assim.
Rigorosos testes exigidos pelo
método científico não são econômicos.
por isso. idéias e conceitos são muitas
vezes preparados apressadamente para
publicação e então citados em publicações posteriores. As pressões monetárias fazem aumentar a tendência técnica
por limitar o processo experimental. Os
estudantes devem estar alerta para o
fato de que o financiamento de pesquisa
exerce grande controle sohre o que
chega a ser impresso.

Implicações para ciência e
religião
Quando se trata da intcrface entre
ciência e religião. vários pontos precisam ser ohservados.
Primeiramente. nem todos os dados
são calculados com exatidão. e ús vezes

Ajudando alunos a separar
dados de interpretação
Este exercício pode funcionar em
várias disciplinas. Professores de
ciências podem usar um capítulo de
um livro didático de ciêncías ou um
artigo de jornal ou revista científica
popular que apresenta conclusões
como fatos. Usar vários exemplos e
pelo menos um que apresente
conclusões sem qualquer dado. Os
professores de história podem usar
vários parágrafos de um livro
didático de história ou artigos de um
jornal ou revista. Professores de
outras disciplinas como religião,
inglês e saúde podem usar um livro
didático ou artigo de revista para
criar um exercício útil para seus
alunos.
Antes do início da aula, escolher
um parágrafo ou parte da fonte,
fazer cópias e distribuir entre os
alunos ou escrever no quadro-degiz. Destacar ou sublinhar os itens
no parágrafo que podem ser
medidos ou observados diretamente.
Destacar ou sublinhar (em cor
diferente) conclusões, especulações
e outras declarações que dizem ao
leitor em que acreditar. Para maior
ajuda neste projeto, os professores
podem contatar a autora por e-mail:
ekennedy@univ.llu.edu ou consultar
o Instituto de Pesquisa de
Geociência no site: http://
www.grisda.org/.
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é difícil diferenciar entre dados e
interpretação.
Interpretações
múltiplas de
qualquer base de
dados não são
apenas possíveis.
mas tam bém
A foto Retirou
plausíveis.
Embora a interpretação de dados
possa scr muito
complexa. o
ccnário mais
simples de todos é
geralmente
preferido aos mais
complexos no
dcscn vo Iv imcn to
da teoria.
Em scgundo
Conclusões acerca de como rochas antigas, como o oólito acima.
lugar. a predispoforam formadas são baseadas em observações de ambientes
sição está presentc
modernos.
em toda intcrpretação porque todas
as interpretações científicas são pelo
funcionam. Na verdade. a Bíhlia
frcqüentemente sugere meios de
menos parcialmente suhjetivas.
investigação que não seriam consideraEm terceiro lugar. o público precisa
entender como a ciência funciona. Às
dos pela maioria dos não cristãos. Tal
vezes as pessoas ficam inquietas porque
pesquisa deve reconhecer qualquer
as interpretéll;ões científicas estão
tendência escriturística que possa estar
mudando con stan te men tc. tornando-I hes
presente. Como em toda a boa ciência,
di l"ícil saber em que acreditar. Entretéll1os dados precisam ser cuidadosamente
to. essa é a natureza da ciência. É assim
avaliados.
que ela avança.
Em quarto lugar. emhora a ciência
Conclusões
Os cientistas estão plenamentc
forncça informação relevante sohre o
conscientes quanto a muitas dessas
mundo que nos rodeia e as descohertas
científicas tenham freqüentemente sido
uma bênção para a humanidade, os
cristãos não devem basear suas crenças
Considerando que "dados" são
teológicas em conceitos científicos
específicos. Se for permitido ú ciência
definidos como unicamente aquilo
ditar a teologia, então cada vez que as
interpretações científicas mudarem. a
teologia terá de mudar. quer as alteraque pode ser medido ou observado
ções sejam ou não coerentes com o
sistema e as experiências da crença da
diretamente, os professores
pessoa.
Ao mesmo tempo. a teologia não
precisam ajudar seus alunos a
deve ditar como os cientistas devem
fazer seu trabalho ou formar suas
aprender a interpretar o que lêem
conclusões. Conceitos como "estabilidade das espécies". baseados na teologia
a fim de chegar a conclusões
ensinada pelos líderes ela igreja nos
séculos 17 e 18, III e a teoria geocêntrica
são algumas elas idéias que contribuem
confiáveis (e avaliar as
para o contl ito entre a ciência e a
teologia.
conclusões de outras pessoas).
A Bíhlia pode fornecer tanto hipóteses como obstáculos legítimos que
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Cristo proclamam
a falsidade desse
conceito. l +
Para os cristãos. a Bíblia
fornece uma base
filosófica para
crença e uma
fonte de informaA foto Retirou
ção que sugere um
outro modo de
ahordar o estudo
da natureza.
Usando esta
perspecti va.
alguma harmonia
entre a ciência c a
Bíhlia pode ser
alcançada. Na
verdade. os
cristãos podem ser
os que têm maior
Fósseis, como o do arqueoptérix acima, são medidos com o
prohahilidade de
propósito de identificação.
perceber harmonia
porque reconhequestões. Entretanto. principalmente na
cem Deus como o Criador da natureza e
área de origens. a ciência unicamente
de suas leis científicas.
não pode avaliar o hanco de dados
completo porque a ahordagem científica
l:'laine Kennedy.
n~IO considera a possihilidade do
j>IT.n., c''.!,('(i/o'.!,(/ !lO
envolvimento sohrenatural na natureza
IlIs/illllo de j)c"{lflis(/
dl' G('()('i(;II('id (;NI,I
ou na história da Terra. Além disso. os
('III rumo rilldu.
cientistas (criacionistas ou
A foto Retirou
Culi/(imiu. ri \ ()
evolucionistas) não observaram os
InSÚflf!o c' Il/ul/ril!l'
acontecimentos que ocorreram muito
jh'/U ,\S\(!{ 'iil\'({(! (II
tempo atrás no Universo. tampouco
do, .\dl'e1l/is/li\ di!
podem reproduzi-los. Amhos os proces,\c'lifl/O nio
sos são necessários a fi m de ohter
;JI"oj}(;siro de C\p/O/"II!
conclusões científicas confiáveis a
ill!crjúcc ('lIlrc ci/;!1c;o (' religiúo. /\ J)ru. F/oil/('
partir de dados.
Kcn}/cdy r('('chclI SClI dou/orado ('III g('%g;o du
A maioria dos cientistas acredita que
Ullil·('/".Iidude do Sul du Culijúl'lliu elll IV ')/.
existem conflitos irreconciliáveis entre
II/uulll/('II/e c/u /l'Ilhulllll elll doisl,ro/elOs: (I)
1I1lúlisc l'Sf(l1l\f;C(l de (/;srrihtúcú() de
a ciência e a Bíhlia. 11 Ayala. por
m;cr()c/cl}/l'lIlo!lO 1J/(1I1tl1ll";({! de !"()c/ltI/ot!o.\({ de
exemplo. declara: "Reivindicar que as
gr({lIl1!ocúo jillu do rochedo IJasa/ associado COIII
declarações de Gênesis são verdades
o lú/}('(l!.\' ,)'{/nds!ofle do G,.{/fld C{/IIYOII: c (2)
científicas é negar toda a evidência.
dc!crmil/{/('úo do (llllhicfl!C de dCjJos;!a{'(/o de
Ensinar tais declarações nas escolas
urclli!o (' xisto (/ssoc;udo col11 os !ocois de ninho
como se fossem ciência causaria
dc diIlO.\',\(llIrO 1/(/ jJ{/!{/g()II;{/, Argcl/fina. ";e/f
tremendo dano."I' Na verdade. a
elld('/'e("o j)()s/ol I;: II IJó!) C{OIlIJIIS S/reei. 1"01110
evidência científica não comprova um
rilldo. CA 9335IJ. f"'UA. /:"-1110 ii·
período histórico longo nem curto para
c{elllled\,Cii'lulÍl·./III.edll. O leilor /(0111,,;111 pode
a vida. A evidência disponível fornece
eOIl.llllror o sile do IlIs/illllo: 11/11'.//
\I'H'\\ .grisd(l,org/.
informação muito limitada.
Os dados não são o principal problema em reconciliar a ciência e a Bíblia. É
NOTAS EREFERÊNCIAS
a interpretaçüo dos dados que cria os
I. Webs/cr's ColleRe Die/iollor\' (New York:
Random Housc. 1991 l.
conflitos. Tem-se dito: "O presente não
2. Andrcw D. Miall. Prillciples oI'Sedilllellror\'
só é a chave para o passado. como
Bosill Allu/rsis (Ncw York: Springcr- Verlag.
também é a chave para o futuro."]1
1984). pág. 5.
Tanto os relatos históricos de um
3. Francisco Ayala. Rohert McCormick Adams.
dilúvio mundial como os relatos
Mary-Deli Chilton. Gerald Holton. Kumar
proféticos acerca da segunda vinda de

Patel. Frank Prcss. Michael Ruse e Phillip
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A foto Retirou

Teorias científicas são baseadas na
interpretação de dados observados.
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