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RESUMO 

 
PINAFO, Jaqueline. O que os jovens têm a dizer sobre ciência e tecnologia? 
Opiniões, interesses e atitudes de estudantes em dois países: Brasil e Itália. 2016. 
465f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2016.  
 
A presença eminente e a forte influência da C&T na sociedade atual são inevitáveis 
e impulsionam mudanças nos diferentes espaços-tempos. Dessarte, a 
aprendizagem e/ou atitudes e valores atribuídos ao ensino de ciências constituem 
espaço privilegiado na construção da cidadania, autonomia, pensamento e ação na 
forma como os estudantes incorporam e se beneficiam de tais transformações. 
Desse modo, o desencanto dos jovens pela ciência e pela carreira científica é algo 
que tem preocupado professores, acadêmicos e elaboradores de políticas públicas 
em diversos países na atualidade. Diante dessa constatação, conhecer o perfil dos 
jovens brasileiros por meio da expressão de seus interesses, opiniões e atitudes 
acerca da ciência e tecnologia é uma forma significativa de relacionar não só a 
relevância que ela tem para eles, bem como sua influência sobre suas preferências, 
tanto no que se refere à opção acadêmica como à profissão, sendo este o objetivo 
desta pesquisa, que tem como enfoque ampliar e aprofundar essas discussões, 
inserindo-se no campo da avaliação educacional de natureza quantitativa. Por se 
tratar de uma tendência internacional, e no intuito de não só compreender, mas 
buscar conexões entre a construção de indicadores de percepção pública em 
diferentes contextos socioculturais e como estes influenciam na construção de 
valores sobre a ciência e tecnologia, a Itália se configurou no cenário de um estudo 
colaborativo. Os dados da pesquisa foram coletados pelo instrumento Barômetro, 
em uma amostra de representação nacional, nos dois países, baseados em um 
plano amostral. Participaram do estudo: Brasil - 78 escolas e 2.368 jovens; Itália - 99 
escolas e 3.503 jovens. Os dados encontrados apontam que brasileiros e italianos 
possuem grande interesse pelos temas científicos abordados na escola, 
principalmente os que estão relacionados com o corpo humano e seus cuidados, 
especialmente entre as meninas. De modo geral, os jovens de ambos os países 
possuem atitudes positivas com relação aos desafios ambientais e visão otimista 
quanto ao futuro no sentido de que, devido à C&T, haverá melhores oportunidades 
para as gerações futuras e serão encontradas curas para doenças. Apesar de 
demonstrarem interesse pelas aulas de ciências, em ambos os países, tanto 
meninas quanto meninos têm pouca aspiração em serem cientistas e trabalhar com 
tecnologia avançada. Embora apresentem atitudes positivas e otimistas com relação 
à C&T, a busca por informações científicas em centros de ciência e museus é 
incipiente e restrita a uma pequena parcela da população, especialmente no Brasil. 
O hábito informativo mais utilizado pelos jovens brasileiros, no geral, é assistir à TV, 
e, especificamente, entre as meninas, dedicar-se à leitura de livros e revistas 
especializadas. Os italianos assistem a documentários e utilizam a internet para a 
busca de informações científicas. Tais dados apontam que jovens de países em 
desenvolvimento, como os brasileiros, estão se alinhando às posturas e atitudes de 
jovens europeus, embora as diferenças socioeconômicas e culturais, bem como os 
sistemas de ensino, o currículo e as decisões pedagógicas apresentem diferenças 
marcantes. Em 2007, por meio do instrumento ROSE, pesquisadores brasileiros 
buscaram conhecer a percepção dos jovens com relação à C&T, dessa forma, como 
o Barômetro, em sua construção, considerou a permanência de elementos que 



pudessem estabelecer relações entre as posturas dos jovens, cabe ressaltar que, 
por meio de uma série histórica, observou-se que, dentre os sete anos transcorridos 
entre a primeira coleta de dados e esta pesquisa, os dados indicam que as atitudes 
positivas com relação à ciência aumentaram e apresentam esperanças de que a 
ciência venha a contribuir com o mundo e com as explicações que a ciência ainda 
não descortinou. Entretanto, mantiveram o interesse em conhecer assuntos sobre 
doenças como o câncer e principalmente no fato de aprender a tratá-las, mas 
demonstram desinteresse em conhecer doenças como HIV/AIDS e como controlá-la. 
Com relação ao meio ambiente, mantiveram a percepção de que as pessoas 
continuam se preocupando pouco com os problemas ambientais e que cada um 
pode influenciar de forma positiva na proteção ambiental. Continuam demonstrando 
grande interesse pela ciência escolar e pelas aulas de ciências, porém, de forma 
significativa, caiu o interesse em seguir carreiras científicas e que lidem com 
tecnologia. Diante dos resultados apresentados, espera-se abrir caminhos para 
futuras investigações, bem como fomentar reflexões com base em um diálogo entre 
as vozes manifestas, currículos, livros didáticos, professores e elaboradores de 
políticas públicas.   
 
 
Palavras-chave: percepção da ciência pelos jovens; ensino de Ciências; avaliação 
educacional; barômetro escolar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

PINAFO, Jaqueline. What do youngsters have to say about science and 
technology? Students’ opinions, interests and attitudes in two countries: Brazil and 
Italy. 2016. 465f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

The prominent presence and the strong influence of S&T in society today are 
inevitable and promote changes in different spaces-times. In this sense, learning 
and/or attitudes and values assigned to the teaching of science are a privileged 
space in the building of citizenship, autonomy, thought, and action in how students 
incorporate and benefit from such changes. Thus, the disenchantment of young 
people with science and scientific career is an issue that has concerned teachers, 
academics and policy makers in many countries nowadays. Considering this fact, to 
know the profile of young Brazilians through the expression of their interests, 
opinions and attitudes about science and technology is a significant way to relate not 
only the relevance it has for them as well as their influence on their preferences, both 
in terms of academic option and of profession. This is the objective of this research, 
which focuses on broadening and deepening these discussions, inserting itself in the 
field of quantitative educational assessment. Because it is an international trend, and 
in order to not only understand, but also to seek connections between the 
construction of public perception indicators in different socio-cultural contexts and 
how they influence the construction of values about science and technology, Italy has 
emerged in the scenario of a collaborative study. The survey data were collected by 
the barometer instrument, in a nationally representative sample, in both countries, 
based on a sampling plan. Study participants: in Brazil - 78 schools and 2,368 young 
people; in Italy - 99 schools and 3,503 young people. The findings show that 
Brazilians and Italians have great interest in scientific topics covered in school, 
mainly those related to the human body and its care, especially among girls. In 
general, youngsters of both countries have positive attitudes towards environmental 
challenges and an optimistic vision of the future in the sense that, due to S&T, there 
will be better opportunities for future generations and cure for diseases will be found. 
Although students show interest for science classes, in both countries, boys and girls 
have little aspiration to be scientists and to work with advanced technology. Although 
presenting positive and optimistic attitudes to S&T, the search for scientific 
information in science centers and museums is incipient and restricted to a small 
portion of the population, especially in Brazil. The informative habit most used by 
young Brazilians in general is to watch TV, and specifically among girls, to devote 
themselves to reading books and specialized magazines. Italians watch 
documentaries and use the internet to search for scientific information. These data 
indicate that young people in developing countries, such as Brazil, are approaching 
the postures and attitudes of young Europeans, although the socioeconomic and 
cultural differences, as well as the education systems, curricula and pedagogical 
decisions show notable differences. In 2007, through the ROSE instrument, Brazilian 
researchers sought to understand the perception of young people with regards to 
S&T. In this way, as the barometer in its construction considered the permanence of 
elements that could establish relations between the attitudes of young people, it is 
noteworthy that, through a historical series, it was observed that among the seven 
years between the first data collection and this research, the data indicate that 
positive attitudes towards science have increased and they also hope that science 



will contribute to the world and to the explanations that science has not yet unveiled. 
However, they continued interested in knowing issues about diseases like cancer 
and particularly in learning to treat them, but show disinterest in learning about 
diseases like HIV/AIDS and how to control it. Regarding the environment, they 
maintained the perception that people worry little about the environmental problems 
and that each individual can have a positive influence on environmental protection. 
They continue to show great interest in school science and science classes, but there 
was a significant drop in the interest in scientific careers and in those dealing with 
technology. With the results presented here, we expect to open avenues for future 
research, and to encourage reflections based on a dialogue between the manifest 
voices, curricula, textbooks, teachers and policy makers. 
 
 
Keywords: perception of science by young people; science teaching; educational 
assessment; school Barometer 
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INTRODUÇÃO 

Um dos maiores desafios da educação, na sociedade em que vivemos, 

globalizada e influenciada pelos avanços da ciência e tecnologia, é, sem dúvida, 

oferecer, de maneira simultânea, a todas as camadas da população oportunidades 

de aprendizagem de qualidade, baseadas na democracia e na equidade de gênero. 

É imprescindível que o estudante se sinta como integrante desse processo de busca 

por uma educação melhor, de modo responsável e comprometido, pois essa 

participação contribuiria para influenciar, de início, a sua atitude frente aos estudos, 

a sua postura na escola e a sua relação com a sociedade em que está inserido 

(BARROS, 2015).  

No Brasil, a qualidade, no ensino, a democratização do acesso à escola e as 

desigualdades sociais e econômicas vêm sendo constantes alvos de debates e 

políticas públicas, como indica uma série de leis surgidas após a Constituição 

Federal de 1988, tais como: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

(LDBEN/96); a Emenda Constitucional nº 14 de 1996 (BRASIL, 1996), que instituiu o 

FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério); a Lei nº 10.172, de 2001, que estabeleceu o PNE (Plano 

Nacional de Educação), com validade de 10 anos (BRASIL, 2010); a Lei nº 11.494, 

de 2007, que regulamentou o FUNDEB (BRASIL, 2007); a Emenda Constitucional    

nº 59, de 2009, que ampliou o ensino obrigatório dos quatro aos 17 anos de idade, e 

o novo Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2009), Lei nº 13.005, de 2014 

(BRASIL, 1996), conforme aponta Garcia (2015). 

Essas discussões sobre a ampliação e a democratização do sistema escolar 

brasileiro estão atravessadas pelos impactos do desenvolvimento científico e 

tecnológico. Nesse sentido, como aponta Vogt (2006, citado por FAPESP, 2005), os 

impactos da ciência e da tecnologia na sociedade atual se refletem na economia, na 

política, na comunidade (em termos de sociedade civil), nos domínios institucionais 

especializados (saúde, educação, leis, bem-estar e seguridade social, etc.), na 

cultura e nos valores (indústria cultural, crenças, normas e comportamento). 

Essa perspectiva gera implicações diretas para o ensino de ciências, 

principalmente no entendimento crítico necessário para a compreensão dos 

impactos decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico (CHASSOT, 2003; 

DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011). Em termos de discussões 
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pedagógicas, isso significa que o ensino de ciências assume um papel de destaque, 

já que, por meio dele, é que os jovens podem compreender os processos de 

produção científica, os produtos da ciência, sua forma de ver o mundo, valores e até 

mesmo a linguagem científica, atribuindo novos significados ao conhecimento e 

estreitando a relação do jovem com o trabalho, a cultura e as questões de ciência e 

tecnologia postas no mundo atual (BARROS, 2015).   

Nesse sentido, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) comentam que o 

desafio são as escolas incorporarem, em seus programas de ensino e nas práticas 

docentes, os conhecimentos de ciência e tecnologia relevantes para a formação 

cultural dos alunos. Complementa Krasilchik (2011, p. 14) que os conceitos básicos 

da disciplina de ciências são capazes de ajudar o jovem a “pensar 

independentemente, adquirir e avaliar informações, aplicando seus conhecimentos 

na vida cotidiana”. 

Isso não significa que, com os conhecimentos de ciências que possuem, 

todos possam ler melhor o mundo, pois não basta apenas entender as 

transformações que ocorrem no planeta, mas colaborar para que elas sejam para o 

melhor (CHASSOT, 2014). Por isso, trata-se de propiciar uma melhor compreensão 

do mundo para nele intervir de modo consciente e responsável, a partir de 

elementos que conduzam à qualidade de vida (AULER; DELIZOICOV, 2001).  

Assim, para a educação de qualquer cidadão, no mundo contemporâneo, é 

fundamental.  

 

[...] que ele possa adquirir uma noção, no que concerne à ciência e à 
tecnologia, de seus métodos, de seus riscos e limitações, dos 
interesses e determinações (econômicas, políticas militares, 
culturais, etc.) que presidem seus processos e suas aplicações 
(MASSARANI; MOREIRA, 2009, p. 119). 

 

Essas expectativas demonstram que há a necessidade de uma reforma 

educacional em todos os níveis de ensino que poderia gerar um grande movimento 

de renovação, inclusive na educação científica (MASSARANI; MOREIRA, 2009). Até 

porque, segundo Santos (2007) e Krasilchik (2011), a forma como o ensino de 

ciências vem se desenvolvendo é descontextualizada, pois se dá por meio de 

memorizações de vocábulos e fórmulas, de modo que os estudantes até aprendem 

os termos científicos, mas não são capazes de apreender o significado de sua 

linguagem e de sua aplicação no cotidiano. 
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Segundo Cachapuz et al. (2011, p. 10), para uma renovação no ensino de 

ciências, precisa-se não só de uma “renovação epistemológica dos professores, mas 

que esta venha acompanhada por uma renovação didático-metodológica de suas 

aulas”. Portanto:  

 

Aprender a aprender, ensina Paulo Freire. Saber pensar, 
complementa Pedro Demo. Aprender a fazer, como dizia Celestien 
Freinet. Como, porém, “aprender a aprender”, “saber pensar” e 
“aprender a fazer”? Os caminhos são múltiplos, inúmeros e não 
necessariamente convergentes. Entretanto, em todos eles, não 
importam os atalhos ou percursos realizados, o fundamental é 
manter a curiosidade pelo conhecimento, ensinar a fazer perguntas, 
a desenvolver argumentos, sejam eles contrários ou favoráveis ao 
tema em estudo (PECHULA; CALDAS; GONÇALVES, 2013, p. 45). 

 

Assim, estudos de Ramos e Rosa (2008) e Viecheneski, Lorenzetti e 

Carletto (2012) apontam que a situação se agrava quando o foco recai sobre o 

ensino de ciências nos anos iniciais. Isso devido a 

 

[...] fatores que dizem respeito às concepções e crenças que os 
educadores possuem em relação não só aos conhecimentos 
científicos, mas ao processo de ensinar e aprender ciências nos anos 
iniciais, desde que muitos docentes consideram que alunos nesta 
faixa etária não têm condições de compreender os conhecimentos 
científicos (VIECHENESKI; LORENZETTI; CARLETTO, 2012, p. 
855). 

 

Para Chaves e Shellard (2005), há a necessidade que o ensino de ciências, 

nas séries iniciais, integre ciências aos conhecimentos científicos, incorpore as 

questões vinculadas ao processo de alfabetização científica. Os autores ainda 

enfatizam que não basta incluir nos currículos conceitos, pois é preciso incorporar, 

na prática pedagógica, atividades que permitam a exploração de tais conhecimentos 

com base nas situações cotidianas dos estudantes. 

Corroboram Osborne, Simon e Collins (2003), ao discutirem o fato de que, 

com o passar dos anos escolares, diminui o interesse dos estudantes pela ciência, 

principalmente os que terminam o Ensino Fundamental. Para Trumper (2006), o 

interesse pela ciência e, em especial, em física, diminui conforme os alunos vão 

avançando na escolaridade.  

Assim, Chassot (2014, p. 18) diz que “não devemos apenas espiar o mundo 

que aí está. É preciso adentrar nele”. É nesse movimento do convívio diário com 
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tantas transformações, influências na vida e mudanças de modo geral que se insere 

o papel do conhecimento científico na sociedade. A educação científica se tornou 

uma necessidade, pois todos precisam usar informações científicas para fazer 

escolhas que surgem no cotidiano.  

Nas palavras de Chassot (2011, p. 54), a linguagem que se utiliza na escola 

vai se tornando apenas uma parte do que se precisa para “organizar, construir e 

reconstruir oportunidades sociais”. Assim,  

 

O aprendizado proporcionado pela escola é somente uma das 
características que auxiliam o ser humano a compreender o 
ambiente em que vive e que a comunicação com o meio pode 
acontecer por uma variedade de símbolos e linguagens, que nesse 
caso trata-se da alfabetização científica (MATEUS; GONÇALVES, 
2013, p. 2). 

 

O documento National Science Education Standards (1996), do National 

Research Council, publicado nos Estados Unidos, já colocava como meta para o 

século XXI a alfabetização científica (ESTADOS UNIDOS, 1996), sendo esta 

ministrada em todos os níveis e sem distinção, com vistas a um caminho para a 

democracia. Assim, para qualquer cidadão, no mundo de hoje, é fundamental o 

conhecimento sobre o que acontece na ciência, tecnologia e inovação, 

principalmente os riscos, limitações e seus usos.  

Vogt e Polino (2003, p. 57) apontam uma diferença entre os termos 

alfabetização científica e cultura científica, já que a primeira centra seu processo no 

indivíduo, não abrangendo a realidade em sua totalidade, e a segunda, por sua vez, 

não é um atributo de indivíduos, mas de sociedades, e, embora estas estejam 

constituídas por indivíduos, não se poderia afirmar que cada indivíduo representa a 

sociedade, ou seja, “são processos coletivos de comunicação e difusão social da 

ciência”. 

A alfabetização científica que ocorre durante a formação acadêmica do ser 

humano, ao longo do seu processo, vai criando bases de desenvolvimento de 

valores e hábitos que afirmam a cultura científica em uma sociedade cada vez mais 

baseada nos princípios científicos e tecnológicos de uma cultura científica. Assim, de 

modo intrínseco, considera-se, ao utilizar o termo cultura científica, não só o 

“conhecimento de indivíduos, mas também suas implicações em suas ações” 

(HURTADO; CEREZO, 2010, p. 369). Desse modo, nas palavras de Vogt (2006),  
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[...] cultura científica tem a vantagem de englobar tudo isso e conter 
ainda, em seu campo de significações, a ideia de que o processo que 
envolve o desenvolvimento científico é um processo cultural, quer 
seja ele considerado do ponto de vista de sua produção, de sua 
difusão entre pares ou na dinâmica social do ensino e da educação, 
ou ainda do ponto de vista de sua divulgação na sociedade, como 
um todo, para o estabelecimento das relações críticas necessárias 
entre o cidadão e os valores culturais, de seu tempo e de sua história 
(VOGT, 2006a, p. 24-25).1 

 

Nesse sentido, o ser humano não é considerado um depósito de 

informações e conhecimentos que adquire ao longo da vida, mas dotado de outras 

dimensões ligadas à cultura na qual está inserido e que ele influencia com suas 

ações. Para melhor compreender a dinâmica que envolve o conhecimento científico, 

Vogt (2006a) apresenta uma espiral, denominada “Espiral da Cultura Científica”, 

com a intenção de demonstrar a dinâmica das relações inerentes e necessárias 

entre ciência e cultura. 

Assim sendo, o protagonismo da ciência na sociedade moderna tem um 

corolário implícito: os temas da ciência se transformam, como nunca, em questões 

de ciência, tecnologia e sociedade (VOGT; POLINO, 2003). Os impactos são 

sofridos por dimensões sociais variadas e há muitos anos tenta-se responder a 

muitas indagações do tipo: “De que maneira a sociedade percebe esses múltiplos 

impactos? O que pensa sobre os resultados da aplicação do conhecimento? Como 

recebe o risco de certas tecnologias?” (FAPESP, 2005).  

Na tentativa de compreender a dinâmica complexa dessas relações entre 

ciência, tecnologia e sociedade é que se deu voz à opinião pública como meio de 

democratização do conhecimento e gestão, por meio de pesquisas de percepção 

pública da ciência e tecnologia em avaliações de larga escala.  

 

Em muitos países, especialmente da Europa, Ásia e América do 
Norte, as diretrizes de educação e de políticas científico-tecnológicas 
já incluem, há décadas, a mensuração da cultura científica de uma 
determinada região ou país entre suas principais atividades, com o 
objetivo de estimular a participação cidadã e seu engajamento em 
assuntos científicos e tecnológicos (VOGT; FAPESP, 2003, p. 12). 

 

                                            
1 Essa informação também se encontra disponível em uma entrevista concedida à Revista 

Comciência, no website: <http://www.comciencia.br/reportagens/cultura/cultura01.shtml>. Acesso em: 
23 abr.2015. 
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Entretanto, resultados de artigos, relatórios e avaliações de larga escala 

evidenciam o desinteresse dos jovens pela ciência como sendo um grave problema, 

principalmente na área do ensino (SCHREINER, SJØBERG, 2004; SJØBERG, 2001; 

SJØBERG, 2002; OSBORNE; DILLON, 2008; OSBORNE, 2006; OSBORNE; 

SIMON; COLLINS, 2003; AIKENHEAD, 2004; EUROPE COMMISSION, 2004; 

EUROPE COMMISSION, 2007, TOLENTINO-NETO, 2008; SANTOS-GOUW, 2013). 

Paralelamente a essa constatação, aparecem também o declínio do interesse dos 

jovens pelo ingresso nas carreiras científicas e a baixa compreensão de temas 

científicos, porém se percebeu um crescente reconhecimento da importância social 

e econômica do conhecimento científico. 

De acordo com uma pesquisa organizada pelo Observatório Ibero-

Americano de Ciência, Tecnologia e Sociedade (Ryct/Cyted), Los Estudiantes y la 

Ciência – Encuesta a jóvenes ibero-americanos (OEI, 2011), com estudantes entre 

15 e 19 anos, apenas 2,7% dos estudantes da América Latina e Espanha pensam 

em seguir uma carreira científica. Realizada entre 2008 e 2010, foram consultadas 

cerca de nove mil escolas, privadas e particulares, em sete capitais: Assunção, São 

Paulo, Buenos Aires, Lima, Montevidéu, Bogotá e Madri. Essa falta de interesse por 

carreiras científicas é explicada por 78% dos estudantes com o argumento de que as 

Ciências Exatas e as Naturais são muito difíceis. Além disso, um quarto deles (24%) 

afirma que esses campos oferecem oportunidades limitadas de emprego (POLINO, 

2011). 

Especificamente sobre os jovens paulistanos entrevistados, pode-se dizer 

que os grandes obstáculos estão na forma como as matérias de ciências são 

explicadas, porém o fator principal é a preferência por outras profissões, as quais, na 

visão dos jovens, lhes renderão mais dinheiro com um menor investimento de tempo 

do que as carreiras científicas.  

Com relação a atividades realizadas na área de ciências, os museus, 

centros de exposições sobre ciência e tecnologia, zoológicos, feiras e eventos 

olímpicos são muito pouco frequentados pelos jovens. Dos entrevistados, 66% 

afirmaram nunca ou quase nunca haverem frequentado museus ou centros de 

exposição que tivessem alguma relação com ciência e tecnologia. No caso de 

eventos olímpicos e feiras de ciências, o número aumenta para 79%, 

semelhantemente aos números para as mesmas respostas sobre zoológicos e 
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jardins botânicos: 51% dos respondentes afirmaram nunca ou quase nunca terem 

visitado esses locais. 

Esse baixo interesse dos jovens por ciência é alarmante, e alguns 

obstáculos se apresentam como explicação para esse fato: a disciplina de ciências e 

os conteúdos são ministrados de forma descontextualizada (SANTOS, 2007; 

KRASILCHIK, 2011), a carreira científica não oferece resultados financeiros 

rapidamente, alguns programas televisivos com temas científicos não são utilizados 

como material didático, a falta de hábito pelos jovens de se informar sobre a ciência 

em mídias impressas, conforme aponta Vogt (2006, citado por POLINO, 2011). 

No Brasil, Santos-Gouw (2013), em sua tese de doutoramento, apresenta 

dados sobre a opinião, atitudes e interesses dos jovens com relação a preferências, 

aulas, meio ambiente, futuro emprego e atividades que realizam ligadas a temas 

referentes à ciência. A pesquisadora fez um levantamento a partir da aplicação de 

um questionário a 2.365 estudantes de 84 escolas brasileiras.  

Os resultados encontrados expressam que o assunto de maior interesse, por 

parte dos jovens, meninos e meninas, é a Biologia Humana, particularmente temas 

relacionados à sexualidade, cuidados com o corpo, doenças, alimentação. Por outro 

lado, temas de menor interesse estão relacionados ao controle da natalidade e 

contracepção. Embora o tema da sexualidade desperte o interesse dos jovens, os 

temas associados à gravidez na adolescência não apresentam grande adesão por 

parte deles. Fato preocupante, diante da possibilidade de vulnerabilidade sexual que 

esses jovens estariam expostos devido à dissociação entre a experiência da 

sexualidade e a prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, especialmente 

no uso de métodos contraceptivos.  

Em relação à posição dos jovens frente aos desafios ambientais, as meninas 

apresentam atitudes mais positivas do que os meninos. Santos-Gouw (2013) 

classificou a atitude dos jovens diante do meio ambiente em quatro grupos: eco-

cêntrico, eco-otimista, eco-pessimista e eco-apático. Os grupos mais representativos 

foram os dois primeiros, já o eco-pessimista e o eco-apático foram os que obtiveram 

maior pontuação entre os meninos, reforçando os resultados relacionados ao 

gênero.  

As atitudes do jovem brasileiro frente aos problemas ambientais foram 

consideradas altamente positivas, o que leva a refletir sobre o seu potencial de 
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engajamento nas questões ambientais que permeiam a sociedade e sobre a sua 

capacidade de influenciar positivamente seu entorno, quer escolar, quer familiar, 

quer na comunidade em que vive. No entanto, ainda são necessários estudos para 

verificar se o jovem que apresenta preocupações frente a questões ambientais 

também apresenta ações ou é estimulado a se engajar em atividades em prol do 

meio ambiente.  

Santos-Gouw (2013) ainda destaca que os jovens brasileiros têm uma 

atitude em geral otimista em relação à ciência e tecnologia, e a considera 

responsável não só pela cura de doenças, mas também por melhores oportunidades 

futuras e pelo desenvolvimento adequado de um país. Os jovens atribuem à Ciência 

e Tecnologia (C&T) a possibilidade de uma vida mais saudável, fácil e confortável. 

No entanto, chamam a atenção os altos índices de otimismo ou valorização da 

ciência entre os jovens das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Por outro lado, 

os informantes do Sul e Sudeste pareceram menos empolgados e mais críticos em 

relação ao papel da ciência e tecnologia na sociedade.  

Os itens estudados por Santos-Gouw (2013) foram analisados anteriormente 

por Tolentino-Neto (2008), em uma amostragem de duas cidades brasileiras: São 

Caetano do Sul (SP), caracterizada como polo industrial e com alto Índice de 

Desenvolvimento Humano, e Tangará da Serra (MT), afastada dos grandes centros 

e com vocação para o agronegócio. A amostra contou com 625 alunos recém-

egressos da 8ª série do Ensino Fundamental.  

Tolentino-Neto (2008) destaca que houve uma valorização da ciência no 

município de Tangará da Serra, diferentemente do que foi observado em São 

Caetano do Sul, onde os estudantes demonstraram menos interesse pela ciência. 

Esses dados corroboram a tendência dos alunos de países com alto Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de ter menor interesse pela ciência do que os 

alunos de países com baixo IDH (SCHREINER; SJØBERG, 2005). Esses estudos 

fazem parte do Projeto Internacional ROSE (The Relevance of Science Education), 

elaborado por Svein Sjøberg e demais pesquisadores da Universidade de Oslo.  

A presente pesquisa pretende dar sequência aos trabalhos realizados por 

Tolentino-Neto (2008) e Santos-Gouw (2013), pois apresentaram novas inquietações 

com relação à opinião dos jovens sobre temas/assuntos abordados em sala de aula, 

o desestímulo às carreiras científicas e como os jovens acham que deveriam ser 

suas aulas de ciências, além da relação dos conteúdos abordados com o cotidiano. 
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Resultados semelhantes foram identificados pelo grupo italiano que 

trabalhou com instrumento ROSE Itália, sob orientação do professor PhD. Giuseppe 

Pellegrini. O questionário foi aplicado em 40 escolas italianas do ensino básico e 

contou com a participação de 1.445 jovens de 15 anos (775 meninas e 670 

meninos). Esses resultados aproximaram as equipes brasileira e italiana, pois, além 

das questões identificadas nas respostas dos jovens, itens como o tamanho do 

questionário, em torno de 14 páginas, e o alto custo, foram decisivos para que se 

pensasse em outra alternativa de continuar a ouvir o jovem. 

Essa aproximação resultou na fundação do Núcleo de Pesquisa em 

Educação, Divulgação e Epistemologia da Evolução Biológica (Edevo-Darwin), 

sendo uma de suas linhas de pesquisa compor um instrumento de pesquisa 

baseado nos princípios básicos do projeto ROSE de âmbito internacional, com 

coletas regulares ao longo do tempo. Nesse sentido, foi criado o projeto Saberes do 

alunado na perspectiva internacional: evolução, natureza e sociedade (Sapiens), 

com a intenção, a partir da experiência acumulada por Brasil e Itália em projetos 

relacionados ao levantamento de atitudes sobre ciência e tecnologia, por meio do 

questionário internacional ROSE, projetar um instrumento de pesquisa mais 

adequado às realidades dos dois países e que permita uma coleta de dados mais 

ágil e aprimorada. 

De modo inovador, a proposta do Projeto Sapiens busca parcerias, pois 

pretende que haja aplicação em diferentes países e em períodos em que se possa 

efetuar uma comparação não só entre os países, mas também nas tendências de 

respostas dos jovens ao longo do tempo. Atualmente, agrega a coleta no Equador 

sob a coordenação do professor Nicolàs Cuve, da Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO), em Quito. 

Esse instrumento de coleta de dados elaborado em parceria por 

pesquisadores dos dois países, sob a coordenação do professor Dr. Nelio Bizzo 

(Brasil) e professor Dr. Giusepe Pellegrini (Itália), foi denominado “Barômetro: os 

jovens e a ciência”. Ele está descrito no Capítulo 1 e foi aplicado a amostras 

nacionais de estudantes no Brasil e na Itália no primeiro semestre de 2014 

simultaneamente (BIZZO; PELLEGRINI, 2013). 

Assim, o objetivo da presente pesquisa é investigar o perfil dos jovens 

brasileiros por meio da expressão de seus interesses, atitudes e opiniões sobre 
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ciência e tecnologia no Brasil, a partir das variáveis: gênero, idade e região em que o 

estudante reside em correlação aos aspectos socioeconômicos.  

Apesar de esta pesquisa focalizar os dados baseados nas percepções dos 

jovens brasileiros, ao longo das discussões, buscar-se-á estabelecer relações entre 

as tendências de respostas e a pesquisa realizada na Itália, de modo a observar os 

diferentes contextos socioculturais. Assim se fará, pois, segundo Bizzo e Pellegrini 

(2013), essas comparações possibilitam ótimas oportunidades de construção de 

indicadores de elementos, como a visão de mundo e o ensino/aprendizagem das 

ciências, de forma a tentar compreender como esse universo de variáveis pode 

interferir na construção do ser, de suas percepções, atitudes, enfim, sua participação 

consciente e cidadã na atualidade. 

Segundo Vogt e Polino (2003), além de Vogt (2010) e Oliveira (2015), 

pesquisas internacionais com questões comuns e que são aplicadas em diferentes 

países são “termômetros ou barômetros” que contribuem ao estipular esses 

indicadores num contexto global, porém atentando para o fato de que algumas 

questões podem fazer sentido em um contexto e não fazer em outro. É nesse 

sentido que o ROSE, por exemplo, aponta para a possibilidade de que cada país 

participante possa acrescentar questões específicas que atendam as suas 

necessidades (SCHREINER; SJØBERG, 2004).  

Como Brasil e Itália apresentam contextos sociais ao mesmo tempo 

semelhantes e particularidades, os itens do Barômetro ligados à Ciência e 

Tecnologia foram pensados de modo a atender essas necessidades com uma 

estrutura que possibilita a aplicação também em outros contextos sociais. Por isso, a 

seção sobre o que os jovens esperam em relação à futura profissão ou emprego 

necessitou de alterações e readequações, inclusive na estrutura inicial, com escala 

do tipo Likert que passou para múltipla escolha e, a seção sobre os desafios 

ambientais se adequa à realidade brasileira, na Itália foi substituída por questões 

referentes a alimentos.  

Assim, os contextos sociais, por serem diferentes, apresentam 

características que podem influenciar o conhecimento e a relação do jovem com a 

ciência, de modo que pesquisas de percepção pública podem revelar e até mesmo 

desmistificar alguns indicadores das posturas dos jovens. Esse fator, segundo Polino 

(2003), é uma forma de poder perceber como cada grupo social incorpora, apropria-

se, molda, utiliza ou mesmo recusa a ciência baseado em suas crenças, valores, 
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princípios, normas. Pensando nesse aspecto, os dados coletados no Brasil 

comparados aos encontrados na Itália mostram tendências semelhantes de 

apropriação e incorporação do conhecimento científico, embora possuam culturas, 

subculturas e grupos socioeconômicos diferenciados dentro de um mesmo ambiente 

cultural. Diante disso, é necessário que os conflitos cognitivos decorrentes dos 

diferentes contextos culturais sejam abordados e resolvidos principalmente em sala 

de aula (AIKENHEAD, 2008). 

Embora não se possa, com os dados coletados, discutir como a cultura de 

cada país influencia as relações dos jovens com a Ciência e Tecnologia, é possível 

perceber algumas tendências comuns. Dessa forma, buscar-se-á, com os resultados 

encontrados, apontar elementos para desenvolver perspectivas teóricas e constituir 

elementos que contribuam para a elaboração de políticas públicas de educação e 

divulgação científica, aplicáveis tanto no contexto brasileiro quanto no contexto 

escolar italiano. Do ponto de vista brasileiro, os dados italianos podem indicar 

possibilidades futuras, uma vez que os indicadores sociais e escolares brasileiros 

estão muito aquém dos daquele país europeu. 

Alguns pesquisadores (JENKINS, 2006a; JIDESJÖ et al., 2009; 

SCHREINER; SJØBERG, 2004; VÁZQUEZ ALONSO; MANASSERO MAS, 2008; 

SANTOS-GOUW, 2013) concordam que essas peculiaridades encontradas em 

diferentes contextos devem ser contempladas também no currículo de ciências, de 

modo a atender às necessidades dos estudantes, pois são a representação do que 

pensam e consideram relevante e possuem suas vozes incorporadas em forma de 

respostas aos itens do questionário. 
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CAPÍTULO I - PROJETO SAPIENS: A CONSTRUÇÃO DE UM INSTRUMENTO E 
CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS DA PESQUISA BRASIL - ITÁLIA 

 

Quando se trata de uma pesquisa que leva em consideração a colaboração 

internacional e ressalta estudos entre amostras com diferenças transculturais, é 

necessário tomar alguns cuidados com as exigências metodológicas, de modo que 

seja estabelecida consistência em termos de padronização dos procedimentos 

adotados e de formatação do instrumento de coleta de dados (BAUER; TAYLOR, 

2001). Esse cuidado conduz à equivalência dos procedimentos adotados, conferindo 

aos resultados maior consistência e solidez na interpretação dos dados obtidos 

(CARVALHO; BORGES, 2012). 

Há recomendações de pesquisadores para que os instrumentos dos dois 

países sejam encaminhados às amostras com a mesma orientação detalhada sobre 

as formas de preenchimento, evitando diferenciações nas respostas (SCHAFFER; 

RIORDAN, 2003; CARVALHO; BORGES, 2012). 

Outra preocupação das equipes relativa a uma das exigências 

metodológicas de pesquisas de amostragem nacional em dois países é a tradução 

adequada às duas línguas, no caso da presente pesquisa (português e italiano), de 

modo que os itens não percam a consistência e a representatividade, 

comprometendo a comparação (ROS; GOUVEIA, 2006; BAUER; TAYLOR, 2001; 

CARVALHO; BORGES, 2012). Destarte, destaca-se a importância da participação 

de membros das duas equipes na elaboração do instrumento. 

Cabe ressaltar que o instrumento, a coleta de dados e o plano amostral 

desta pesquisa foram utilizados por outros pesquisadores do grupo de pesquisa 

coordenado pelo professor Nelio Bizzo, completa ou parcialmente, em duas teses de 

doutorado, um relatório de pesquisa de uma bolsista e em uma tese de Pós-

Doutorado. O instrumento de coleta de dados, “Barômetro”, que será descrito neste 

capítulo, possui a parte da Ciência e Tecnologia e uma parte com itens relacionados 

à Religião e ao Ensino de Evolução, sendo que a primeira parte será trabalhada por 

esta pesquisadora, e a segunda parte, descrita na tese de doutorado de Oliveira 

(2015). Desse modo, algumas seções das referidas teses, como elaboração e 

validação do questionário, plano amostral, metodologia e descrição da amostra, 

tanto brasileira, quanto italiana, terão os mesmos elementos, porém cada uma com 

o enfoque de sua pesquisa.  
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1.1 BARÔMETRO: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

1.1.1 Contexto: Projeto SAPIENS 

 

A participação comum em um mesmo projeto internacional ROSE e 

principalmente a semelhança entre seus resultados aproximaram as equipes 

italiana, reunida na instituição Observa Science in Society de Vicenza,2 e a 

brasileira, articulada na Universidade de São Paulo. Tanto no Brasil como na Itália, o 

projeto ROSE foi desenvolvido com alunos que estavam cursando a última etapa da 

educação básica. 

Em 16 de abril do ano de 2012, foi realizado um Seminário no Instituto 

Veneto di Scienze, Lettere Ed Arti, com o apoio deste, sediado em Veneza, da 

UNESCO, além da Observa Science in Society, Capes-Mec e CNPq-MCT (BIZZO; 

PELLEGRINI, 2013), com o intuito de traçar um plano que permitisse lançar as 

bases para o prosseguimento da pesquisa, buscando explicar o intrigante paradoxo 

de alta correlação entre desenvolvimento econômico e sentimentos negativos em 

relação à ciência, a partir da realidade dos dois países, que têm muito em comum e, 

ao mesmo tempo, são tão diversos. 

Após esse encontro em Florença, foi realizado outro encontro no Brasil —

Brasília - DF, sob o patrocínio da Capes e o apoio da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo e Observa Science in Society, o International Seminar 

Brazil-Italy "Youngsters and Science". ROSE-Brazil - Results of a nation-wide study 

entre 31/10 e 03/11/12, para traçar delineamentos e definir instrumentos ágeis e 

precisos para entender as preocupações, interesses e percepções que os jovens 

têm a respeito da ciência, de suas escolas, aulas de ciências, livros didáticos, enfim, 

do “universo de variáveis que interferem na formação de suas atitudes em relação à 

ciência na atualidade” (BIZZO; PELLEGRINI, 2013, p. 6). 

Esse encontro resultou na publicação do livro Os jovens e a ciência pela 

Editora CRV, organizado pelos professores Dr. Nelio Bizzo e Giuseppe Pellegrini, 

contando com capítulos estruturados pelos pesquisadores participantes (BIZZO, 

PELLEGRINI, 2013). 

                                            
2
 Observa Science in Society é um centro de investigação independente, reconhecido por Lei, sem 

fins lucrativos, que promove a reflexão e o debate sobre a relação entre ciência e sociedade, por 
meio de diálogo entre investigadores, políticos e cidadãos. Maiores informações no site: 
www.observa.it. Acesso em: 09 jun. 2014. 

javascript:void(0);
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Assim, o instrumento ROSE foi debatido pelos pesquisadores brasileiros e 

italianos, com o objetivo de aperfeiçoá-lo e aplicá-lo a intervalos regulares, inclusive 

em outros países. Isso permitirá comparar resultados, buscando padrões mais 

amplos, que superem as fronteiras nacionais.  

Esse trabalho em conjunto marcou a fundação do Núcleo de Pesquisa em 

Educação, Divulgação e Epistemologia da Evolução Biológica (Edevo-Darwin), 

vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo. A figura 1 

apresenta o atual logotipo desenvolvido para simbolizar o Núcleo de Pesquisa 

Edevo-Darwin. 

 

 

Figura 1 - Reprodução do logotipo atual do Núcleo de Pesquisa Edevo-Darwin. 

 

Dentre as linhas de estudo desse Núcleo de Pesquisa (Edevo-Darwin), uma 

delas é compor um instrumento de pesquisa baseado nos princípios básicos do 

projeto ROSE, de âmbito internacional, com coletas regulares ao longo do tempo. 

Os dados absolutos e as tendências reveladas servirão como elementos adicionais 

para avaliar os sistemas educacionais e para instruir políticas públicas nos países 

participantes (BIZZO; PELLEGRINI, 2013).  

Nesse sentido, foi criado o projeto Saberes do alunado na perspectiva 

internacional: evolução, natureza e sociedade (Sapiens), com a intenção, a partir da 

experiência acumulada por Brasil e Itália em projetos relacionados ao levantamento 

de atitudes sobre ciência e tecnologia, por meio do questionário internacional ROSE, 

projetar um instrumento de pesquisa mais adequado às realidades dos dois países, 

capaz de permitir uma coleta de dados mais ágil e aprimorada. A figura 2 apresenta 

o logotipo desenvolvido para o Núcleo de Pesquisa Sapiens. 
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Figura 2 - Reprodução do logotipo do Projeto Sapiens. 

 

Todas as reflexões, critérios e análises estatísticas apresentadas a seguir, 

referentes à redução de itens e construção de um novo instrumento, estão baseados 

nos resultados das discussões realizadas no Seminário de Brasília (PELLEGRINI, 

2012, comunicação pessoal). E, no livro Desempenho escolar inclusivo, sob a 

coordenação dos professores Acácio Alexandre Pagan e Luiz Caldeira Brant de 

Tolentino Neto, pela editora CRV, no artigo de Santos-Gouw et. al. (2015), intitulado: 

“Percepção dos jovens pela ciência e pelo ensino de ciências: desenvolvimento e 

validação do questionário Barômetro”. 

Cabe ressaltar que, no momento da elaboração do instrumento, no evento 

em Brasília, a pesquisadora autora desta tese não fazia parte do grupo de estudos, 

porém, na fase da escrita do artigo para a publicação no livro acima citado, 

participou da elaboração, de modo a compreender o processo realizado por meio 

das análises aplicadas para a redução de itens e o teor das discussões realizadas 

no evento.  

 

1.1.2 Percurso metodológico para a construção e validação do questionário 
Barômetro 

 

Segundo Quivy e Campenhoudt (2003), o questionário é um instrumento de 

observação não participante, baseado em uma sequência de questões escritas que 

são dirigidas a um conjunto de indivíduos, envolvendo as suas opiniões, 

representações, crenças e informações factuais, sobre eles próprios e o seu meio. 

Construir um questionário, segundo Gil (2008), consiste, basicamente, em 

traduzir objetivos da pesquisa em questões específicas, definindo como questionário 

“uma técnica de investigação social composta por um conjunto de questões que são 

submetidas às pessoas” (GIL, 2008, p. 121).  
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Por se tratar de uma pesquisa de cunho nacional em dois países, que 

possuem diferenças transculturais e peculiaridades distintas, foi necessário o 

cuidado com relação ao alinhamento dos contextos e instrumentos por meio do 

método coletivo, reunindo pesquisadores dos dois países, para a elaboração 

conjunta de cada um dos aspectos do trabalho (BAUER; TAYLOR, 2001). O primeiro 

passo foi a elaboração do instrumento de coleta de dados.  

Dessarte, colaborativamente, pesquisadores do Brasil e da Itália, durante o 

Seminário Internacional Brasil-Itália, em Brasília - DF, Os jovens e a ciência, 

coordenado pelos professores Nelio Bizzo e Giuseppe Pellegrini, entre os dias 31 de 

outubro e 3 de novembro de 2012, elaboraram o instrumento chamado Barômetro, 

para a coleta dos dados nos dois países.  

Nessa oportunidade, os resultados encontrados pelos dois países foram 

apresentados e muitas reflexões foram realizadas sobre a aplicação do questionário 

Internacional ROSE, de forma a tentar compreender a percepção dos jovens 

inquiridos, diante do instrumento, quanto ao conteúdo e aos processos que levaram 

às respostas. 

O questionário ROSE possui 14 páginas contendo 245 itens na parte que 

trata de Ciência e Tecnologia, e, segundo Schreiner (2006), questões nacionais 

podem ser acrescentadas, de acordo com as necessidades e expectativas de cada 

país, sendo esse questionário considerado extenso e cansativo, desestimulando o 

preenchimento, na íntegra, por alguns alunos.  

No Brasil, o ROSE está organizado em 8 seções identificadas por letras (de 

“A” a “H”) na parte que trata de Ciência e Tecnologia, resultando em 245 itens e 

mais 23 questões sobre as relações entre a religião e a teoria da evolução biológica, 

presentes nas seções (I a N), ou seja, 268 questões ao todo (SANTOS-GOUW, 

2013).  

No Brasil, Santos-Gouw (2013) constatou que o tamanho do questionário 

causou desconforto aos alunos, principalmente quanto ao tempo necessário para 

respondê-lo. Na Noruega, em um pré-teste, foi indicado que 40 minutos seriam 

suficientes para a aplicação (SCHREINER; SJØBERG, 2004). Já no Brasil, 50 

minutos (uma aula) não foram suficientes. Na Itália, o tempo considerado necessário 

para a aplicação foi ainda maior, uma hora, em média, segundo depoimento dado 

durante o Seminário Internacional Brasil-Itália.  



45 
 

 

Esse fator contribuiu para que pesquisadores brasileiros e italianos considerassem 

dois aspectos que identificavam o cansaço aparente dos estudantes ao responder o 

questionário ROSE: “[...] questionários incompletos e questionários com padrão 

repetitivo, cujas respostas passam a assumir aspecto uniforme, com indicação da(s) 

mesma(s) alternativa(s) na folha de respostas” (SANTOS-GOUW, 2013, p. 194). 

Apesar de a observação desses aspectos representarem menos de 5% dos 

questionários, de modo geral e em consenso com as duas equipes, o principal 

obstáculo para futuras aplicações era mesmo a extensão do questionário (BIZZO; 

PELLEGRINI, 2013; SANTOS-GOUW, 2013; OLIVEIRA, 2015). Após a coleta 

nacional, também se percebeu que alguns itens presentes no instrumento ROSE 

Brasil pareciam pouco relevantes para os estudantes brasileiros (SANTOS-GOUW, 

2013).  

Essa massa de dados que compunha o conjunto de itens do questionário 

ROSE de ambos os países foi estatística e qualitativamente analisada e reduzida 

para 96 itens, resultando no instrumento de coleta de dados “Barômetro: os jovens e 

a ciência” (ANEXO A).  

Na parte de Ciência e Tecnologia, garantiu-se a redução para 73 itens, sem 

perder os agrupamentos de construtos necessários que continuam explicando as 

dimensões que medem a relação dos respondentes com ciência e tecnologia e 

demais temas relacionados. Os estudos se basearam em testes que medem a 

correlação entre os construtos com base no estudo da diversidade de respostas 

(SANTOS-GOUW et al., 2015). 

As análises serão esmiuçadas em cada seção do Barômetro descrita nos 

itens a seguir. Além das pesquisas já citadas de Santos-Gouw (2013), Mota (2013) e 

Neresini, Crovato e Saracino (2010), a pesquisa considerada piloto realizada por 

Tolentino-Neto (2009) e Oliveira (2009) também foi retomada para compor o corpus 

teórico de explicações que contribuíram com a construção do instrumento.  

 

1.1.3 Barômetro: dados amostrais 

 

Os dados amostrais utilizados para a construção do questionário Barômetro 

correspondem à amostra obtida junto ao projeto ROSE no Brasil e na Itália. No 

Brasil, a população de estudo foi constituída por alunos matriculados no primeiro ano 

do Ensino Médio de escolas públicas e privadas. As regiões do país (Centro-Oeste, 
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Norte, Nordeste, Sudeste e Sul) constituíram domínios de estudo, estratos em que 

as estimativas de interesse seriam obtidas com a precisão desejada. Para o sorteio 

da, foi utilizado o processo de amostragem estratificada por conglomerados em dois 

estágios: escola e turma. Não houve sorteio de alunos nas turmas.  

A coleta de dados, no Brasil, foi realizada durante o ano de 2010, a partir do 

envio e devolução dos questionários por correio, seguida da tabulação e análise dos 

dados (SANTOS-GOUW, 2013; MOTA, 2013). A amostra abrangeu 2.365 

estudantes matriculados no 1º ano do Ensino Médio, provenientes de 84 escolas, 

sendo 1.339 do sexo feminino e 983 do sexo masculino (43 respostas inválidas) 

(SANTOS-GOUW, 2013; MOTA, 2013). 

Na Itália, o questionário ROSE foi aplicado em 40 escolas italianas do ensino 

básico e contou com a participação de 1.445 jovens de 15 anos de idade (775 

meninas e 670 meninos) (NERESINI; CROVATO; SARACINO, 2010).  

 

1.1.4 Validação do questionário Barômetro 

 

Uma das preocupações da equipe de elaboração do instrumento “Barômetro: 

os jovens e a ciência”, sem dúvida, foi a validação do instrumento e das questões 

que este compunha, pois a intenção é realizar comparações. Para a validação do 

questionário e as análises estatísticas, foram utilizadas as respostas dos 3.810 

jovens brasileiros e italianos, sendo estes, no Brasil, 56,62% meninas e 41,56% 

meninos, e, na Itália, 53,6% meninas e 46,4% meninos. 

De modo geral, segundo Martins (2006, p. 5), a validade é um critério de 

significância de um instrumento de medidas e se refere “ao grau em que um 

instrumento realmente mede a variável que se pretende medir”. Nas palavras de 

Messick (1989, p. 13), a validade é “um julgamento avaliativo que integra as 

evidências empíricas às evidências teóricas de modo a apoiar a pertinência e 

adequação das interpretações e ações com base nos dados coletados”. Corrobora 

Muñiz (2004), dizendo que a validade do questionário, ao aplicar o teste, permite 

realizar inferências e interpretações corretas dos resultados e estabelece relações 

entre o construto e a variável que se mede. 

Muitos são os critérios reais para examinar a validade de um instrumento, 

porém a equipe de pesquisadores buscou amparo em alguns critérios sugeridos por 

Messick (1989): a) conteúdo do teste; b) processos de resposta; c) relações com 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://www.researchgate.net/profile/Bruno_Zumbo/publication/225124848_Validity_and_the_Consequences_of_Test_Interpretation_and_Use/links/0046351cb4bc28de83000000.pdf&usg=ALkJrhh90ukw3bETmC4WBxulmSPl38NLkA#12
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outras variáveis; d) estrutura interna; e) consequências do teste. Por meio de testes 

estatísticos e de análises quantitativas associadas, os pesquisadores 

fundamentaram teoricamente o conteúdo dos construtos, de modo a produzir 

consistência interna entre eles. 

Partindo desse pressuposto, a associação entre os testes estatísticos está 

entre as recomendações de Slater et.al. (2003) para validação de um questionário, 

pois possibilita a comparação entre as médias e as análises de correlação. O 

resultado da aplicação do questionário "Barômetro: os jovens e a ciência", no Brasil 

e na Itália, apontou que é possível a comparação entre os dois países, e seus 96 

itens apresentam fidedignidade. Ademais, manter a mesma estrutura do ROSE 

tornou possível estabelecer comparações com estudos anteriores. 

 

1.1.5 Padrão e escala do tipo Likert 

 

O novo instrumento de coleta de dados debatido pelos pesquisadores 

brasileiros e italianos tem como intuito ser aplicado a intervalos regulares, inclusive 

em outros países (BIZZO; SANTOS-GOUW; PEREIRA, 2013; BIZZO; PELLEGRINI, 

2013), desse modo, optou-se por trabalhar com questões fechadas e de estrutura 

simplificada para facilitar a tradução e adequação nos países que vierem a aderi-lo, 

sendo fácil de administrar, codificar e analisar. Assim como no questionário ROSE, 

segundo Schreiner e Sjøberg (2004), cada item procurou ser desenvolvido a partir 

de frases curtas e palavras simples, que não exigissem muito conhecimento do 

aluno (SANTOS-GOUW, 2013).  

Para alcançar o objetivo de comparações internacionais, a construção do 

novo instrumento buscou manter os mesmos padrões já aplicados e estruturados em 

outros países (TOLENTINO-NETO, 2008; SANTOS-GOUW, 2013). 

Outro requisito para manter o padrão de comparação com outros 

instrumentos é a opção pela escala tipo Likert. Questionários baseados na escala 

tipo Likert são bastante utilizados nesses tipos de pesquisa de interesse e 

mensuração de atitudes (ALEXANDRE; FERREIRA, 2001).  

Questionários do tipo Likert para mensuração de atitudes oferecem algumas 

vantagens: são fáceis de elaborar, podem incluir um grande número de itens, os 

itens podem ser respondidos rapidamente, promovem informação precisa sobre o 

grau de concordância ou discordância do respondente e podem ser de alta 
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confiabilidade, conforme Siegel e Ranney (2003 citado por SANTOS-GOUW, 2013, 

p. 68). Outra vantagem da escala Likert é que ela “fornece direções sobre a atitude 

do respondente em relação a cada afirmação, sendo ela positiva ou negativa” 

(OLIVEIRA, 2001, p. 1). 

As escalas de Likert são mais populares, pois, além de serem mais 

confiáveis, possuem simplicidade em sua construção, permitindo obtenção de 

informações sobre o nível dos sentimentos dos respondentes, o que oferece mais 

liberdade às respostas (CHISNALL, 1973; KINNEAR; TAYLOR, 1991). Desse modo, 

o respondente não precisa se restringir ao simples concordo/discordo, por exemplo, 

usado em outras escalas.   

Existem escalas de Likert variando de quatro a 11 categorias/pontos, mas as 

escalas de quatro e cinco categorias/pontos são, realmente, as mais utilizadas 

(JOHNSON, 2002).  

No caso dessa nova versão, a opção por escala de quatro pontos, e não 

cinco, como, geralmente, são as escalas clássicas, deve-se ao fato de que a opção 

neutra representa indecisão, pois o respondente tende a selecionar essa resposta 

quando não sabe ou não tem experiência, confundem a categoria neutra como “não 

sei” ou “não aplico”, e ao fato de que o questionário ROSE trabalha com essa escala 

de quatro pontos (AKINS, 2002).  

Nesse sentido, o questionário ROSE orienta o jovem a não responder quando 

não compreende ou mesmo não quer responder à questão (SCHREINER; 

SJØBERG, 2004; SANTOS-GOUW, 2013). No caso do novo instrumento, seguindo 

os mesmos padrões, o jovem é orientado a deixar em branco, caso não entenda 

alguma pergunta ou item.  

A opção referente à escala do tipo Likert tem mais um diferencial: a existência 

de legenda apenas nas opções extremas (1 e 4). É uma opção consciente no 

sentido de evitar vieses de significado, simplificar a tradução para outros idiomas (no 

caso desta pesquisa, a parceria com a equipe italiana e a tradução do questionário) 

e viabilizar a compreensão da própria escala (SCHREINER; SJØBERG, 2004; 

SCHREINER, 2006; SANTOS-GOUW, 2013). Segundo Uebersax (2006), em 

escalas tradicionais, a legenda deve possuir uma distância simétrica do ponto 

neutro, o que, muitas vezes, não é simples de se nomear e traduzir em face das 

variabilidades gramaticais de cada idioma. 
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1.1.6 Definição do número de seções 

 

O questionário ROSE original é composto por 8 seções identificadas por 

letras (A a H): as seções A, C e E estão relacionadas ao interesse por temas 

científicos abordados pela ciência escolar e compreendem 108 itens; a seção B está 

relacionada ao futuro emprego e compreende 26 itens; a seção D aborda questões 

envolvendo a posição dos jovens frente aos desafios ambientais e compreende 18 

itens; a seção F aborda o interesse pela ciência escolar através de 16 itens; a seção 

G questiona as opiniões dos alunos sobre o papel da ciência e tecnologia na 

sociedade por meio de 16 itens, e, por fim, a seção H verifica algumas experiências 

dos alunos fora da escola por meio de uma lista de 61 itens, da parte de ciências 

(SANTOS-GOUW, 2013). 

Segundo Schreiner (2006), os países participantes do ROSE podem ou não 

acrescentar, ao final do questionário, questões nacionais. No ROSE Brasil, foram 

acrescentadas 23 questões identificadas pelas letras de I a N, que procuram 

estabelecer relações entre a opção religiosa do jovem e o ensino de evolução 

(MOTA, 2013). 

Para a construção do Barômetro, as seções A, C e E do ROSE geraram uma 

única seção, a “A”, e as demais mudaram a letra, mas mantiveram o enunciado 

conforme a descrição a seguir. 

Com relação à seção referente à caracterização religiosa e atitudes sobre 

tópicos da teoria da evolução, estruturada, no ROSE Brasil, em cinco partes, no 

Barômetro, foi retomada, e, segundo os procedimentos de validação, a partir de uma 

análise quantitativa, com base nos resultados encontrados por Oliveira (2009), 

Oliveira e Bizzo (2011) e Mota (2013), modificou-se a estrutura, passando a ter 

quatro seções. 

Os detalhes dessa reformulação e da composição das variáveis, nas seções 

que compõem as questões adicionais do Barômetro Brasil, serão tratados por outros 

estudos que analisaram diretamente essas seções e podem ser consultados 

também em Oliveira (2015). 
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1.1.7 Seções A, C e E do ROSE Brasil (O que eu quero aprender) - Seção A do 

Barômetro (O que eu quero aprender) 

 

As Seções A, C e E do ROSE Brasil (O que eu quero aprender) e a Seção A 

do Barômetro (O que eu quero aprender) abordam uma série de temas científicos 

tradicionalmente trabalhados na escola e indagam “O que eu quero aprender”. 

Essas seções têm como objetivo conhecer assuntos que buscam engajar e envolver 

os estudantes nas aulas de ciências, não só através do aumento do entusiasmo, 

mas também do pensamento criativo e do crescimento individual. Conhecer os 

assuntos pelos quais os jovens mais se interessam possibilita a construção de 

currículos mais significativos para eles (SCHREINER; SJØBERG, 2004; SANTOS-

GOUW, 2013).  

Desse modo, foi necessário verificar os temas relevantes nas amostras e o 

número mínimo de itens necessários para que cada tema mantivesse consistência 

interna no futuro questionário. 

Assim, o primeiro passo foi submeter as Seções A, C e E do ROSE à análise 

fatorial (AF) para reduzir as variáveis a um número de fatores hipotéticos que tivesse 

relação entre as variáveis originais e o quanto cada conjunto de fatores pode 

explicar a variabilidade geral dos dados (ARTES, 1998). 

De acordo com Pestana e Gageiro (2005), o coeficiente que indica 

associação entre as variáveis a partir da AF varia entre 0 a 1, e o coeficiente a partir 

de 0,60 aponta que existe relação razoável entre as variáveis, dessa forma, optou-se 

por eliminar o conjunto de itens com valores inferiores a esse coeficiente. 

Os 108 itens da amostra brasileira foram submetidos à análise fatorial e 

geraram um total de 18 fatores com autovalores (Eigenvalues) maiores que 1, 

explicando 59,5% da variação total das questões originais. 

A tabela 1 apresenta uma síntese da análise fatorial da amostra brasileira, 

com a apresentação da avaliação da Consistência Interna pelo Alpha de Cronbach 

(quanto mais próximo de 1, melhores são os valores, no caso, o menor valor é 

0,566, que mostra os fatores como consistentes). Acima de cada fator, foi 

apresentado o tema predominante das questões que correspondem a cada fator. 
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Tabela 1 - Medidas de avaliação dos fatores com autovalores maiores que 1 para o grupo 
de questões A, C e E do ROSE Brasil referente à amostra brasileira. 

 

Fatores % da variância Questões 
Alpha de 
Cronbach 

01 - Tema: Seres vivos/botânica – tecnologia 

agroalimentar 27,35 
A15, E01, E16, E17, E18, E19, 
E20, E21, E22, E24, E25, E26, 
E27, E33,E35 

0,91 

02 - Tema: Saúde 5,06 
E07, E08, E09, E10, E11, E12, 
E13, E14, E15, E23, E31, E32  

0,89 

03 -Tema: Ciência e cientistas 3,45 
E30, E34, E36, E37, E38,     
E39, E40, E41, E42  

0,869 

04 -Tema: Astronomia  3,04 
A01, A22, A23, A34, A35, A44, 
A45, C08, C10, E29  

0,864 

05 -Tema: Como as coisas funcionam 2,57 
C01, C02, C03, C04, C05, C06, 
C07  

0,862 

06 - Tema: Radioatividade, químicos e 
explosivos 

2,21 
A18, A19, A30, A31, A32, A33, 
A47, A48, E28 

0,828 

07 - Tema: Forma física e beleza 2,08 A37, A38, A39, A40, A41, A42 0,814 

08 - Tema: Esoterismo/Não científicos 1,71 C09, C11, C13, C14, C15 0,788 

09 - Tema: Meio ambiente 1,63 E03, E04, E05, E06 0,817 

10 - Tema: Ciências geofísicas 1,51 A03, A04, A05, A06, A16 0,704 

11 - Tema: Reprodução humana 1,46 A08, A10, A11 0,625 

12 - Tema: Seres vivos: zoologia 1,23 A12, A13, A14, A20 0,672 

13 - Tema: Fenômenos ópticos 1,16 C16, C17, C18, E02 0,8 

14 - Tema: Venenos 1,08 A26, A27, A28, A29 0,748 

15 - Tema: Terremotos e furacões 1,04 A24, A25 0,84 

16 - Tema: Como o corpo humano funciona 1 A07, A21, A36, A43, A46 0,697 

17 - Tema: Átomos e moléculas 0,97 A02, A17, C12 0,566 

18 - Tema: Sexo e reprodução 0,95 A09         ---- 

 

Da mesma forma, a amostra italiana foi submetida à análise fatorial, gerando 

17 fatores com autovalores (Eigenvalues) maiores que 1 para resumir os 108 itens. 

Esses fatores explicam 62,89% da variação total das questões originais. A pabela 2 

apresenta uma síntese da análise fatorial da amostra italiana, com a apresentação 

da avaliação da Consistência Interna pelo Alpha de Cronbach. Acima de cada fator é 

apresentado o tema predominante das questões que correspondem a cada fator. 
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Tabela 2 - Medidas de avaliação dos fatores com autovalores maiores que 1 para o 
grupo de questões A, C e E da amostra italiana. 

 
Fatores Questões Alpha de Cronbach  

01 - Tema: Astronomia e viagem espacial  A44, A22, E29, C10, 45, A34, 
A23, A1, C8  

0,872 

02 - Tema: Tecnologia agroalimentar  E17, E33, E19, E18, E22, E26, 
E35  

0,813 

03 - Tema: Doenças e prevenção  E8, E7, E9, E11, A26, E10  0,816 

04 - Tema: Forma física e beleza  A39, A41, C18, A40, 42, A37, 
A38  

0,836 

05 - Tema: Proteção do meio ambiente e economia 
de energia  

E4, E3, E5, E6, E20, E21  0,848 

06 - Tema: Operação de tecnologias de mídia  C5, C4, C6, C7, C3  0,841 

07 - Tema: Fenômenos paranormais C11, C13, C14, C15  0,814 

08 - Tema: Elementos que ameaçam a saúde E12, E13, E14, E15  0,791 

09 - Tema: Aspectos sociais da ciência  E36, E37, E38, E39  0,736 

10 - Tema: Fenômenos ópticos  C16, C17, E02  0,792 

11 - Tema: Mundo animal A13, E16, E24  0,732 

12 - Tema: Geologia e História Natural A03, A04, A06  0,64 

13 - Tema: Venenos A28, A29, A33  0,715 

14 - Tema: Química e Física da Matéria  A02, A17, A31  0,748 

15 - Tema: Fenômenos de percepção A43, A21, A36  0,67 

16 - Tema: Catástrofes naturais A24, A25  0,785 

17 - Tema: Sexo e reprodução A09, A10  0,514 

 

Para validar o questionário Barômetro, era necessário reduzir o número de 

itens do instrumento ROSE, porém mantendo os agrupamentos de itens necessários 

para explicar as dimensões que medem a relação dos respondentes com a ciência, 

tecnologia, interesse por temas científicos, entre outros. 

Para verificar se existia entre esse conjunto de itens ou fatores uma relação 

coerente entre si ao medir um mesmo evento, desse modo, utilizou-se o coeficiente 

Alpha de Cronbach, que é analisado a partir desses testes de consistência interna.  

De acordo com Pestana e Gageiro (2005, p. 525), a consistência interna dos 

fatores está relacionada com a “proporção da variabilidade nas respostas que 

resulta de diferenças nos inquiridos. Isto é, as respostas diferem não porque o 

inquérito seja confuso e leve a diferentes interpretações, mas porque os inquiridos 

têm diversas opiniões”. Os autores definem o Alpha de Cronbach como a correlação 

que se espera obter entre a escala usada e outras escalas hipotéticas do mesmo 

universo, com igual número de itens, que meçam a mesma característica. 
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Os 108 itens iniciais das Seções A, C e E foram agrupados em 17 fatores com 

74 itens. Dessa forma, os fatores identificados foram somados e criados novos 

construtos, garantindo a adequação dos itens às características dos respondentes. A 

decisão por manter os construtos presentes no questionário ROSE e por somar 

fatores projetando novos itens justifica-se por se tratar de um instrumento de coleta 

de dados testado e validado em pesquisas anteriores (TOLENTINO-NETO, 2008; 

SANTOS-GOUW, 2013).  

Após a análise fatorial, que identificou fatores, e a aplicação do Alpha de 

Cronbach, que avaliou a consistência interna dos itens, fez-se a comparação entre 

as médias atingidas pelos meninos e meninas amostrados nas pesquisas anteriores 

brasileiras.  

Em seguida, fez-se a categorização das médias, conforme a identificação da 

diferença significativa ao nível de 5% nas: médias baixas, moderadas e altas, 

através do teste One-Way Anova, que analisa se mais de dois grupos diferem 

significativamente entre si com relação a suas médias, esperando, assim, a 

homogeneidade dentro de cada média (baixa, moderada e alta) e a heterogeneidade 

entre cada uma das médias identificadas. Todas as sessões seguiram os critérios e 

valores apresentados a seguir. 

Para definição das médias como baixas, moderadas e altas, identificou-se o 

ponto em que havia diferença significativa em nível de 5%, o que resultou na 

seguinte classificação: 

 

  

 

 

Os resultados obtidos estão dispostos no quadro 1. 
Tipo de item Itens 

Itens com médias: baixas 
(total 39 itens) 

E36, E01, A04, A03, E22, C10, E35, E26, A02, A28, E37, A01, E19, A17, 
C01, E29, E38, A15, E39, E17, E25, C14, E33, E24, A05, E02, E27, E30, 
A45, A44, A10, C18, C09, A08, C12, A47, A42, E28 

Itens com médias: médias 
(total 54 itens) 

A25, E14, A19, E06, E16, A27, A33, E03, E04, A12, A23, A34, E40, E42, 
A24, A06, A20, C02, E15, A13, A21, E20, A18, C06, A32, C05, E41, C16, 
C04, A36, E21, E34, A14, A29, A35, C17, E18, A22, A43, E12, C03, C15, 
C11, A16, A46, E32, A31, A48, A30, A26, E31, A11, A38, A39 

Itens com médias: altas 
(total 15 itens) 

C08, C07, E05, A09, A40, A37, E09, E10, E23, E11, A07, E13, E07, E08, 
C13 

Total de itens 108 

Quadro 1 - Itens das Seções A, C e E do ROSE Brasil com médias baixas, moderadas 
e altas. 

 

Média e desvio padrão (N=2365) 

Baixas <2.6 

Moderadas 2.61-3.0 

Altas >3,1 
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A partir dessa classificação de comparação, e definido o centro de localização 

dos cortes: baixas, moderadas e altas, aplicou-se o teste para verificar a 

discriminância entre as respostas de meninos e meninas, com auxílio do teste Mann-

Whitney. Esse teste, Mann-Whitney, compara o centro de localização das duas 

amostras como forma de detectar diferenças significativas entre ambas, verificando 

a igualdade de comportamentos de dois grupos de casos, ou, mesmo, a existência 

de diferenças (PESTANA; GAGEIRO, 2005). 

Cada uma das categorias acima foi classificada de acordo com a maior 

discriminação entre meninos e meninas. Para isso, foi utilizada a seguinte legenda:  

 

 

 

 

 

Após a classificação, fez-se um corte baseado no teste de Mann-Whitney, 

utilizando apenas as questões com p-valor significativo (p>0,05). Assim, as 108 

questões, constantes nas Seções A, C e E, foram reduzidas a 70 itens. Os 

resultados obtidos estão dispostos no quadro 2. 

 

Tipo de item Itens 

Itens com médias: baixas 

(23 itens) 

E38, A15, E17, E25, E39, C14, E33, E24, A05, E02, E27, E30, A45, 

A44, A10, C18, C09, A08, C12, A47, A42, E28, A41 

Itens com médias: médias 

(33 itens) 

E20, A18, C06, A32, C05, E41, C16, C04, A36, E21, E34, A14, A29, 

A35, C17, E18, A22, A43, E12, C03, C15, C11, A16, A46, E32, A31, 

A48, A30, A26, E31, A11, A38, A39 

Itens com médias: altas 

(14 itens) 

C07, E05, A09, A40, A37, E09, E10, E23, E11, A07, E13, E07, E08, 

C13 

Total de itens 70 

 
Quadro 2 - Itens das Seções A, C e E do ROSE Brasil a partir do corte baseado no 

teste de Mann-Whitney apenas as questões com p-valor significativo (p>0,05). 

 

Após analisarem os resultados, os pesquisadores consideraram necessária 

uma nova redução baseada na comparação dos itens existentes dentro dos grupos 

de temas (brasileiros e Italianos) obtidos na análise fatorial. Os dados obtidos com 

os itens comuns determinaram aqueles que comporiam a Seção A do novo 

instrumento. 

As Seções do ROSE: A (com 48 itens), C (18 itens) e E (42 itens), 

totalizando 108 itens do questionário ROSE, todas denominadas “O que eu quero 

Média e desvio padrão (N=2365) 

Baixa         <0.1 

Moderada                0,11-0,5 

Alta            >0,6 
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aprender”, com a orientação de que o aluno assinalasse sua resposta preenchendo 

o quadrinho correspondente em cada linha e se, caso não entendesse, deixasse a 

linha em branco na escala Likert de 04 pontos, indo do 1 desinteressado ao 4 muito 

interessado, com duas opções intermediárias, ficaram com 32 itens. Os resultados 

obtidos estão dispostos no quadro 3. 

 

 
Temas/itens 

Total de itens 

Saúde 
E07, E08, E09, E10, E11, E12, E37, E38, E39, E40, E41, E42, 
A09 

 
13 

Ambiente e energia 

E05, E33, E17 
3 

Espaço, astronomia 

A22, A44, A45, C16, C17, E02 
6 

Geologia 0 

Ciências & Cientistas 
E38, E39 

2 

Tecnologia, armas e bombas 
C03, C04, C05, C06, C07 

5 

Mistérios 
C11, C14, C15 

3 

Total 32 

 
Quadro 3 - Itens das Seções A, C e E do ROSE Brasil, a partir da redução da 

discriminação por gênero. 

 

Houve ainda a necessidade de reelaboração semântica de alguns 

construtos, bem como da exclusão e inclusão de itens que apresentaram maior 

significância para os dois países envolvidos no processo. Desse modo, no 

Barômetro, a seção ficou denominada como A – “O que eu quero aprender”, com as 

mesmas orientações de respostas que o questionário ROSE, totalizando 23 itens 

que podem ser observados na tabela 2. 

Cabe ressaltar que, após todas as análises e reduções da Seção A, C e E 

do ROSE para a elaboração do Barômetro, nenhuma questão da área de química foi 

contemplada. Isso porque, no primeiro corte, considerando as respostas dos alunos 

médias altas, médias e baixas, as questões estavam entre as baixas (A02, A17, 

E26) e médias (A31). No segundo corte, considerando a diferença entre gêneros e 

suas médias significativas, houve outra redução, ficando somente o item A31. Na 

terceira redução baseada na comparação dos itens existentes dentro dos grupos de 

temas (brasileiros e italianos) obtidos na análise fatorial, nenhuma questão foi 

considerada, de modo que a área de Química não teve representatividade (questões 

em negrito nas tabelas das reduções).  
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Tabela 3 - Itens da Seção A do Barômetro obtidos a partir da redução dos itens das 
Seções A, C e E da Rose. 

 
Temas/itens Total de itens 

Saúde 

E07, E08, E09, E10, E11, E12, E37, E38, E39, E40, E42, A09 

12 

Ambiente e energia 

E05, E33, E17 

03 

Espaço, astronomia  

A22, A44 

02 

Tecnologia, armas e bombas 

C03, C05, C06, C07 

04 

Mistérios 

C11, C15 

02 

Total 23 

 

Foram adicionadas três questões, que tinham correspondência no 

questionário ROSE original, porém reformuladas com a inclusão de temas da 

atualidade, a saber, “Uso de erva medicinal ou tratamento de saúde com medicina 

alternativa” (acupuntura, homeopatia, etc.); “O uso da biotecnologia para produção 

de novos alimentos” e “Os possíveis significados dos sonhos”, totalizando assim, 26 

itens constantes na seção A do Barômetro (ANEXO A). 

 

1.1.8 Seção B do ROSE Brasil (O meu futuro emprego) - Seção B do Barômetro 
(O meu futuro emprego) 

 

A Seção B do questionário ROSE Brasil (denominada “O meu futuro 

emprego”, com 26 itens), indagava sobre a futura profissão ou emprego, de modo a 

tentar caracterizar as prioridades dos respondentes e em que medida suas 

expectativas se aproximavam do interesse pela ciência. 

A redução dessa seção baseou-se nas médias gerais e na discriminância 

entre meninos e meninas das amostras brasileira e italiana. Foram classificados os 

itens com médias baixas, moderadas e altas nos dados gerais, sendo que os 

critérios foram os mesmos utilizados nas Seções A, C e E. 

Foram classificados os itens obtidos junto às amostras brasileira e italiana 

com médias baixas, moderadas e altas nos dados gerais. A quantidade inicial de 

itens era 26, restando 7, que podem ser observados no quadro 4. 
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Categorias Itens 

Itens com médias baixas e com discriminância 
significativa entre meninos e meninas 
 
Total: 3 

 
 

B06, B07, B08 

Itens com médias moderadas e com 
discriminância significativa entre meninos e 
meninas 
 
Total: 2 

 
 

B04, B10 

Itens com médias altas e com discriminância 
significativa entre meninos e meninas 
 
Total: 2 

 
 

B09, B25 
 

Total:  7 

 
Quadro 4 - Itens da Seção B do ROSE Brasil, a partir da redução de médias baixas, 

moderadas e altas. 

 

Após a redução da seção, os pesquisadores discutiram ainda sobre a 

compreensão do estudante sobre a redação das questões referentes ao futuro 

emprego, pois, no ROSE Brasil, os alunos respondentes não demonstraram 

interesse em seguir carreira científica, sendo a média menor que 2,5. Desse modo, 

houve a necessidade de uma readequação tanto semântica quanto de escala, 

buscando melhor compreensão das questões.  

A seção foi transformada em uma pergunta de múltipla escolha composta de 

10 itens, passando a denominar-se “O meu futuro emprego”. Os construtos foram 

readequados para uma linguagem mais clara e apropriada aos estudantes 

inquiridos. A questão orienta os alunos a assinalarem mais de uma resposta se 

necessário, recebendo essa seção o número 27, com a seguinte redação: 

  

B. O meu futuro emprego 

27. O que você espera em relação à sua futura profissão ou emprego? (Assinale 
mais de uma resposta se necessário) 
 

 Inventar/construir e consertar coisas 

 Conhecer e pesquisar sobre as coisas 

 Lutar pelo direito das pessoas e meio ambiente 

 Curar, valorizar pessoas e/ou animais 

 Administrar um negócio 

 Usar meus talentos artísticos 

 Trabalhar com esporte 

 Trabalhar para alguém 

 Fazer artesanato para desenvolver minhas habilidades manuais 

 Ainda não pensei sobre o futuro emprego 
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1.1.9 Seção D do ROSE Brasil (Eu e os desafios ambientais) - Seção C do 

Barômetro Brasil (Eu e os desafios ambientais) 

 

A Seção D do ROSE (denominada “Eu e os desafios ambientais”), 

constituída por 18 itens, foi elaborada com o objetivo de verificar como os jovens se 

relacionam com questões ambientais, suas motivações e atribuição de valor e seu 

papel quanto à proteção ambiental.  

Foram realizadas duas reduções baseadas nas médias gerais e 

discriminância entre meninos e meninas. Os critérios foram os mesmos utilizados 

nas Seções A, C e E, em que, após as reduções, obtiveram-se 14 itens, que podem 

ser observados no quadro 5.  

 

Categorias Itens 

Itens com médias baixas e com 
discriminância significativa entre meninos e 
meninas 
 
Total: 7 

 
 

D01, D03, D04, D08, D11, D13, D16 

Itens com médias moderadas e com 
discriminância significativa entre meninos e 
meninas 
 
Total: 2 

 
 

D06, D14 

Itens com médias altas e com discriminância 
significativa entre meninos e meninas 
 
Total: 5 

 
 

D07, D10, D12, D15, D18 

Total:  14 

 
Quadro 5 - Itens da Seção D do ROSE Brasil, a partir da redução de médias baixas, 

moderadas e altas e gênero. 

 

Após a redução, a seção no Barômetro ficou denominada como C, “Eu e os 

desafios ambientais” (“Até que ponto você concorda com as seguintes afirmações 

sobre os problemas do ambiente?”), com 14 itens, e o aluno foi orientado a assinalar 

sua resposta preenchendo o quadrinho correspondente em cada linha. Caso não 

entendesse, deveria deixar a linha em branco na escala Likert de 4 pontos, indo do 1 

desinteressado ao 4 muito interessado, com duas opções intermediárias. Nessa 

seção, os itens vão do número 28 a 41 (total de 14 itens). 

Para a coleta de dados, na Itália, essa seção foi substituída por outra ligada 

a alimentos, pois a pesquisa italiana foi financiada por uma fonte que requeria 

questões sobre alimentação. Para não ficar extenso o questionário, devido à 
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constatação de cansaço, no preenchimento pelos jovens, e, diferentemente do 

questionário de outros lugares, a seção do ambiente foi eliminada e substituída 

(BIZZO, 2013, comunicação pessoal) (ANEXO B). 

 

1.1.10 Seção F do ROSE Brasil (As minhas aulas de Ciências) - Seção D do 
Barômetro (As minhas aulas de Ciências) 

 

A Seção F do ROSE Brasil (denominada “As minhas aulas de ciências”, com 

16 itens) convida os estudantes a expor suas impressões acerca de suas aulas de 

ciências e da importância dessas aulas para a vida cotidiana, futuro emprego e 

outros. 

Nessa seção, foram realizadas reduções baseadas nas médias gerais e 

discriminância entre meninos e meninas. Foram classificados os itens obtidos junto à 

amostra brasileira e italiana com médias baixas, moderadas e altas nos dados 

gerais, sendo que os critérios foram os mesmos utilizados nas Seções A, C, E. Ao 

final, essa seção foi reduzida a 9 itens, que podem ser observados no quadro 6. 

 
Categorias Itens 

Itens com médias baixas e com 
discriminância significativa entre meninos e 
meninas 
 
Total: 1 

 
 

F14 

Itens com médias moderadas e com 
discriminância significativa entre meninos e 
meninas 
 
Total: 8 

 
 

F06, F07, F08, F10, F11, F13, F16 
 

Itens com médias altas e com discriminância 
significativa entre meninos e meninas 
 
Total: 1 

 
 

F2 

 
Total:  

 
9 

 
Quadro 6 - Itens da Seção F do ROSE Brasil, a partir da redução baseada nas médias 

gerais e discriminância entre meninos e meninas. 

 

No Barômetro, a seção ficou denominada como D, “Minhas aulas de 

ciências” (“Até que ponto você concorda com as seguintes afirmações sobre a 

ciência que já aprendeu na escola?”), com 9 itens, numerados de 42 a 50. 
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1.1.11 Seção G do ROSE Brasil (As minhas opiniões sobre a ciência e a 

tecnologia) - Seção E do Barômetro (As minhas opiniões sobre a ciência e a 

tecnologia) 

 

Na Seção G do ROSE Brasil denominada “As minhas opiniões sobre ciência 

e tecnologia”, composta por 16 itens, os estudantes foram convidados a responder 

sobre o papel e a função da ciência e tecnologia na sociedade, sendo abordados 

construtos sobre: confiança; crença/descrença na ciência e nos cientistas e 

interesses e apoio a atividades científicas.  

A redução da Seção G foi baseada nas médias gerais e discriminância entre 

meninos e meninas. Foram classificados os itens obtidos junto à amostra brasileira 

com médias baixas, moderadas e altas nos dados gerais, sendo que os critérios 

foram os mesmos utilizados nas Seções A, C e E, o que culminou em 9 itens, que 

podem ser observados no quadro 7. 

 

Categorias Itens 

Itens com médias baixas e com 
discriminância significativa entre meninos e 
meninas 
 
Total: 7 

 
 

G07, G08, G09, G10, G13, G14, G15 

Itens com médias moderadas e com 
discriminância significativa entre meninos e 
meninas 
 
Total: 0 

 
 

-------- 

Itens com médias altas e com discriminância 
significativa entre meninos e meninas 
 
Total: 2 

 
 

G2, G3 

Total:  9 

 
Quadro 7 - Itens da Seção G do ROSE Brasil, a partir da redução baseada nas médias 

gerais e discriminância entre meninos e meninas. 

 

A partir da redução inicial por meio das médias gerais e discriminância entre 

meninos e meninas, foram acrescentados mais 6 itens baseados na análise 

qualitativa, considerando as especificidades dos dois países, a saber: 57- A ciência 

contemporânea ameaça valores fundamentais como a vida humana e a família; 58 - 

Minha contribuição é essencial para a solução dos problemas ambientais; 60 - 

Apenas o governo pode prevenir a degradação ambiental; 62 - Ciência e tecnologia 

mudam rapidamente nosso estilo de vida; 63 - As pessoas se preocupam muito com 
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os problemas ambientais; 65 - Desejo ver resolvidos os problemas do ambiente, 

mesmo que isso implique sacrificar produtos de consumo. 

No total, restaram 15 itens, e a seção, no Barômetro, ficou denominada com 

a letra E, “As minhas opiniões sobre ciência” (“Até que ponto você concorda com as 

seguintes afirmações?”), com a numeração de 51 a 65. 

 

1.1.12 Seção H do ROSE Brasil (As minhas experiências fora da escola) - 
Seção F do Barômetro (Quantas vezes você já realizou as seguintes 
atividades?) 

 

No ROSE, a Seção H, “As minhas experiências fora da escola” (“Quantas 

vezes você já fez estas experiências fora da escola?”), composta por 61 itens, tem 

como objetivo verificar a proximidade, a experiência e a realização de atividades ou 

manejo de instrumentos que se assemelham ao contato com a ciência não formal.  

Foram categorizados os construtos de acordo com a maior discriminação 

entre meninos e meninas, mantendo, assim, os itens de menor e maior interesse 

entre os jovens, mas, para uma versão de questionário reduzido, foi necessário 

excluir os construtos que apresentavam afirmações semelhantes, isto é, que 

mensuram uma mesma variável latente nas demais seções do questionário.  

Foi realizada uma análise semântica dos itens, uma vez que esta é uma 

seção que poderia ser atualizada para uma linguagem mais direta e adequada ao 

público jovem. Assim, foram preservados 2 itens com a mesma redação: H12 (“Li 

coisas sobre a natureza ou as ciências em livros e revistas”) e H13 (“Vi 

documentários sobre natureza na televisão ou no cinema”), e 2 itens tiveram revisão 

semântica: H8 (“Visitei um jardim zoológico”) e H9 (“Visitei um centro de ciências ou 

um museu de ciências”); foram introduzidos outros 4 de interesse italiano e de 

experiências brasileiras, totalizando-se 8 itens. 

A seção ficou com 8 itens e foi denominada com a letra F, “Quantas vezes 

você já realizou as seguintes atividades?”, com a seguinte orientação: “Assinale a 

sua resposta com um X em cada linha. Se não entender, deixa a linha em branco”, 

com a numeração de 66 a 73. A figura 3 apresenta um recorte da Seção F do 

Barômetro aplicado no Brasil. 
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Figura 3 - Recorte da Seção F do “Barômetro: os jovens e a ciência”, aplicado 
no Brasil. 

 

1.1.13 Evolução biológica e religião: validação qualitativa, reformulação de 
itens e inclusão de novas questões no Barômetro 
 

Para o questionário Barômetro, as seções foram retomadas pelos 

pesquisadores brasileiros e italianos, e os procedimentos de validação dos itens 

foram de caráter qualitativo, com base nos resultados encontrados por Oliveira 

(2009), Oliveira e Bizzo (2011) e Mota (2013). 

Na versão ROSE aplicada em 20073 e 2010,4 as seções referentes à 

caracterização religiosa e a atitudes sobre tópicos da teoria da evolução biológica 

foram estruturadas em 13 questões dispostas em cinco seções: na primeira, o 

respondente deveria assinalar a sua religião; nas segunda e terceira, frequência com 

que participam de eventos religiosos e interesse por questões da sua religião; e, na 

quarta, deveriam assinalar grau de concordância (escala Likert com 4 pontos) diante 

de tópicos relacionados à teoria da evolução biológica, tanto temas que sustentam a 

teoria, como afirmações que sugerem concepções alternativas, identificadas em 

estudos sobre a evolução biológica com jovens; na última sessão, o estudante 

deveria informar se já havia estudado sobre a teoria nas aulas de Ciências 

(SANTOS-GOUW et al., 2015). 

Na Seção I do ROSE Brasil, “Qual é a sua religião?”, com múltipla escolha, 

os resultados dos trabalhos consultados apontaram que um grande número de 

jovens optou pela alternativa “outras”. Assim, na elaboração do Barômetro, teve-se o 

                                            
3
 O questionário pode ser consultado em Tolentino-Neto (2008). 

4
 O questionário pode ser consultado em Mota (2013). 
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cuidado de verificar a frequência com que os jovens consideram ter ou não uma 

religião, fato também observado nos últimos anos, nos censos brasileiros, sendo 

denominados como “sem religião”. No Barômetro, a seção ficou denominada com a 

letra “H”, “Sobre sua religião”. 

Nas seções “Quanto pratico minha religião” e “O que eu concordo”, sobre a 

proximidade do respondente com os preceitos religiosos, a análise fatorial apontou 

que a primeira não apresentava consistência interna, possivelmente pela quantidade 

de itens (MOTA, 2013; OLIVEIRA, 2015). Durante as análises dos resultados, essa 

seção não contribuiu para identificar a participação dos jovens em atividades 

religiosas. Dessa forma, ambas as seções foram reagrupadas, e as variáveis foram 

reformuladas. Na Itália, segundo Oliveira (2015), as questões sobre religião foram 

readequadas, por se tratar de um contexto sociocultural distinto, não havendo tanta 

diversidade de congregações religiosas. 

Na seção relacionada com temas e concepções religiosas sobre a teoria da 

evolução biológica, foi feita uma análise qualitativa de forma a readequar os 

construtos a uma linguagem apropriada aos jovens. Outro fator que influenciou na 

readequação foi o fato de que as afirmações não representaram adequadamente 

atitudes, dificultando a análise dos dados. Nesse caso, optou-se por excluir a escala 

Likert e trabalhar com o formato “falso, verdadeiro, ou não saberia dizer”. 

A questão ligada à relação dos jovens com a origem do homem também 

sofreu alterações, de modo a aprofundar a análise da percepção dos jovens. Para 

Oliveira e Bizzo (2011), Mota (2013) e Oliveira (2015), as médias atingidas quanto 

às afirmações sobre origem e evolução humana, a partir de explicações naturais, em 

geral, eram mais baixas que as atingidas em outros itens. 

 

1.1.14 Resultado: questionário Barômetro Brasil 

 

O questionário Barômetro Brasil “Os jovens e a ciência” (BIZZO; 

PELLEGRINI, 2013, p. 141) foi organizado em 9 seções. Também possui 5 itens 

complementares de múltipla escolha que permitem analisar informações adicionais 

sobre tópicos do contexto das aulas de ciências, tais como: o contato dos 

estudantes em seções anteriores sobre a teoria da evolução biológica, quantidade 

de horas de aulas de ciências no ano letivo e experiências científicas na escola, e, 
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por último, se os jovens possuem interesse em frequentar um curso técnico ou 

científico.  

 Seção A: “O que eu quero aprender”. Seção composta por 26 tópicos nos quais o 

jovem é convidado a expressar suas respostas como “Desinteressado” (opção 1) 

a “Muito interessado” (opção 4), com dois níveis intermediários (opções 2 e 3).  

 

 Seção B: “O meu futuro emprego”. Essa seção é uma questão de múltipla 

escolha composta de 10 itens na qual o jovem deve responder sobre seus 

interesses profissionais. A orientação é a de que o jovem assinale mais de uma 

resposta se necessário. 

 

 Seção C: “Eu e os desafios ambientais”. Seção composta por 14 itens na qual o 

jovem deve responder de “Não concordo” (opção 1) a “Concordo” (opção 4), com 

dois níveis intermediários (opções 2 e 3).  

 

 Seção D: “As minhas aulas de ciências”. Seção composta por 9 itens na qual o 

jovem deve responder de “Não concordo” (opção 1) a “Concordo” (opção 4), com 

dois níveis intermediários (opções 2 e 3).  

 

 Seção E: “As minhas opiniões sobre a ciência”. Seção composta por 15 itens na 

qual o aluno deve responder de “Não concordo” (opção 1) a “Concordo” (opção 

4), com dois níveis intermediários (opções 2 e 3).  

 

 Seção F: “Atividades científicas realizadas”. Seção composta por 8 itens na qual 

o aluno deve responder de “Nunca” (opção 1) a “Muitas vezes” (opção 4), com 

dois níveis intermediários (opções 2 e 3).  

 

 Item 74, composto por 5 opções de resposta: “Ser humano como resultado da 

criação ou evolução”. Dos 5 itens apresentados, o aluno é convidado a escolher 

apenas um e, se não entender, poderá deixar em branco. 

 

 Item 84: Com 4 opções, o aluno é convidado a responder sobre os assuntos 

citados sobre evolução biológica que já estudou nas aulas de Ciências, com a 
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opção 1 (não) e a opção 4 (sim, todos), com 2 níveis intermediários (sim, poucos 

e sim, a maioria). 

 

 Item 85: “Sobre a quantidade de aulas de Ciências no ano letivo por semana”, 

com 4 opções: opção 1 (1 hora) e a opção 4 (mais de 3 horas), com 2 níveis 

intermediários (2 horas e 3 horas). 

 

 Item 86: “Sobre as experiências científicas realizadas na escola”. Com dois níveis 

(sim e não). 

 

 Item 87: “Sobre a vontade de fazer curso técnico ou universitário na área 

científica”. Com 3 níveis (sim, não e ainda não pensei). 

 

 Seção G: “Opinião”. Seção composta por 9 itens, na qual o aluno deve responder 

(V) para verdadeiro, (F) para falso e (N) para não saberia dizer. 

 

 Seções H, I: Seções que procuram estabelecer relações entre a opção religiosa 

do aluno e o ensino de evolução biológica. Na Seção G, o aluno é convidado a 

responder qual é sua opção religiosa; nas Seções H e I, deve expressar seu nível 

de aceitação a afirmações sobre religião e evolução biológica. 

 

Na primeira página do questionário, além de constar uma apresentação dos 

objetivos da pesquisa e uma orientação para o seu preenchimento, havia um convite 

para que os estudantes respondessem às questões referentes a gênero, idade, 

nome da cidade, quantidade de banheiros, livros existentes nos domicílios e grau de 

instrução escolar dos pais. 

O Barômetro Itália seguiu a mesma estrutura do Barômetro Brasil, com as 

adaptações consideradas necessárias pelos pesquisadores, compondo-se de           

9 seções e 5 itens complementares de múltipla escolha, com relação à Ciência, 

Tecnologia e Evolução Biológica, e mais 2 referentes à seção ligada à Saúde, 

totalizando 7 itens. O instrumento Barômetro Italiano pode ser consultado no 

ANEXO B. 
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1.2 ABORDAGEM DE NATUREZA QUANTITATIVA 

 

A utilização de dados quantitativos em pesquisas educacionais possui pouca 

tradição e sua utilização vem aos poucos se ampliando, porém, segundo Gatti 

(2004, p. 13), esses estudos com emprego de técnicas e métodos quantitativos 

podem conduzir a duas situações: ao “risco de usar certos tratamentos estatísticos 

indevidamente, e de não se obter interpretações qualitativamente significativas a 

partir das análises numéricas”. 

Para Gatti (2004), esse pode ser um dos fatores que explicam o porquê de 

estudos publicados no início dos anos 1970 mostrarem que, além de pesquisas em 

educação serem escassas, “71% não eram estudos que utilizavam dados 

quantitativos” (GATTI, 2004, p. 13). Esses dados trazem também a conclusão de 

que, em pesquisas em educação, no Brasil, o uso de dados quantitativos, segundo a 

autora, nunca teve uma tradição sólida. 

Segundo Gatti (2004, p. 13), não têm sido contemplados, na formação de 

educadores, mestres e doutores, estudos disciplinares sobre esses métodos, no 

entanto, “há problemas educacionais que, para sua contextualização e 

compreensão, necessitam ser qualificados através de métodos quantitativos”. A 

respeito dessa premissa, a autora se manifesta: 

 

[...] como compreender a questão do analfabetismo no Brasil, e 
discutir políticas em relação a esse problema, sem ter dados sobre 
seu volume e a sua distribuição segundo algumas variáveis, como 
gênero, idade, condição socioeconômica, região geográfica, cidade-
meio rural, etc.? (GATTI, 2004, p. 13).  

 

Ademais, reforça a autora, estudos quantitativos contextualizados por 

perspectivas teóricas trazem subsídios concretos, de modo que os fenômenos 

educacionais ultrapassem os “casuísmos” construídos a partir do cotidiano, 

contribuindo com a produção de políticas educacionais, gestão da educação e 

orientação de políticas pedagógicas (GATTI, 2004, p. 26). 

Abordagens de natureza quantitativa, do ponto de vista social, abarcam 

grandes aglomerados de dados, de conjuntos demográficos, por meio de variáveis 

(MINAYO; SANCHES, 1993). Esse fato pode levar à interpretação de que não há 

atenção às nuances do particular e que pesquisadores estariam mais preocupados 

com números. Porém a pesquisa quantitativa permite a mensuração de opiniões, 
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reações, hábitos e atitudes em um universo, por meio de uma amostra que o 

represente estatisticamente (GÜNTHER, 2006). 

Segundo Gatti (2004), os métodos de análises de dados por meio de 

números podem ser muito úteis à compreensão de diversos problemas 

educacionais, porém a compreensão se torna mais rica se houver a combinação 

destes com dados oriundos de metodologias qualitativas.  

Minayo e Sanches (1993) consideram extremamente relevante e 

indiscutivelmente promissor e possível um diálogo entre as duas abordagens 

qualitativas e quantitativas, pois, do ponto de vista metodológico, apesar de 

possuírem naturezas diferentes, não há contradição. Corrobora com essa questão 

Vianna (1992), quando complementa, afirmando que as duas abordagens se 

equilibram. Assim, não se trata de estabelecer oposição entre as abordagens, mas 

associações entre métodos e técnicas que possam trazer ao campo educacional 

uma análise mais acurada sobre os diferentes aspectos e significados (SANTOS 

FILHO; GAMBOA, 1995). 

Enquanto a abordagem quantitativa classifica indicadores e tendências por 

meio de análise de variáveis, trazendo à luz dados, indicadores e tendências 

observáveis, a abordagem qualitativa busca trazer à tona valores, crenças, hábitos 

etc., com base em fenômenos, fatos e processos particulares e específicos 

(MINAYO; SANCHES, 1993). 

Na educação, pesquisas de cunho qualitativo desvelam nuances e permitem 

a interpretação de inúmeros aspectos dos objetos estudados e das situações 

alocadas dos sujeitos, porém interpretações quantitativas, com a ajuda de tabelas, 

indicadores, testes de significância, etc., contribuem com a interpretação dos dados, 

ademais, “o significado dos resultados é dado pelo pesquisador em função de seu 

estofo teórico” (GATTI, 2004, p. 13). Em suma, tanto a abordagem qualitativa quanto 

a quantitativa demandam o esforço de reflexão do pesquisador, que dará sentido ao 

material levantado e analisado. 

Estudos de abordagem qualitativa, segundo Lüdke e André (1986, p. 44), 

“têm o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu 

principal instrumento”. Já estudos de abordagem quantitativa, mediante 

procedimentos estatísticos, investigam situações sociais com base no entendimento 

aprofundado de variáveis, medidas e suas relações numericamente analisadas 

(CRESWELL, 1994). 
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Com efeito, o que se pretende, ao explicitar essa complementaridade, é que 

existem limitações em cada abordagem, sendo fundamental conhecer as 

características de cada uma, pois, assim, o pesquisador terá maiores condições de 

sucesso ao conduzir o estudo (GATTI, 2004).  

Corroboram essa questão Falcão e Régnier (2000), ao apontarem que os 

métodos quantitativos são recursos de análise para os pesquisadores, não devendo 

estes se submeter cegamente a eles. 

Entende-se que o paradigma quantitativo-interpretativo (SANTOS FILHO; 

GAMBOA, 1995) favorece o entendimento das questões, porém o intuito deste 

trabalho não é desvelar as bases epistemológicas de cada abordagem, muito menos 

aprofundar as discussões em torno das sustentações teóricas de cada uma das 

correntes, mas justificar, ao longo da pesquisa, as escolhas teórico-metodológicas, 

de modo a contemplar os objetivos propostos e chegar a resultados com uma 

melhor compreensão do fenômeno estudado.  

Do ponto de vista metodológico, Gatti (2004) aponta que é um risco usar 

certos tratamentos estatísticos indevidamente, e, assim, o pesquisador não obter 

interpretações qualitativamente significativas a partir de análises numéricas. Em 

pesquisas quantitativas, em geral, a melhor opção é trabalhar com questionário para 

coleta de dados, pois as informações coletadas, por meio deste, podem ser mais 

objetivas do ponto de vista da tabulação, organização e apresentação dos dados 

(MAY, 2004). 

Para Lima (2012), o questionário conduz a uma aproximação da realidade, 

de maneira objetiva, para obter fatos específicos de um conjunto de indivíduos com 

o intuito de estabelecer ligação entre os objetivos da pesquisa e a realidade da 

população-alvo.  

Com essa perspectiva, os questionários e as análises estatísticas 

contempladas pelos métodos e instrumentos quantitativos permitiram o 

aprofundamento de questões centrais desta pesquisa e a compreensão das 

opiniões, atitudes e interesses dos jovens sobre temas relacionados à Ciência e 

Tecnologia, porém buscou-se destacar significados latentes nos dados levantados a 

partir de uma análise interpretativa do conteúdo e contexto, com o cuidado de não 

descaracterizar o que há de essencial nos fenômenos e processos sociais 

levantados pelos dados estatísticos (MINAYO; SANCHES, 1993).  
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Em suma, o método adotado, nesta pesquisa, é quantitativo, traduzido pelos 

resultados estatísticos levantados por meio de questionários, mas sem perder de 

vista que os jovens inquiridos são sujeitos que vivem, pensam, sentem e participam 

de uma determinada realidade social, ou seja, os números foram utilizados, mas 

sempre em busca de significados para eles (MINAYO, 2010). 

“O dado qualitativo é uma forma de quantificação das representações 

simbólicas do objeto”, viabilizando o reconhecimento do objeto estudado (PEREIRA, 

2001, p. 21). O reconhecimento das manifestações que excedem os fenômenos 

estudados por meio das representações numéricas é percebido pela análise 

qualitativa que instrumentaliza o reconhecimento do evento, a análise de seu 

comportamento e suas relações com outros eventos (PEREIRA, 2001). 

Esta pesquisa optou por trabalhar com o instrumento de coleta de dados 

Barômetro, estudado, elaborado e validado a partir do instrumento internacional 

ROSE, tendo como público-alvo alunos matriculados no 1º ano do Ensino Médio e o 

equivalente para os alunos italianos. Os dados levantados foram tabulados e 

analisados por meio de testes estatísticos devido à enorme massa de dados.  

A fase inicial do trabalho contou com a investigação exploratória e 

levantamento bibliográfico. Foi necessário, nessa fase, considerar que os jovens que 

seriam amostrados estão imersos em contextos sociais diferentes e, desse modo, 

sofrem influências do ambiente, das relações e da cultura. Esse fator contribuiu para 

que, ao buscar identificar esses elementos, fossem consideradas as relações entre 

dados numéricos e a realidade social dos jovens.  

A seguir, serão abordadas as etapas da pesquisa, o processo de construção 

do questionário Barômetro (instrumento de coleta de dados), o estudo amostral, 

seguido do plano logístico, e as análises. 

 

1.3 ETAPAS DE PESQUISA 

 

Metodologicamente, esta pesquisa foi organizada de forma a contemplar as 

seguintes etapas: 

 

1. Construção do questionário Barômetro (Projeto Sapiens): 

 Contexto: Projeto Sapiens. 
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  Percurso metodológico para a construção do questionário Barômetro: a) Dados 

amostrais; b) Definição do número de seções.  

 Discussão estatística individual da redução dos itens do questionário ROSE: 

Estudo a partir dos dados obtidos junto às amostras italiana (ano 2008) e brasileira 

(ano 2010) dos itens baseados em: análise fatorial (para as seções A/C/E do ROSE 

das amostras brasileira e italiana); médias gerais; itens com maior discriminação 

entre os gêneros; e itens existentes nos agrupamentos (temas) do Brasil e Itália. 

 Resultado: questionário “Barômetro: os jovens e a ciência” (versão brasileira: 

ANEXO A; versão italiana: ANEXO B).  

 

2. Preparação e diagnóstico: 

 Fase exploratória com o levantamento da revisão bibliográfica.  

 Busca e captação de recursos financeiros. 

 Estudo amostral e tamanho da amostra Barômetro Brasil/Itália. 

 

3. Etapa de aplicação do Barômetro Brasil e organização dos resultados: 

 Formação de uma equipe de trabalho. 

 Contato com as escolas selecionadas e professores de Biologia indicados pelos 

diretores ou coordenadores através do contato telefônico. 

 Envio dos questionários às escolas selecionadas no plano amostral e contatadas 

via e-mail e telefone. 

 Recepção e organização dos questionários respondidos pelos jovens 

participantes. 

 Leitura óptica dos questionários e sua conferência, bem como a consolidação dos 

dados obtidos. 

 Recorte das duas bases de dados. 

 Análise descritiva da amostra brasileira. 

 

4. Análise e discussão - Brasil 

 Análise comparativa, por gênero e regiões, e, em alguns casos, as relações 

destes com os bens materiais e educacionais das respostas, quanto ao interesse 

dos alunos por temas da Ciência e Tecnologia; expectativas com relação ao futuro 

emprego; a percepção quanto aos desafios ambientais; análise das respostas 
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quanto ao interesse pelas aulas de Ciências; análise das respostas quanto à posição 

dos jovens frente aos problemas ambientais; análise das respostas quanto à posição 

dos jovens à Ciência e Tecnologia. 

 

4.1. Análise e discussão - Itália 

 Análise comparativa (em sua maioria para gênero) referente ao interesse dos 

jovens dos dois países quanto aos temas de Ciência e Tecnologia; interesses 

profissionais e pelas aulas de Ciências; as opiniões sobre a ciência e a participação 

em eventos científicos e a busca por informações dessa natureza. 

 

4.1.2. Série histórica 

 Análise comparativa entre os resultados brasileiros obtidos pela referida pesquisa, 

estabelecendo uma linha do tempo, apresentando as percepções, posturas e/ou 

mudanças de atitudes com itens selecionados das pesquisas realizadas por 

Tolentino-Neto (2008) e Santos-Gouw (2013). 

 

1.4 PLANO DE AMOSTRAGEM BRASILEIRO  

 

1.4.1 População-alvo e tamanho da amostra 

 

Toda a amostragem descrita a seguir foi desenvolvida pelo trabalho 

profissional técnico de Maria Cecília Goi Porto Alves (2013)5, de modo a garantir 

representatividade dos grupos e subgrupos de interesse. 

A população-alvo da referida pesquisa são alunos provenientes de escolas 

públicas (federais, estaduais, municipais) e privadas matriculados na primeira etapa 

do Ensino Médio, momento de suas vidas em que estão prestes a tomar decisões 

importantes sobre seu futuro profissional e seguirem estudos de nível superior. 

Essa é uma tendência desse tipo de avaliação, pois, em países participantes 

do projeto ROSE, convencionou-se que os estudantes participantes da pesquisa 

estariam completando seus estudos compulsórios e iniciando a última etapa da 

educação básica. 

 

                                            
5
 A estatística Maria Cecília Goi Porto Alves foi a responsável pela elaboração do plano amostral 

desta pesquisa. (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Instituto de Saúde). 
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Os/as estudantes do Ensino Médio têm maior maturidade cognitiva e 
vivência social, estando, assim, mais bem preparados para a nova 
ambição formativa nas Ciências. Assim, têm a oportunidade de se 
aprofundarem nos modos de pensar e de falar próprios da cultura 
científica, situando-a entre outras formas de organização do 
conhecimento, e de compreenderem os processos históricos e 
sociais de construção do conhecimento científico, para atuarem 
criticamente na sociedade (BRASIL, 2015, p. 184). 

 

No Brasil, estudantes com essa faixa etária, se não estiverem com 

defasagem idade-série geralmente estão cursando o 1º ano do Ensino Médio. O 

Ensino Médio tem a duração mínima de três anos. A legislação não estabelece 

idade mínima para o acesso; no entanto, devido à oferta obrigatória do ensino 

fundamental dos 6 aos 14 anos (alfabetização ao 9º ano), esse acesso pode ocorrer 

a partir dos 15 anos, sem limite máximo de idade, e os alunos mais velhos podem 

cursar a EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

As regiões do país (Sul, Sudeste, Centro-oeste, Norte e Nordeste) 

constituíram domínios de estudo, estratos em que as estimativas de interesse serão 

obtidas com a precisão desejada.  

Segundo Hill e Hill (2008, p. 47), a amostragem estratificada é considerada 

mais eficiente que os métodos de amostragem simples ou sistemática, quando o 

universo é grande e o pesquisador pretende obter “uma amostra representativa”. Os 

autores ainda ressaltam que a amostragem estratificada também é mais econômica 

em termos de tempo e dinheiro e, principalmente, apresentam “resultados com 

menor probabilidade de erros” (HILL; HILL, 2008, p. 48). 

A tabela 4 indica os totais de escolas públicas existentes nas regiões, 

segundo dados do Censo Escolar de 2012, e os totais estimados6 de matrículas na 

1ª série do Ensino Médio dessas escolas.  

 
 
 
 

 

 

 

                                            
6
 Estimativa: O número de alunos na 1ª série do Ensino Médio matriculados em escolas públicas foi 

estimado por: número de alunos na 1ª série do Ensino Médio matriculados em escolas públicas e 
privadas x proporção de escolas públicas em relação ao total (escolas públicas + privadas). 
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Tabela 4 - Escolas públicas e matrículas na 1ª série do Ensino Médio nas escolas 
públicas em 2012. 

 

Região Matriculas/alunos Escolas Turmas 

Norte/CO 506019 3158 16671 

Nordeste 782008 5024 24283 

Sudeste 1165161 7747 34545 
Sul 377508 3350 14191 

Centro-Oeste 377508 3350 14191 

Total 2.830.789 19.279 89.679 

Fonte: Censo Escolar - 2012. 

 

Para fins de determinação do tamanho de amostra, considerou-se como 

objetivo do estudo a estimação do seguinte parâmetro populacional: proporção de 

alunos que se interessam por ciência, de modo a encontrar proporções de 80% para 

estudantes interessados e 20% para não interessados. 

O levantamento amostral que determinou o tamanho da amostra foi 

realizado de acordo com os métodos estatísticos mais usuais, de modo a conseguir 

um erro de estimação previamente estabelecido, com grau de confiança de 95% 

(BUSSAB; MORETTIN, 2013; SANTOS-GOUW, 2013). 

O tamanho mínimo da amostra foi determinado utilizando-se a expressão 

algébrica referente ao cálculo do tamanho da amostra para estimação de 

proporções: 
 

deff
zd

PP
n 




2

)1.(
em que P é a proporção de alunos a ser estimada 

(P = 0,80 ou P = 0,20); z = 1,96 é o valor na curva normal reduzida, correspondente 

ao nível de confiança de 95% utilizado na determinação do intervalo de confiança 

das proporções; d é o erro de amostragem admitido, fixado em 0,05, e que 

corresponde à semiamplitude dos intervalos de confiança e deff  = 2 é o efeito do 

delineamento devido ao sorteio de conglomerados (escolas).  

Assim sendo, 500 era o número mínimo de alunos a ser incluído na amostra 

em cada região. Para esse tamanho de amostra, os coeficientes de variação para as 

duas proporções, P = 0,80 e P = 0,20, serão, respectivamente, de 3,2% e 12,6%, 

valores considerados adequados. Para a amostragem no país, era esperado que 

esta se compusesse de 2.625 questionários respondidos por estudantes 

matriculados no 1º ano do Ensino Médio. 

Para o sorteio da amostra, foi utilizado o processo de amostragem 

estratificada por conglomerados em dois estágios: escola e turma. Não houve 



74 
 

sorteio de alunos nas turmas. A amostragem por conglomerados é composta por um 

grupo de subunidades, o que proporciona uma melhor percepção da variabilidade da 

variável de interesse (HILL; HILL, 2008). 

O primeiro sorteio apresentou um número de 15 escolas por região, de modo 

que cada escola sorteasse uma turma do Ensino Médio. Esperava-se um retorno de 

75 escolas de todo o país com a média de 35 alunos respondentes por escola, 

porém os questionários foram respondidos por uma média de 25 a 30 alunos por 

escola. 

Com o intuito de prevenir os efeitos da não resposta na precisão das 

estimativas, foram sorteadas mais escolas, no total de 20 escolas em cada região, 

considerando-se que a não resposta (de escolas e de alunos) fosse da ordem de 

25%, em um total de 100 escolas.  

Com o retorno de 2.404 questionários, percebeu-se uma variabilidade na 

idade dos alunos, assim, para equiparar as amostras para análise comparada com a 

Itália, foi necessário fazer um corte, considerando os alunos de 15 anos incompletos 

(14 anos acima) matriculados no 1º ano do Ensino Médio. Os respondentes com 13 

anos de idade constituem um número de 14 alunos, o que não prejudica a 

representatividade da amostra de abrangência nacional e se adéqua aos objetivos 

da pesquisa. A composição da amostra final do Barômetro é apresentada na tabela 

5. 

 

Tabela 5 - Composição da amostra brasileira, por região e número de escolas. 

 
Região N (%) 

Centro-Oeste 564 23,82 

Nordeste 499 21,07 

Norte 471 19,89 

Sudeste 410 17,31 

Sul 424 17,91 

Total válido 2.368 100 

 

A amostra do projeto constitui uma subamostra da amostra PISA7, Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (ou na sigla em inglês: Programme for 

International Student Assessment) do ano de 2009, utilizando-se amostragem 

aleatória simples para o sorteio de 20 escolas em cada região. Cabe ressaltar que a 

                                            
7
 Informações sobre o Programa Internacional de Avaliação de Alunos e as escolas participantes do 

PISA em todos os anos de aplicação no Brasil podem ser encontradas no site do INEP: 
http://www.inep.gov.br/. 
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opção de trabalhar com a amostra PISA 2009 (INEP, 2012a) justifica-se por esta ser 

estatisticamente significativa da população estudantil brasileira e corresponde a um 

modelo já testado que trabalha com o envio de questionários pelo correio e obtém 

retorno satisfatório. 

Estudos como o de Santos-Gouw (2013) e Mota (2013) também tiveram 

como referência a amostragem do PISA 2009, pelos motivos expostos acima, e 

ainda concluíram que apresentavam vantagens com a obtenção de uma lista de 

escolas atualizada e acessível e contatos junto às diretorias de ensino. Ademais, a 

amostra Pisa apresenta proximidade com o público-alvo desta pesquisa. 

No desenvolvimento desta pesquisa, pode-se perceber que a escolha pelo 

trabalho com base nos dados do PISA e nas experiências anteriores foi fundamental 

no retorno dos questionários, pois a estimativa era de que 75 escolas retornassem 

os questionários respondidos e, no entanto, recebemos o retorno de 78 escolas. 

Na amostra do PISA 2009, as escolas foram sorteadas, em cada unidade da 

federação (UF), com probabilidade proporcional ao tamanho, dado pelo número de 

alunos elegíveis em cada escola (alunos de 15 anos), por meio da fração de 

amostragem: , em que  é o número de escolas sorteadas em 

cada UF,  é o número de alunos matriculados em cada escola i em 2009, e  é o 

total de alunos matriculados em 2009 na UF.  

Cabe ressaltar que, para obter médias mais confiáveis, a amostra PISA 2009 

considerou como características: o oferecimento ou não do Ensino Médio, a 

organização administrativa da escola (pública ou privada), localização (rural ou 

urbana), sendo avaliadas, no total, 947 escolas e 20.127 estudantes. Estes dados 

constam no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes: resultados 

nacionais PISA 2009 (INEP, 2012a, p. 14). 

A tabela 6 apresenta, por região e unidade da federação, o número de 

escolas e alunos do censo de 2009, escolas e alunos do PISA 2009 e, por último, as 

escolas e alunos participantes desta pesquisa. 
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Tabela 6 - Distribuição de escolas e alunos existentes no país e incluídos na amostra 
do PISA 2009, por UF, e as escolas da amostra Barômetro. 

 

Região UF Censo 2009 PISA               BARÔMETRO 

    Escolas Alunos Escolas Alunos ESCOLAS ALUNOS 

  

 

(M) 
 

 
 

   

Centro-
Oeste 

DF 336 32677 33 774 2 64 

GO 1798 84075 35 799 5 156 

MS 825 30124 37 734 6 176 

MT 1269 40040 34 666 6 168 

Norte 

AC 137 9555 35 775 1 33 

AM 523 46450 31 709 3 98 

AP 115 10447 32 738 3 90 

PA 1139 107443 26 507 1 29 

RO 300 18725 33 703 4 122 

RR 85 4991 33 733 1 34 

TO 416 22366 35 810 2 65 

Nordeste 

AL 678 45571 33 644 2 66 

BA 3911 210612 36 751 2 68 

CE 3162 129338 36 727 4 124 

MA 2974 106064 35 626 1 35 

PB 1075 50504 32 671 0 0 

PE 2080 139769 36 794 2 62 

PI 1555 55843 35 663 1 26 

RN 1043 49522 36 704 2 60 

SE 569 27181 37 790 2 58 

Sul 

PR 2416 147197 35 841 5 155 

RS 4211 133297 39 785 3 87 

SC 1953 81108 37 727 6 182 

Sudeste 

ES 1048 45091 35 713 4 120 

MG 5144 272703 40 816 3 95 

RJ 3366 162502 34 763 2 57 

SP 7810 576546 47 1164 5 138 

Total 
 

49938 2639741 947 20127 78 2368 

 

 

Para o sorteio, as escolas foram ordenadas por unidade da federação, de 

forma a obter uma amostra estratificada (estratificação implícita) por região.  

Como o momento do contato representava, para a escola, final de bimestre, 

e, por consequência, as turmas estavam finalizando provas e trabalhos, foi 

necessário adequar a aplicação dos questionários à disponibilidade tanto do 

aplicador quanto da turma, e, principalmente, datas e horários. 
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A escola e o professor que aplicaram o questionário sob orientação da 

equipe de pesquisa é que realizaram o sorteio da turma de primeiro ano do Ensino 

Médio em que os questionários seriam aplicados. Em algumas escolas, os 

professores relataram que havia somente uma turma de primeiro ano do Ensino 

Médio, não havendo necessidade de sorteio.  

A lista de escolas sorteadas permanecerá em sigilo, garantindo o direito ao 

anonimato dos participantes, evitando qualquer tipo de classificação de escolas.  

 

1.4.2 Amostra brasileira: características8 

 

As escolas participantes da pesquisa estão localizadas em todas as regiões 

do país, de modo que, para garantir a legitimidade, na representatividade do 

universo, optou-se pela adoção do plano amostral. 

A lista inicial de escolas sorteadas tinha um total de 87 municípios e 100 

escolas (APÊNDICE I). Foi estabelecido o contato com as escolas, e todas 

receberam os questionários. Destes, 72 municípios retornaram os questionários, 

totalizando 78 escolas participantes. A tabela 7 apresenta a distribuição dos 

municípios, estados e regiões das escolas sorteadas, e os números entre 

parênteses indicam o número de escolas participantes em cada município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8
 Os dados presentes na descrição da amostra brasileira foram preparados pelo estatístico Marcus 

Vinicius Estanislao, porém todas as análises estatísticas foram elaboradas pelo trabalho profissional 
de Estéfano Alves de Souza, de modo a garantir que os dados pudessem ser devidamente 
organizados, validados e agregassem valor a esta pesquisa, buscando responder aos objetivos 
elencados. O estatístico Estéfano Alves de Souza é bacharel e doutor em Estatística pelo IME-USP. 
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Tabela 7 - Distribuição das escolas participantes da pesquisa nas regiões, estados e 
municípios brasileiros. 

     
 

Região UF Escolas Município 

  
DF 2 Brasília, Gama. 

  
GO 5 

Caldas Novas, Catalão, Nova Roma, Teresópolis 
de Goiás, Vianopólis. 

 
CENTRO-OESTE MS 6 

Campo Grande (2), Dourados, Jardim, Ladário, 
Sidrolândia. 
 

  
MT 6 

Alta Floresta, Cáceres, Cuiabá, Nova Mutum, 
Nova Olímpia, Reserva do Cabaçal. 
 

  
AC 1 Feijó. 

  
AM 3 

Manaus (2), Manicoré. 
 

  
AP 2 

Macapá (2), Santana. 
 

 
NORTE PA 1 Belém. 

  
RO 4 Cacoal (2), Guajará Mirim, Porto Velho. 

  
RR 1 

Boa Vista. 
 

  
TO 2 

Araguaína, Palmas. 
 

  
AL 2 

Alagoas, Arapiraca. 
 

  
BA 2 Feira de Santana, Salvador. 

  
CE 4 

Aurora, Chaval, Fortaleza, Viçosa do Ceará. 
 

 
NORDESTE MA 1 

São Luís. 
 

  
PE 2 

Cabrobó, Recife. 
 

  
PI 1 

Inhuma. 
 

  
RN 2 Natal (2). 

  
SE 2 Lagarto, Nossa Senhora da Glória. 

  
PR 5 

Arapongas, Jacarezinho, Paranaguá, Sarandi, 
Toledo. 
 

 
SUL RS 3 Dom Feliciano, Porto Alegre, Rosário do Sul. 

  
SC 6 

Blumenau, Chapecó, Itajaí, Joinville, Rio do Sul, 
Santa Terezinha do Progresso. 

  
ES 4 Colatina, Pinheiros, Serra, Vila Rica. 

 
SUDESTE MG 3 

Belo Horizonte, Lagoa da Prata, Três Corações. 
 

  
RJ 2 

Petrópolis, Rio de Janeiro. 
 

 
  SP 5 Campinas (2), Guarulhos, São Paulo (2). 

 
TOTAL    78       72 

 

O mapa político a seguir apresenta a localização dos 72 municípios 

amostrados nas cinco regiões do Brasil através dos pontinhos. Algumas cidades são 
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próximas, e os pontos que as representam geograficamente estão sobrepostos, 

como é o caso de Macapá e Santana em AP, Maceió e Arapiraca em AL, Gama e 

Brasília em DF, Teresópolis de Goiás e Nova Roma em GO e Lagoa da Prata e 

Varginha.9 Os municípios, estados e regiões podem ser consultados na tabela 7. 

 

 

Figura 4 - Localização através das coordenadas geográficas dos municípios 
amostrados. 

 

Avaliando a frequência das escolas no universo amostral, observou-se que 

os estados de MS, MT e SC foram os que apresentaram maior número de escolas 

participantes, com 6 em cada estado. Quanto à participação por região, o Centro-

Oeste demonstrou muito interesse em contribuir com a pesquisa, pois, das 20 

escolas contatadas, 19 retornaram os questionários. Destas, 17 são escolas 

estaduais e 2 privadas.  

O Nordeste também deu um excelente retorno, com 16 escolas 

participantes, sendo 15 estaduais e 1 privada. No Norte do país, 15 escolas deram 

retorno e, destas, 14 são estaduais e 1 privada. No Sul, 14 escolas participaram, 

                                            
9
 Os dados de longitude e latitude dos municípios participantes da pesquisa foram consultados no 

site: <http://cod.ibge.gov.br/1Y085>. Acesso em: 15 jul. 2015. Esses dados foram importantes para 
que o software Diva-GIS, em sua versão 7.5.0, utilizado para a elaboração das coordenadas, 
elaborasse o mapeamento das cidades amostradas. O referido software é gratuito e pode ser baixado 
pelo site: http://www.diva-gis.org/download. 
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sendo 13 escolas estaduais e 1 privada e, no Sudeste, também 14 escolas 

participaram, com um diferencial, destas, 11 eram estaduais, 2 privadas e 1 federal. 

As escolas que retornaram os questionários estão localizadas na região urbana, e a 

dependência administrativa da maioria é estadual, sendo 70 das 78 escolas.  

No ROSE Brasil (2013), o número de escolas privadas que participaram da 

pesquisa foi exatamente igual ao do Barômetro (2014), um total de 7. Outra 

observação é que, em nenhum dos estudos, houve participação de escolas 

municipais, apesar de fazerem parte da lista de sorteio e constarem no banco de 

dados do PISA 2009, porém em menor número que as urbanas.  

Em um dos contatos com uma escola municipal do estado de Mato Grosso 

do Sul, uma das pesquisadoras relatou que a diretora que atendeu a ligação disse 

que a autorização para participação na pesquisa deveria partir da Secretaria de 

Educação do Estado, pois não tinham autonomia para tomar tal decisão. Tal fato 

pôde, de certa forma, demonstrar a burocracia e a falta de autonomia dos gestores 

municipais como um empecilho nas decisões e participações em projetos como este. 

As figuras 5 e 6 apresentam a distribuição do número da amostra nos 

estados brasileiros e a distribuição com a porcentagem, respectivamente. 

 

 

 
Figura 5 - Distribuição do número de participantes da amostra nos estados 

brasileiros. 
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Figura 6 - Distribuição da porcentagem da amostra nos estados brasileiros. 

 

Os jovens da amostra, como pode ser observado, nas tabelas 6 e 7, estão 

distribuídos em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal. O único estado que não 

teve participação foi Paraíba-PB, pois, apesar de fazer parte da amostra PISA 2009 

e do sorteio aleatório do plano amostral desta pesquisa, durante os contatos com as 

escolas, não houve interesse em participar, porém os questionários foram enviados, 

mas nenhuma escola desse estado os retornou.   

Grande parte das análises será comparativa entre regiões, desse modo, as 

figuras 7 e 8 apresentam a distribuição da amostra pelas cinco regiões brasileiras 

em quantidade e porcentagem respectivamente. 

 

 

 
Figura 7 - Distribuição do número da amostra nas regiões brasileiras. 
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Figura 8 - Distribuição da porcentagem do número da amostra nas regiões brasileiras. 

 

A região Centro-Oeste teve a maior participação, com 23,82% da amostra (N 

= 564), seguida das regiões Nordeste, com a representação de 21,07% (N = 499), 

Norte, com 19,89% (N = 471), Sul, com 17,91% (N = 424) e Sudeste, com 17,31% 

(N = 410).  

A distribuição da amostra por gênero contou com a participação de 54,86% 

de meninas (N = 1298) e 45,14% de meninos (N = 1068). Na Tabela 8, observa-se a 

distribuição da amostra em relação ao gênero por região. 

 

Tabela 8 - Distribuição da amostra em relação ao gênero, por regiões. 

 

Região Gênero N % % (válida) 

Centro-Oeste 

Homem 266 47,16% 47,25% 

Mulher 297 52,66% 52,75% 

Resposta inválida 1 0,18%  -  

Nordeste 

Homem 216 43,29% 43,37% 

Mulher 282 56,51% 56,63% 

Resposta inválida 1 0,20% - 

Norte 
Homem 203 43,10% 43,10% 

Mulher 268 56,90% 56,90% 

Sudeste 
Homem 169 41,22% 41,22% 

Mulher 241 58,78% 58,78% 

Sul 
Homem 214 50,47% 50,47% 

Mulher 210 49,53% 49,53% 

Total 
Homem 1068 45,14% 45,14% 

Mulher 1298 54,86% 54,86% 
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Na figura 9, é apresentada a distribuição da amostra em relação ao gênero 

por região. 

 

 

Figura 9 - Distribuição da amostra por gênero e regiões. 

 

A amostra tem um total de 2.368 respondentes com duas respostas inválidas 

para a variável região, sendo 1 em Brasília-DF e outra em Feira de Santana-BA, de 

modo que o universo amostral com os missing torna-se 2.366 estudantes. A região 

Sudeste apresenta a maior proporção de meninas (58,8%) entre os jovens presentes 

na amostra, enquanto a região Sul foi a única que apresentou maioria de meninos, 

com (50,5%). As regiões Norte e Nordeste apresentaram proporções grandes de 

meninas na amostra, com (56,9%) e (56,6%), respectivamente. 

Embora os dados históricos sobre a escolarização apontem que a 

participação feminina é maior que a masculina, dados do IBGE na Pesquisa 

Nacional por domicílios demonstram que, na década de 1980, houve um aumento na 

taxa de participação masculina, porém, até o final da década, não houve a paridade 

entre os gêneros, com vantagem ainda feminina, sendo que 

 

[...] a partir do 6º ano (5ª série), há mais meninas matriculadas do 
que meninos. Nas séries iniciais, há mais meninos matriculados, 
provavelmente devido à maior retenção. O censo escolar, que 
recolhe informações não de uma amostra, mas do universo de 
alunos, durante a década de 80 e até 1995 (inclusive), não divulgava 
o sexo dos alunos, apenas a idade. Somente a partir de 1996 essa 
pergunta foi incluída no senso escolar, o que explica a falta de dados 
mais rigorosos sobre o tema de gênero na escola (BIZZO, 2014b,     
p. 60). 
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A paridade de gêneros com relação às matrículas no Ensino Médio, durante 

muitos anos, foi motivo de preocupação na educação brasileira, porém dados do 

MEC (Ministério de Educação) e do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Anísio Teixeira) vêm apontando que a paridade está aumentando, porém, conforme 

o nível de escolaridade, aumenta, há um desequilíbrio e uma redução nas matrículas 

masculinas. 

Apesar de a proporção de respondentes do sexo feminino ser maior que a 

do sexo masculino, no total, pode-se constatar uma similaridade de gênero entre os 

jovens matriculados no primeiro ano do Ensino Médio. Essa similaridade na 

distribuição de gênero também foi encontrada nas matrículas efetuadas no ano de 

2011, no primeiro ano do Ensino Médio, apresentadas pelo MEC/INEP.10 

A proporção encontrada com relação ao gênero se aproxima aos dados 

obtidos por Santos-Gouw (2013) através do ROSE Brasil, em que 57,67% eram 

meninas, e 42,33%, meninos, e, no PISA, aplicado no ano de 2006, com 54,2% 

meninas e 45,8% meninos.  

Assim, verificou-se, por faixa etária, a distribuição da amostra, e o que se 

observa é uma variabilidade na distribuição das idades nas regiões do país. A 

distribuição da amostra com relação à faixa etária por região pode ser observada na 

figura 10.  

 

 

Figura 10 - Distribuição da amostra em relação à idade por regiões brasileiras. 

                                            
10

 Maiores informações e dados podem ser consultados pelo site: 
<http://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2014/apresentacao_
efa_29012014.pdf>. São apresentados, nesse site, os avanços da educação no Brasil através de seis 
objetivos, que vão desde cuidados na primeira infância à educação de jovens e adultos.  
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Esses dados, como é possível observar na legenda da figura, foram 

organizados em seis grupos para equiparar a amostra brasileira à italiana: 14, 15, 

16, 17, 18 e acima de 18 anos, sendo que, nessa categoria, o estudante mais velho 

possui 34 anos de idade. 

A maior frequência para todas as regiões do país com relação à faixa etária 

dos jovens participantes da pesquisa é de 15 anos de idade (Centro-Oeste 50,6%, 

Nordeste 46,6%, Norte 45%, Sudeste 51,7%, Sul 44,1%), em que o Sudeste 

ultrapassa os 50%. Em seguida, aparecem os jovens com 14 anos de idade (Centro-

Oeste 24,3%, Nordeste 22,1%, Norte 24%, Sudeste 15,9%, Sul 34,2%), este último 

ultrapassando os 30%. Adiante, aparecem os jovens com 16, 17 e 18. Um dado 

curioso foi constatado no Sul do país, pois é onde se concentra a maioria dos alunos 

que declararam ter acima de 18 anos de idade (2,4%), ou seja, há uma maior 

defasagem idade/série. 

A tabela 9 apresenta a média e desvio padrão da variável idade para a 

amostra em geral. 

 

Tabela 9 - Média, desvio padrão e mediana da amostra para a idade. 

 

Média 
Desvio 
padrão 

Mediana Min Max Missings N 

15,3 1,33 15 14 34 0 2368 

 

A tabela acima reforça o dado de que a média de idade dos alunos 

inquiridos é de 15 anos, apesar das oscilações entre as regiões. A média de idade 

brasileira coincide com a média de idade obtida pelo ROSE Brasil (2013), 15,39, e 

em 25 países que participaram do ROSE, que foi de 13,3, sendo: Bangladesch, 

Botswana, Dinamarca, Inglaterra, Estônia, Finlândia, Gana Central, Grécia, Islândia, 

Índia (Gurajat), Irlanda, Japão, Latvia, Malásia, Irlanda do Norte, Noruega, Filipinas, 

Polônia, Portugal, Rússia (Carélia), Suíça, Suécia, Trinidad e Tobago, Uganda e 

Zimbábue (SCHREINER, 2006; SANTOS-GOUW, 2013). 

Para verificar informações socioeconômicas, a primeira página do 

questionário continha 3 questões. Duas já aplicadas e testadas por Tolentino-Neto 

(2008) e Santos-Gouw (2013): uma referente à posse de livros e outra ao número de 

banheiros das residências dos jovens. A terceira foi acrescentada pela equipe de 

elaboração do Barômetro e refere-se ao nível de escolaridade dos pais. 
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Soares e Andrade (2006) comentam que fatores extraescolares como os 

socioeconômicos são importantes para explicar as atitudes, opiniões e resultados 

dos alunos. O uso de questões socioeconômicas aparece em inúmeras pesquisas 

educacionais como variável explicativa para alguns fenômenos, porém não há um 

consenso na literatura sobre como medi-las (ALVES; SOARES, 2009; COURI, 

2010). 

Entretanto, Soares e Collares (2006, p. 635) comentam que dois índices 

devem ser considerados, “um medindo os recursos econômicos e outro os recursos 

culturais da família dos estudantes”. Já para Couri (2010, p. 454), são três as 

dimensões: “1 - a dos recursos econômicos ou capital econômico da família; 2 – a 

dos recursos educacionais ou capital cultural; e 3 - a das relações familiares”. 

Cada dimensão pode ser resumida em índices construídos com base nos 

itens retirados dos questionários do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação 

Básica), assim: 

 

A dimensão dos recursos econômicos abrange o índice de capital 
econômico, de dimensão cultural, representa o índice capital cultural 
e representa dotação de bens educacionais e o índice de capital 
social familiar representa a convivência entre alunos e pais ou 
responsáveis e a sua intervenção nas atividades escolares (COURI, 
2010, p. 456). 

 

Nesta pesquisa, duas dimensões foram abordadas: a dos recursos 

econômicos e a dos recursos culturais. A primeira questão preocupou-se em 

analisar as condições de moradia dos jovens respondentes por meio da quantidade 

de banheiros da casa dos jovens como forma de recursos econômicos. Essa 

questão também foi utilizada pelo Pisa 2006 como indicador socioeconômico 

(SANTOS-GOUW, 2013). A segunda, a dimensão cultural, focalizou a instrução 

educacional da família, por meio das questões sobre quantidade de livros e 

escolaridade dos pais. A questão sobre quantidade de livros, segundo Schereiner 

(2006) e Santos-Gouw (2013), é uma cópia fiel de uma das questões do PISA 2000. 

Com relação à dimensão cultural da família dos inquiridos, as questões 

“Quantos livros há na sua casa?” e “Qual o grau de instrução dos pais?” foram os 

indicadores utilizados na caracterização da amostra e destacados a seguir. Na figura 

11, pode-se observar que a maioria dos jovens inquiridos, apesar da variabilidade de 

respostas, possui entre 1 e 10 livros, sendo que os meninos apresentam percentual 
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maior, de 39,8%, seguido das meninas, com 36,7%. Na sequência, destaca-se o 

percentual de 11 a 50 livros, em que as meninas possuem 35,6%, e os meninos, 

33,1%. Nas demais categorias, os índices foram menores. 

Anderson (2006, p. 118), em uma pesquisa realizada em Gana, encontrou 

os mesmos percentuais com relação à quantidade de livros que os estudantes 

possuem em casa, sendo a “maioria entre 1 a 10 livros, seguidos de 11 a 50”. 

 

 

Figura 11 - Distribuição da amostra, por gênero, com relação à posse de livros em 
casa. 

 

Na figura 12, foram apresentadas as distribuições por região, podendo-se 

observar a variabilidade de respostas, porém a maioria dos jovens respondentes, 

nas cinco regiões brasileiras, possui entre 1 e 10 livros. Nessa categoria, a região 

Sul apresentou maior proporção, com 47,4%, enquanto que a região Norte 

apresentou a menor proporção, com 27,1%. 

A região Centro-Oeste foi a que apresentou maior percentual da amostra na 

categoria de nenhum livro, com 11,7%, seguida da região Sul, com 10%. A região 

Norte teve o menor percentual de sua amostra na categoria de nenhum livro, com 

apenas 2,1% dos alunos.  

Na categoria de 11 a 50 livros, as regiões Norte e Nordeste apresentaram os 

maiores percentuais, com 37,4% e 37,3%, respectivamente. Entre 51 e 100 livros, a 

região Norte novamente se destacou entre as demais com 21,4% de sua amostra 

nessa faixa, ao passo que a região Sul apresentou o menor percentual, com 8,3%.  

Combinando as últimas três categorias, a região Sudeste foi a que 

apresentou o maior percentual de alunos com quantidade de livros superior a 100 

livros, com cerca de 17%. A região Norte teve o maior percentual na faixa de 250 a 
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500 livros, com 4,1%, enquanto a região Sudeste apresentou maior percentual na 

faixa de mais de 500 livros, com 3% de sua amostra nessa categoria. 

 

 

Figura 12 - Distribuição da amostra com relação à quantidade de livros em casa, por 
região. 

 

A segunda questão considerada como dimensão representativa do acesso a 

recursos educacionais é a escolaridade dos pais. Para facilitar a análise dos dados e 

posteriormente a comparação com os dados italianos, a escolaridade dos pais foi 

organizada em 4 grupos: “Não escolarizado; Ensino Fundamental; Ensino Médio; e 

Ensino Superior”. 

Na figura 13, observa-se o percentual das respostas dos jovens quanto à 

escolaridade da mãe e do pai. Nota-se que a opção “Não escolarizado” foi o item 

assinalado com menor frequência tanto na escolaridade das mães quanto na dos 

pais, atingindo, para as meninas (mãe: 3,8; pai: 2,9), e para os meninos (mãe: 4,9; 

pai: 4,5). 

Dados apresentados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2012, e 

divulgada em setembro de 2013, apontam que a taxa de pessoas de 15 anos ou 

mais não escolarizadas está estimada em 8,7%, o que corresponde a 13,2 milhões 

no país, com relação a pessoas com 25 anos ou mais, o percentual subiu de 10,6%, 

em 2011, para 10,7%, em 2012.11 

                                            
11

 Maiores informações podem ser encontradas no site: 
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-03-06/brasil-tem-36-milhoes-de-criancas-e-
jovens-fora-da-escola. Acesso em: 25 jun. 2015, ou no portal do IBGE, dados de 2012.  
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Apesar de os dados nacionais apontarem aumento na taxa de pessoas não 

escolarizadas em todo o Brasil, na pesquisa, este foi o item com menor frequência 

apontada pelos estudantes. 

 

 
 

Figura 13 - Distribuição da amostra em relação à escolaridade da mãe e do pai, por 
gênero. 

 

A maioria dos jovens respondeu que a mãe possui Ensino Médio (meninas 

39,2%; meninos 40,1%), na sequência, aparece o item Ensino Fundamental, com a 

porcentagem para meninas 37,9% e meninos 35,5%, em seguida a pontuação é 

para o Ensino Superior, meninas 19,2%, meninos 2,6%. 

Sobre a escolaridade do pai, o item de maior pontuação foi o Ensino 

Fundamental (meninas 44,2%; meninos 41,2%), seguido do Ensino Médio (meninas 

35,1%; meninos 37%) e Ensino Superior (meninas 15,8%; meninos 17,3%). 

É possível observar que, de modo geral, as mães possuem nível de 

instrução maior que o dos pais. Os resultados obtidos apontam que há uma menor 

similaridade entre os gêneros nos níveis mais elevados de escolarização, 

confirmando os dados apresentados pelo MEC/INEP em 2011 (INEP, 2011), de que 

a similaridade diminui conforme o nível de escolarização aumenta, porém há anos 

essa diferença era bem maior no Brasil. 

Cabe ressaltar que, em 1990, em Jomtien - Tailândia, acontece a 

Conferência Mundial de Educação Para Todos, elaborando dois documentos da 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos, sendo: Satisfação das 

Necessidades Básicas de Aprendizagem e o Plano de Ação para Satisfazer as 

Necessidades, em que uma das metas era a redução pela metade da taxa de 
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analfabetismo adulto, com atenção especial à alfabetização das mulheres, 

diminuindo significativamente a desigualdade de acesso à educação entre homens e 

mulheres. 

A fim de promover uma análise sobre os progressos alcançados ao longo de 

uma década após a Conferência de Jomtien, reúnem-se, no Senegal, governos de 

164 países, dando origem ao denominado Fórum de Educação para Todos. A 

constatação é de que muitos países negligenciaram o acordo e inúmeras 

desigualdades persistem. Desse modo, firma-se o Compromisso de Dakar, em que 

seis metas são estabelecidas, podendo chegar a 2015 com todas cumpridas. Dentre 

elas, a quinta meta é a igualdade entre homens e mulheres em relação às 

oportunidades educacionais. Percebe-se que a desigualdade de acesso e 

permanência de gênero sempre foi um dos pontos críticos da educação, não só 

brasileira, mas mundial.  

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

(Unesco) mostra que somente um terço dos países alcançou todas as seis metas de 

educação estabelecidas há 15 anos para o período de 2000 a 2015. Segundo o 

relatório, o Brasil alcançou duas dessas metas: universalizar o acesso à educação 

primária (1º ao 5º ano do ensino fundamental) e promover a igualdade de gênero, 

levando meninos e meninas às aulas em grande proporção, porém a similaridade 

reduz conforme o nível de escolaridade aumenta. 

Tal fato é percebido, nesta pesquisa, pois, com relação às matrículas dos 

jovens no Ensino Médio apresentadas pelo MEC/INEP – 2011, há coincidência com 

a distribuição de gênero apresentada pelos dados estatísticos. Entretanto, com 

relação ao maior nível de escolaridade (ensino superior: mestrado e doutorado), 

neste caso, representada pelos dados dos pais, há uma menor similaridade de 

gênero, embora, ao longo dos anos, isso venha diminuindo e deixando de ser tão 

marcante. 

A figura 14 apresenta os dados com relação à escolaridade dos pais em 

nível regional. 
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Figura 14 - Distribuição da amostra em relação à escolaridade dos pais, por região. 

 

Novamente, pela análise dos estratos Ensino Médio e Ensino Superior, para 

todas as regiões, a proporção de mães nessas faixas de escolaridade é sempre 

maior que a dos pais, o que reforça o maior grau de instrução das mães também 

quando se analisa por regiões. Em especial, a região Norte apresentou o maior 

percentual de mães no Ensino Superior, com 27,5%, enquanto que a região 

Nordeste apresentou o menor percentual, com somente 11,1%. Para os pais, a 

região Sudeste apresentou o maior percentual, com 21,6%, enquanto o Nordeste 

novamente apresentou o menor percentual, com 9,1%.  

No Ensino Médio, para as mães da região Sul, com 43,5%, apresentou o 

maior percentual, enquanto que, para os pais, a região Sudeste mostrou a maior 

participação nessa faixa, com 38,8%. Nas menores faixas de escolaridade, 

considerando pais e mães, o Nordeste apresentou o maior percentual dentre as 

regiões, tanto no nível “Não escolarizado”, quanto no Ensino Fundamental. No nível 

do Ensino Fundamental, a região Norte apresentou o menor percentual nos dois 

gêneros, com 30,3% entre as mães e 36,1% entre os pais. No nível “Não 

Escolarizado”, a região Sul apresentou o menor percentual para as mães, com 
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somente 1,2% de participação, e, entre os pais, a região Sudeste mostrou o menor 

percentual, com 1,8%. 

Finalizando a caracterização socioeconômica, a segunda questão utilizada 

para coligir os dados a respeito do nível socioeconômico está relacionada com as 

condições de moradia dos jovens inquiridos e segue o padrão utilizado pelo IBGE, 

sendo a variável o número de banheiros das residências. O IBGE utiliza outras 

variáveis para coletar essa informação, porém, no presente trabalho, apenas a 

variável número de banheiros será utilizada. 

A questão sobre o número de banheiros busca associar a quantidade (nível 

socioeconômico) às condições de moradia dos jovens. Essa variável foi considerada 

pelo IBGE como uma informação com grande poder de estratificação 

socioeconômica através da correlação do número de banheiros no domicílio com a 

renda domiciliar. Os dados gerais com relação ao número de banheiros na 

distribuição da amostra podem ser observados na tabela 10.  

 

 

Tabela 10 - Distribuição da amostra com relação ao número de banheiros no 
domicílio. 

 

Quantidade de  
banheiros 

Frequência 
 

Porcentagem % 
Porcentagem 

                                     Válida %                                                     

   
Nenhum 05 0,2% 0,2% 

1 1339 56,5% 57,0% 

2 696 29,4% 29,6% 

3 207 8,7% 8,8% 

4 61 2,6% 2,6% 

5 28 1,2% 1,2% 

> 5 13 0,5% 0,6% 

Subtotal 2349 99,2% 100,0% 

Resposta inválida 19 0,8%   

Total 2368 100,0% 
  

 

Os dados apontaram que, na maioria dos domicílios dos jovens amostrados, 

há 1 banheiro. A figura 15 apresenta a distribuição do número de banheiros por 

gênero nos domicílios. 

 



93 
 

 

 

Figura 15 - Distribuição da amostra, por gênero, em relação à quantidade de 
banheiros em casa. 

 

A maioria dos jovens apontou ter 1 banheiro em sua residência, sendo 

meninas com o percentual de 58,7% e meninos, 55%, seguindo-se a opção de 2 

banheiros na residência (meninas 28,1% e meninos 31,4%). Os percentuais a partir 

de 3 banheiros diminuem, porém a relação entre número de banheiros e gênero, a 

partir das análises, permite concluir que não há associação entre as variáveis, uma 

vez que a distribuição do número de banheiros não parece ser diferente para os dois 

gêneros. A tabela 11 apresenta a distribuição do número de banheiros por domicílio 

e região. 

 

Tabela 11 - Distribuição da amostra com relação ao número de banheiros no 
domicílio, por região. 

 

Quantidade de 
banheiros 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Total 

N % N % N % N % N % N 

Nenhum 1 0,21% 2 0,40% 1 0,18% 1 0,24% 0 0,00% 5 

1 257 54,56% 326 65,33% 307 54,43% 216 52,81% 233 54,82% 1339 

2 142 30,15% 121 24,25% 186 32,98% 106 25,92% 141 33,18% 696 

3 40 8,49% 31 6,21% 49 8,69% 55 13,45% 32 7,53% 207 

4 15 3,18% 07 1,40% 10 1,77% 14 3,42% 15 3,53% 61 

5 11 2,34% 02 0,40% 03 0,53% 11 2,69% 01 0,24% 28 

> 5 04 0,85% 02 0,40% 06 1,06% 01 0,24% 0 0,00% 13 

Resposta inválida 01 0,21% 08 1,60% 02 0,35% 05 1,22% 03 0,71% 19 

Total 471   499   564   409   425   2368 
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A tabela 11 aponta que, nas cinco regiões, prevalece a frequência de 1 

banheiro por residência. A região Nordeste apresentou o maior percentual de sua 

amostra nessa faixa, com 66,5%, enquanto que as outras regiões apresentaram 

valores muito próximos (Sul 55,1%; Centro-Oeste e Norte 54,7%; Sudeste 53,6%). 

Com 2 banheiros na residência, as regiões Sul e Centro-Oeste apresentaram 

os maiores valores, com 33,5% e 33%. Nas outras quantidades, destaca-se a região 

Sudeste, com 13,6% de sua amostra com 3 banheiros. Ademais, com 4 banheiros, 

as regiões Sul, Sudeste e Norte apresentaram os maiores valores, sendo estes 

muito próximos: 3,6%, 3,5% e 3,2%, respectivamente. Com 5 banheiros, região 

Sudeste e Norte se sobressaem com relação às demais, com 2,7% e 2,3%. Para as 

demais faixas, nenhum banheiro e mais de 5, a grande maioria das regiões 

apresentou percentuais menores que 1%, com exceção do Centro-Oeste, com 1,1% 

na faixa de mais de 5 banheiros. 

Diante dos resultados apresentados, é possível constatar que há regiões 

brasileiras em que grupos sociais não possuem banheiro em casa, sendo que o 

maior percentual se encontra na região Nordeste, com 0,4%, seguida das regiões 

Centro-Oeste, Norte e Sudeste, ambas com 0,2%. 

Em um estudo recente, Silveira (2013) aborda o déficit de saneamento 

básico no Brasil e destaca que os dados encontrados pela presente pesquisa 

também estão em consonância com os dados levantados por seu trabalho, que 

utilizou os microdados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE.  

Segundo o autor, “as áreas urbanas das regiões Sul e Sudeste [...] possuem 

99% de acesso a banheiro. A região Centro-Oeste chega a 98% de domicílios com 

banheiro [...] situação diversa ocorre nas regiões do Norte e Nordeste” (SILVEIRA, 

2013, p. 43). 

A Pnad 2011 considera que a presença do banheiro ou sanitário nos 

domicílios é uma informação que, isoladamente, ou associada a outras informações, 

permite construir indicadores importantes sobre as condições e qualidade de vida da 

população, bem como possuir uma significativa correlação com a renda domiciliar. A 

constatação, infelizmente, é de que mais de um milhão de domicílios ainda não 

possuem banheiro ou sanitário, demonstrando a fragilidade e a falta de eficientes 

políticas públicas.  



95 
 

 

De modo geral, é comum, em pesquisas brasileiras, utilizar a correlação 

entre acesso à educação e o status socioeconômico, porém o uso isolado desta 

parece limitado, de modo que, neste trabalho, houve a associação entre 

escolaridade dos pais (recursos educacionais) e números de banheiros (recursos 

econômicos) (ALVES; SOARES, 2009; KAMAKURA; MAZZON, 2012; KAMAKURA; 

MAZZON, 2013). Com base nos dados apresentados e resultantes das respostas 

dos inquiridos, na presente pesquisa, é possível coligir que, segundo  

 

[...] a classificação econômica [...] fundamentada pela Secretaria de 
Assuntos Estratégicos (SAE) e o livro Estratificação Econômica e 
Consumo no Brasil [...], a maioria dos estudantes brasileiros [...] 
pertencem aos seguintes estratos socioeconômicos: baixa classe 
média (renda familiar média de R$ 2.674) e média classe média 
(renda familiar média de R$ 4.681) (OLIVEIRA, 2015, p. 44). 

 

A classificação socioeconômica completa fundamentada pela SAE pode ser 

consultada no site (http://www.sae.gov.br/site/?p=17821), ou no estudo da 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2008). 

 

1.4.3 Descrição da coleta de dados e do plano logístico brasileiro 

 

Após as etapas de construção e validação do questionário Barômetro e 

elaboração do processo de amostragem, foi possível traçar um plano logístico para a 

aplicação do instrumento de coleta de dados no Brasil. Assim, alguns critérios foram 

estabelecidos para organizar o trabalho: a) composição de uma equipe de pesquisa 

responsável pela coleta de dados; b) estudo da planilha com os contatos 

disponíveis; c) contato com as escolas; d) envio de orientações e questionários; e) 

aplicação e devolução dos questionários respondidos.  

Por se tratar de um trabalho de tamanha amplitude, foi fundamental a 

composição de uma equipe. A equipe de pesquisadores que contribuiu com a coleta 

coletiva dos dados era composta por quatro pós-graduandos12 do grupo de pesquisa 

do professor Nelio Bizzo, da Faculdade de Educação, que, de alguma forma, 

também utilizaria dados provenientes deste trabalho.  

                                            
12

 Os pós-graduandos citados acima são: Ana Paula Zampieri Silva de Pietri, Graciela da Silva 
Oliveira, Jaqueline Pinafo e Tatiana Tavares. 

http://www.sae.gov.br/site/?p=17821
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Para Minayo (2010), a cooperação e o diálogo entre investigadores 

permitem a construção entre o todo e as partes, além de essa pluralidade de 

pensamentos e de experiências ser elemento de enriquecimento para o grupo. 

Um trabalho em conjunto permite à equipe não só compartilhar interesses de 

pesquisa, mas a discussão de pontos de vista teóricos e metodológicos que se 

traduzem em uma experiência dinâmica, no âmbito da problemática pesquisada. 

Ademais, as primeiras fases da construção dos dados são elaboradas em conjunto, 

gerando ganhos para os trabalhos envolvidos (MARTINS, 2007; PEREIRA, 2001). 

Uma observação importante apontada por Martins (2007) é o fato de que o 

compartilhamento não compromete a originalidade das pesquisas, pois os dados 

são construídos na interação e no diálogo entre elementos presentes nos contextos 

de cada pesquisa.  

Assim, com a planilha de escolas sorteadas na amostragem, iniciou-se o 

estudo, referente a endereços, números de telefones e e-mails disponíveis na base 

de dados de PISA e também no site do Ministério da Educação.13  

Nas cinco regiões, 100 escolas foram sorteadas, de modo que cada 

pesquisador ficou responsável pelo contato de uma região, composta por 20 

escolas, que se deu inicialmente por telefone.  

Essa opção pelo contato telefônico deve-se às experiências descritas por 

Santos-Gouw (2013) e Mota (2013), que, na primeira fase de suas pesquisas, 

enviaram, pelo correio, os questionários para 120 escolas, durante os meses de 

agosto e setembro de 2010, e que, até o final desse ano, obtiveram a devolução de 

30% do material, sendo necessário traçar nova estratégia.  

Na segunda etapa da coleta de dados, optaram por estabelecer, 

inicialmente, contato telefônico com os responsáveis pela escola, e o envio e/ou 

reenvio dos questionários somente para escolas que, dentro da amostragem, 

aceitassem participar. Essa estratégia, além de minimizar o baixo percentual de 

resposta, resultou no retorno de 2.365 questionários provenientes de 84 escolas de 

todas as regiões do Brasil, ou seja, 80%. 

De posse de uma lista atualizada dos contatos das escolas, os 

pesquisadores decidiram elaborar um discurso comum para que todos pudessem 

                                            
13

 Os dados referentes a endereços, telefones e e-mails de escolas em todo o território nacional 
podem ser consultados no site do Ministério da Educação: https://www.mec.gov.br/. Acesso em: 15 
jan. 2014. 
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estar sintonizados, e para que, se, porventura, houvesse contato entre as escolas, 

estas pudessem ter a mesma informação. Isso porque, em uma mesma cidade, mais 

de uma escola foi sorteada, e também se pensou na possibilidade de professores, 

diretores e coordenadores se comunicarem por ocasião do convite. 

Nos meses de março a maio do ano de 2014, iniciaram-se os contatos 

telefônicos com todas as escolas selecionadas no estudo amostral, seguido do envio 

da carta de apresentação do projeto de pesquisa aos diretores ou coordenadores 

(APÊNDICE A). Alguns solicitaram recebê-la por e-mail e outros quiseram ouvir por 

telefone e já fazer os questionamentos pertinentes, viabilizando o início das etapas 

posteriores. 

Assim, foi criado um e-mail específico, direcionado ao projeto: 

“barometrobrasil2014@gmail.com”, com o intuito de agilizar a troca de informações 

entre a equipe de pesquisa, as escolas e, posteriormente, os professores 

aplicadores do questionário Barômetro. 

Com o avanço nos contatos, este e-mail acabou sendo o meio pelo qual não 

só eram enviadas as informações pelos pesquisadores às escolas, mas passou a 

ser o canal de trocas e de estabelecimento de confiança. Nele, diretores e 

coordenadores manifestavam seu interesse, dúvidas, solicitavam mais informações, 

e até mesmo enviavam fotos de aplicação dos questionários. Esse método também 

foi utilizado pelo ROSE Brasil (SANTOS-GOUW, 2013) como uma maneira positiva e 

que facilitou o contato com os diretores, coordenadores e professores aplicadores. 

Muitas dificuldades foram encontradas ao longo do caminho como telefones 

inoperantes, orelhões, greves e recusas do convite para participar da pesquisa; foi 

um trabalho desafiador. Por esses motivos, as regiões Centro-Oeste e Sudeste 

utilizaram a lista-reserva de escolas sorteadas (N = 20), garantindo o envio dos 

questionários a 100 escolas no total, conforme estipulado no plano amostral. 

Com as escolas que não possuíam telefone próprio, foi necessário buscar 

informações com as diretorias de ensino, Secretarias de Estado de Educação ou 

mesmo na internet, com base no nome da escola, pois o objetivo era facilitar os 

contatos posteriores e garantir que os questionários chegassem e pudessem ser 

devolvidos. 

Em dois meses, a equipe conseguiu, por meio desse contato inicial, 

conhecer o nome do diretor (a) e ou do coordenador (a), os nomes dos professores 

de Biologia, a possibilidade de participação da escola e esclarecer aspectos do 
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projeto Sapiens, seu objetivo e a aplicação do instrumento. Outros contatos foram 

necessários também para a conferência do endereço (rua, bairro, número e CEP). 

Após esse contato inicial de conhecimento e envio de informações sobre o 

projeto Sapiens e a aplicação do Barômetro, cada escola ficou responsável pela 

indicação de um professor que aplicasse e devolvesse os questionários. Por se 

tratar de um projeto de pesquisa relacionado a temas de Ciências e Biologia, foi 

solicitado que, de preferência, fossem indicados professores da área de Biologia que 

trabalhavam na escola e que teriam disponibilidade para aplicar os questionários aos 

alunos. 

Os nomes dos professores selecionados foram enviados aos pesquisadores 

por e-mail ou por telefone, dependendo da decisão comum entre escola e 

pesquisadores para estabelecimento do contato durante a pesquisa.  

A partir desse momento, o contato passou a ser direto com os professores 

que aplicaram o instrumento. Em algumas escolas, o (a) diretor (a) demorou a 

escolher esse profissional e pediu para que os contatos continuassem com eles e 

em nome da escola. Nesse contato, foi possível apresentar maiores detalhes sobre 

os objetivos e os materiais que estes receberiam pelo correio. 

O envio dos questionários por correio às escolas selecionadas pela amostra 

é uma metodologia utilizada pelo PISA (BRASIL, 2008), por estudos anteriores, 

como o de Santos-Gouw (2013) e Mota (2013), e que, segundo Gouveia e Günther 

(1995, p. 163), “é um processo de coleta de dados econômico [...], em que um 

grande número de respondentes pode ser contatado ao mesmo tempo”.  

Após esse processo, os questionários foram encaminhados via correio aos 

responsáveis, acompanhado dos seguintes documentos: Carta de Apresentação do 

Projeto de Pesquisa Sapiens; Ficha de Instruções de Aplicação e Devolução dos 

Questionários (APÊNDICE C); Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (que 

deveria ser assinado por um responsável da escola) (APÊNDICE B); Formulário para 

Registro da Opinião do aplicador/professor sobre a Coleta de Dados (APÊNDICE D); 

envelopes selados para o retorno dos questionários preenchidos, a fim de não gerar 

custos para a escola; um exemplar do livro Os Jovens e a ciência, resultado do 

evento em Brasília. 

Com o intuito de facilitar a tabulação e a análise dos dados de um 

questionário que possui 10 seções e 96 itens (incluindo as Questões Nacionais), 

optou-se por imprimi-lo em folhas ópticas, com personalização a laser das folhas de 
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respostas.14 Esse tipo de trabalho com leitura óptica facilita não só a rapidez com 

que os dados são tabulados, como também a credibilidade e a segurança com que 

estes são tratados. 

Outro quesito que influenciou na decisão pela captura óptica dos dados foi a 

de minimizar custos, tempo, possíveis erros de digitação e principalmente manter o 

anonimato dos respondentes que, nesse caso, só são localizados através do código 

correspondente (SANTOS-GOUW, 2013).  

Porém, para que houvesse essa captura automática dos dados, foi 

necessário o preparo das folhas de respostas para Intelligent Character Recognition 

(ICR), o “desenvolvimento de cadernos de respostas em formato A3, com papel 

90mg/m2, que permite o escaneamento e a personalização a laser das folhas 

ópticas através de códigos de barras” (SANTOS-GOUW, 2013, p. 186). Essa técnica 

foi aprovada pelos aplicadores do projeto ROSE Brasil (SANTOS-GOUW, 2013; 

MOTA, 2013) como uma forma ágil e acurada de capturar os dados nos formulários 

preenchidos à mão pelos respondentes. 

 

 

Figura 16 - Reprodução de parte da primeira página do questionário Barômetro Brasil, 
em que está presente o código de barras. 

 

Dentre os participantes do ROSE, essa tecnologia foi aplicada 

primeiramente pelo Brasil (SANTOS-GOUW, 20013), uma experiência positiva que a 

                                            
14

 A impressão do Barômetro Brasil ficou sob a responsabilidade da empresa Picsis Informática, e 
maiores informações sobre ela podem ser consultadas no site http://www.picsis.com.br/. 
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equipe responsável pela aplicação do Barômetro no Brasil resolveu manter. A figura 

16 reproduz parte da página inicial do questionário com o código de barras para a 

realização da leitura óptica. 

A carta de instruções foi a forma encontrada pelos pesquisadores para que, 

mesmo após os contatos telefônicos e os envios de e-mail, caso ainda houvesse 

dúvidas, fosse possível descrever, com detalhes, o procedimento aos professores, 

para aplicação, e aos alunos, para preenchimento. O questionário ROSE Brasil 

(SANTOS-GOUW, 2013) também trabalhou com o envio da carta de instruções e 

avaliou como positivo, servindo de base para a consolidação da aplicação. 

Essa metodologia segue os princípios do projeto internacional ROSE, que 

possui um guia com instruções aos pesquisadores de outros países que aplicarão o 

projeto. O guia foi elaborado pelos pesquisadores organizadores do projeto Svein 

Sjøberg, professor da Universidade de Oslo, na Noruega, e coordenador do projeto, 

e Camila Schreiner, pesquisadora sênior, sendo denominado Sowing The Seeds of 

ROSE e contendo instruções específicas. 

Para minimizar custos, os aplicadores seriam da própria escola, e assim, os 

pesquisadores não teriam esse contato com o momento da aplicação para perceber 

as atitudes, interesse em responder, motivação, dificuldades e dúvidas dos jovens 

no momento da aplicação. Para tanto, elaborou-se um formulário para facilitar a 

descrição da aplicação dos questionários com a orientação de serem respondidos 

exclusivamente pelo aplicador/professor. 

Cabe ressaltar que o modelo utilizado para a elaboração do Termo Livre e 

Esclarecido (TCLE) seguiu as normas estabelecidas pelo Comitê de Ética da 

Faculdade de Educação da USP, localizado no ANEXO I do documento “Padrões 

éticos na pesquisa em educação: primeiro documento”15 (SANTOS GOUW, 2013, p. 

80). Esse documento permite a autorização da direção escolar para a coleta de 

dados junto aos alunos (APÊNDICE B).  

Os selos para a postagem e alguns envelopes foram doados pela Feusp, os 

demais envelopes foram adquiridos com recursos alocados pelo projeto 

encaminhado ao CNPQ,16 Edital Universal 14/2013. Esse item parece irrelevante, 

                                            
15

 Endereço eletrônico: <http://www3.fe.usp.br/pgrad/PDF SWF/Documento Comitê_de_Etica.pdf>. 
Acesso em: 03 fev. 2014. 
16

 Protocolo expedido pelo sistema CNPq: O sistema de recepção de formulários eletrônicos do CNPq 
registra que, em 19/11/2012, às 16:09:05 horas, o formulário identificado acima foi recebido e 
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inclusive Gouveia e Günther (1995) argumentam que existem poucos estudos que 

tratam dessa variável: o envelope.  

Segundo Gouveia e Günther (1995), existem alguns aspectos que 

favorecem e parecem influenciar uma maior taxa de retorno dos questionários pelo 

correio, e uma delas é o formato e acabamento do questionário.  

No caso do Barômetro, os pesquisadores tiveram a preocupação com a 

redução de itens e com o acabamento. Optaram pela impressão em folhas ópticas 

com layout e apresentação estruturada, em um formato de caderno de itens, tendo o 

cuidado de intercalar questões com escala Likert e múltipla escolha. 

Outro aspecto apontado por Gouveia e Günther (1995) é com relação ao 

efeito positivo das características apresentadas pelo envelope. 

Nesse sentido, os envelopes enviados às escolas ou diretamente aos 

professores possuíam carimbo institucional da Universidade de São Paulo e, dessa 

forma, reforçavam a seriedade da pesquisa, além de não representar nenhum custo 

às escolas. Outro aspecto a ser considerado sobre o carimbo é que “oferece 

evidências de que o pesquisador está ligado a uma Universidade”, favorecendo a 

confiabilidade e uma maior taxa de retorno (GOUVEIA; GÜNTHER, 1995, p. 164). 

Para facilitar a confirmação do recebimento dos questionários e a 

identificação do nome da pessoa que recebeu, o material foi enviado pelo correio 

com “aviso de recebimento” (AR), para as 100 escolas sorteadas pela amostra. Essa 

estratégia teve o objetivo de evitar extravios ou mesmo que os questionários não 

chegassem aos aplicadores e se perdessem em gavetas nas escolas.  

Essa precaução se deve às experiências que Santos-Gouw (2013) e Mota 

(2013) tiveram quando, na segunda coleta de dados, ao entrarem em contato por 

telefone e perguntarem sobre o recebimento dos questionários, ouviam “que houve 

extravio do material dentro da própria escola” (SANTOS-GOUW, 2013, p. 81).  

A aplicação do questionário foi realizada pelo professor colaborador entre o 

final do mês de maio e início de junho de 2014 a uma turma do primeiro ano do 

Ensino Médio sorteada por ele e pelos responsáveis pela escola. O material enviado 

continha um formulário que solicitava o preenchimento pelo professor com a 

descrição de pontos importantes durante a coleta de dados para os pesquisadores, 

                                                                                                                                       
reconhecido no CNPq, recebendo o número de protocolo 8087295935293428. Chamada MCTI 
/CNPq /MEC/CAPES Nº 18/2012 - Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas.  
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como: composição da turma participante; local; horário de início e término da 

aplicação; principais dúvidas dos jovens; comentários; e o ambiente de aplicação. 

Além dessas indagações, foram também registradas as reações dos jovens 

durante o preenchimento do questionário, como interesse, motivação e manifestação 

de cansaço; foram apontadas dúvidas e dificuldades da aplicação; a descrição de 

como foi feita a apresentação do questionário e seus objetivos e ainda foram 

solicitadas sugestões e opiniões sobre o questionário para aprimoramento. 

Segundo os registros dos professores, no formulário de avaliação do 

aplicador, o tempo necessário para a apresentação dos objetivos, esclarecimentos 

sobre o preenchimento, distribuição dos questionários e obtenção das respostas 

oscilou bastante, porém 58 aplicadores declararam que 30 minutos foram 

suficientes. A região Norte apresentou o menor tempo médio, com 38 minutos, 

enquanto que a região Sudeste apresentou o maior tempo para preenchimento do 

questionário, com cerca de 45 minutos. As regiões Sul e Nordeste apresentaram 

tempos bastante similares, com ambas terminando em 42 minutos, em média. A 

figura abaixo apresenta o tempo médio utilizado para o preenchimento dos 

questionários por região. 

 

 

Figura 17 - Gráfico com a representação do tempo médio de preenchimento dos 
questionários pelos jovens, por região. 

 

No boxplot abaixo, é possível observar a representação da variação do 

tempo de preenchimento dos questionários por região. O boxplot é um gráfico que 

mostra a dispersão dos dados em torno de medidas de tendência central. A caixa do 

gráfico representa o grupo de 50% dos pontos que estão no centro da distribuição. 
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As bordas, inferior e superior representam respectivamente, o primeiro e o terceiro 

quartis da distribuição amostral da variável e a linha interior representa a mediana 

desta distribuição.  

O Norte apresentou a menor variação, com todas as escolas terminando 

esse processo entre 30 e 50 minutos. A região Centro-Oeste apresentou maior 

variação, com as escolas preenchendo o questionário entre 25 e 70 minutos, sendo 

este primeiro o tempo mais rápido para preenchimento. Na região Nordeste, também 

uma escola levou 70 minutos para finalizar o preenchimento. Nas regiões Sul e 

Sudeste, os tempos de preenchimento variaram entre 30 e 60 minutos, 

aproximadamente. O boxplot apresentado na figura 17 demonstra essa variação do 

tempo no preenchimento dos questionários, por região. 

 

 

Figura 18 - Boxplot com a representação da variabilidade do tempo médio de 
preenchimento dos questionários pelos jovens, por região brasileira. 

 

Essa constatação contribui para a concretização de um dos objetivos da 

equipe que redesenhou o instrumento: diminuir o tempo que os jovens levavam para 

responder ao questionário no intuito de amenizar manifestações de cansaço 

observadas por Santos-Gouw (2013), Mota (2013), Schreiner e Sjøberg (2004), 

Neresini, Crovato e Saracino (2010).  

Corrobora essa questão o fato de que dos 78 professores que preencheram 

e devolveram esse formulário, apenas 6 apontaram perceber cansaço e 

desmotivação a partir da questão C, “Eu e os desafios ambientais”, composta por 14 

itens. 
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A aplicação do questionário aconteceu em sala e durante a aula. Quanto às 

principais dificuldades apontadas pelos alunos, está o entendimento das escalas 

intermediárias da questão, uma vez que não possuíam descrições como a primeira 

“Não concordo” e a quarta “Concordo”, mas que os aplicadores explicaram e a 

dificuldade foi resolvida.  

Com relação ao número de estudantes que compõem a turma e que 

responderam ao questionário, em todas as regiões, o valor mediano para a 

proporção de alunos que responderam ao questionário é superior a 85% da turma, 

pois, na maioria das cidades, no dia do preenchimento do questionário, faltaram 

alunos nas turmas.  

O tamanho médio das turmas, desconsiderando uma das escolas da cidade 

de Cacoal - RO e a escola da cidade Varginha - MG, as quais não informaram o 

número de alunos, a região Nordeste apresentou em média o tamanho maior de 

turma, com cerca de 38 alunos em média. Por outro lado, o Centro-Oeste e o 

Sudeste apresentaram, na amostra, os menores tamanhos de turma, com 34 alunos 

aproximadamente, em média. As regiões Sul e Norte tiveram em média 35 e 36 

alunos, respectivamente.  

A análise do boxplot a seguir nos permite verificar que alguns valores 

aberrantes (outliers) ocorreram nas regiões Centro-Oeste, Norte e Sul, com relação 

ao tamanho das turmas. As regiões Centro-Oeste e Sul tiveram, na amostra, uma 

turma com 52 alunos, maior valor observado nesta pesquisa. Além disso, a região 

Sul também apresentou o menor valor da amostra, com uma turma de 18 alunos 

consultados. A região Norte apresentou a menor variação, com todas as turmas 

entre 30 e 40 alunos. E por apresentar essa variação tão pequena, conforme é 

possível notar no boxplot, a turma com 30 alunos foi considerada um valor aberrante 

(outliers) conforme o método usual para se identificar esses valores. As regiões 

Nordeste e Sudeste apresentaram variação parecida para o tamanho da turma, dado 

que, para ambas as regiões, a maior turma tinha 47 alunos, enquanto que, no 

Nordeste, a menor turma tinha 29 alunos, e, no Sudeste, a menor turma tinha 25 

alunos. A figura 18 apresenta o boxplot com a variabilidade no tamanho das turmas 

que responderam ao questionário nas cidades brasileiras. 
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Figura 19 - Boxplot com a variabilidade nas turmas que responderam ao questionário 
nas cidades brasileiras. 

 

Com relação ao conteúdo das questões, o item “B - Meu futuro emprego” foi 

o que mais apresentou registros, pois, segundo os professores, quando os jovens 

chegavam a essa questão, esperavam assinalar a escolha pela profissão e não 

possíveis habilidades relacionadas ao interesse profissional. Outro apontamento foi 

com relação a itens da evolução biológica, com a alegação de que os estudantes 

não reconheceram certos termos utilizados nas afirmações do item “74 - De acordo 

com você, o ser humano é resultado de:” e da seção “G - Qual sua opinião?”, 

justificando que o tema evolução biológica é tratado, segundo o currículo, no 3º ano 

do Ensino Médio. 

Um ponto relevante a destacar é o tempo recorde, apenas quatro meses 

entre o contato inicial, em março, e o recebimento dos questionários, no final de 

junho. O retorno foi de 78 escolas dos 100 contatos, totalizando 2.404 questionários 

respondidos, enquanto que a coleta ROSE Brasil (2013) levou quase um ano para 

ser concluída (SANTOS-GOUW, 2013).  

Assim, um conjunto de ações contribuiu para o sucesso do processo: a 

composição da equipe, contatos via telefone e e-mail, inicialmente com os diretores 

e coordenadores e, posteriormente, direto com os professores aplicadores, envio 

pelo correio dos questionários e o acompanhamento pela equipe, a proximidade e a 
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confiança que se estabeleceram após os contatos, o envio do livro, o envio dos 

envelopes com o nome do professor Nelio Bizzo, carimbos da Universidade, e o 

envio do certificado de participação aos aplicadores. 

Segundo Gouveia e Günther (1995), essas ações são incentivos que 

potencializam as possibilidades de sucesso, tanto no retorno dos questionários, 

quanto na confiança que os pesquisados depositam no pesquisador.  

 

1.4.3.1 Interação e parceria entre as escolas e a Universidade: devolutiva 

 

Realizar um trabalho dessa magnitude e obter sucesso não é uma tarefa 

fácil. Apesar de pesquisas anteriores, como o trabalho de Santos-Gouw (2013) e 

Mota (2013), trazerem experiências de estratégias que deram certo e outras que não 

foram bem-sucedidas na parceria com as escolas, existe uma distância entre os 

pesquisadores ligados a uma Universidade e a escola. 

O estabelecimento de uma parceria entre ambos é um momento de 

concretizar um dos tripés que sustentam a Universidade: ensino, extensão e 

pesquisa. Porém essa parceria está tão desgastada pela falta de confiança das 

escolas para com os pesquisadores das universidades, que relatos de insucesso 

são maiores que os de sucesso. 

Com o intuito de amenizar essa distância, desde o início deste trabalho, uma 

das preocupações era, ao longo da pesquisa, ir dando devolutivas às escolas como 

forma de obter maior envolvimento dos professores, da escola e reduzir os 

problemas de não retorno dos questionários, pois o que os gestores estão 

acostumados a vivenciar é a falta do retorno das pesquisas às escolas, do início ao 

fim. 

Segundo Telles (2002), é importante que, no primeiro contato, já fique 

determinado qual será e em que situação haverá a troca, de modo que haja 

benefícios para ambos. Porém, já nos primeiros contatos da equipe com as escolas, 

perceberam-se recusas sem mesmo iniciar uma conversa. Quando os gestores eram 

informados que o intuito da conversa era a realização de uma pesquisa, ouviam-se 

frases como a destacada por Telles (2002, p. 93): “É pesquisa, é? Ah, não quero, 

não, bem! [...] Cobaia? Eu, hein!”; “O que será que ela quer saber sobre minha sala 

de aula? No que vou ser avaliada?”. 



107 
 

 

Essa falta de receptividade imediata e aversão dos gestores para com os 

pesquisadores, segundo Telles (2002), esbarram em múltiplas razões que 

constroem um abismo entre a universidade e a escola, e a principal delas parece 

estar relacionada à forma como os pesquisadores conduzem o desenvolvimento de 

suas pesquisas. Coletam dados, discursos e não partilham com as escolas os 

resultados encontrados. 

Corrobora essa questão Giovani (1998), ao dizer que o que se altera, 

portanto, não é propriamente o tipo de participação e envolvimento dos agentes da 

situação escolar no estudo, mas a natureza dessa participação. 

Desse modo, uma das estratégias da equipe de pesquisa foi a de retornar 

em outro momento a ligação e novamente tentar explicar os objetivos, fato que se 

repetiu várias vezes, pois era necessário estabelecer, na proximidade, a confiança 

na parceria, de modo que a escola abrisse as portas “trancadas a sete chaves e por 

detrás de barricadas”, e os professores, disponibilizando seu tempo, a sala de aula e 

os dados para o trabalho (TELLES, 2002, p. 96). 

Essa parceria colaborativa precisa render resultados para que a relação 

estabelecida seja mutuamente benéfica (MILLER; HAFNER, 2008). Universidades e 

escolas podem e devem colaborar entre si, encontrando caminhos efetivos de 

trabalho conjunto, com ganhos evidentes para cada um dos envolvidos (GIOVANI, 

1998). As escolas foram tratadas como verdadeiras parceiras, com benefícios 

recíprocos. 

Assim, o discurso que foi construído em comum pela equipe, explicando os 

objetivos da pesquisa, principalmente no quesito de que a intenção não era avaliar a 

escola, os professores ou os alunos, mas sim verificar o que os jovens pensam 

sobre Ciência e Tecnologia, tanto na escola como no seu dia a dia, favoreceu a 

confiança. A disposição dos pesquisadores em sanar dúvidas, através de telefone 

ou e-mail, e em dizer quais as devolutivas à escola e os prazos estabelecidos para 

isso também foi decisiva no aceite do desenvolvimento da pesquisa.  

Mesmo depois de tantos argumentos, contatos e um estabelecimento de 

vínculo, a priori, alguns gestores ainda se mostraram desconfiados e não 

demonstraram acreditar no retorno dos resultados, porém aceitaram participar. 

Desse modo, após a coleta de dados, as 78 escolas participantes receberam os 

resultados individuais através de gráficos relacionados/comparados aos resultados 

nacionais (APÊNDICE F). 
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O recebimento desse material pelas escolas trouxe depoimentos via e-mail 

ou telefone no sentido de que não imaginavam tais opiniões dos alunos 

principalmente com relação à Seção A, “O que eu quero aprender”, e que, na 

próxima reelaboração do PPP (Projeto Político-Pedagógico), buscariam contemplar 

alguns projetos com os temas mais citados pelos jovens. 

Com esse material, foi encaminhada aos professores aplicadores e aos 

demais que contribuíram com o processo uma declaração de participação contendo 

o carimbo do Departamento de Metodologia do Ensino/Feusp e a assinatura do 

professor coordenador da Pesquisa Sapiens, Nelio Bizzo, desenvolvida pela 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP) e do grupo Edevo-

Darwin. Tais preocupações se baseiam nas orientações de Gouveia e Günther 

(1995) com relação à apresentação do documento e detalhes que promovem a 

confiança como um carimbo institucional (APÊNDICE E). 

Em paralelo à coleta de dados, gestores e professores eram informados da 

possibilidade de participação em um evento científico nacional, o que causou, em 

alguns, satisfação e valorização e, em outros, estranhamento, atitude 

compreensível, uma vez que a parceria entre universidade e escola, tão desgastada 

e sem base sólida, não inspira confiança. Essa situação colocou em evidência uma 

possibilidade que ainda não havia sido vislumbrada pela equipe de pesquisadores: a 

falta de parceria também entre gestores e professores. 

Enquanto a Universidade tentava estreitar as relações e enriquecer a 

formação dos professores, a escola, por parte da administração, esbarrava no fator 

que tiraria a escola de sua aparente zona de conforto, com a ausência dos 

professores de suas atribuições diárias das salas de aula. Muitos gestores 

desistiram da participação devido a esse fato. 

A partir dos contatos com as escolas e depois com os professores, foi 

possível identificar que, nos estados do Norte e Nordeste, a característica 

predominante era a falta de confiança na universidade, já nas regiões Sul e Sudeste, 

o fator predominante era a incompatibilidade de interesses, metas e objetivos 

(OLIVEIRA, 2015). No depoimento de um professor que trabalha em duas escolas, 

pode-se perceber que, em uma, recebeu liberação e incentivo, já, em outra, a 

recusa. 

Muitos esforços foram dedicados a esse evento no sentido da logística de 

deslocamento de alguns professores, pois o Brasil possui regiões diversificadas e 
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muitos lugares de difícil acesso. Uma das situações que envolveu toda a equipe foi o 

desenvolvimento de uma estratégia para o deslocamento de um professor da cidade 

de Manicoré - AM, pela dificuldade de deslocamento devido à localização geográfica 

e o difícil acesso a meios de transporte. 

Como resultado, o Encontro de História e Filosofia da Biologia (Abfhib), entre 

06 a 08/08 de 2014, realizado na cidade de Ribeirão Preto – SP, na região Sudeste, 

contou com a participação de 18 professores. Um número relativamente pequeno 

devido ao retorno das escolas ter sido de 78. Tal fato atribui-se às dificuldades 

encontradas pelos próprios professores em deixar suas atividades diárias, recusa de 

gestores, problemas de ordem pessoal e limitações financeiras do projeto. Na tabela 

12, podem-se observar as regiões e cidades dos professores. 

 

Tabela 12 - Número de professores, distribuição das cidades e regiões. 
 

Regiões Cidades Nº de professores 
 
 
 

Norte 

Manicoré (AM) 1 
Manaus (AM) 1 
Amapá (AP) 1 
Cacoal (RO) 2 
Porto Velho (RO) 1 
Tocantins (TO) 
 

1 

 
 
 

Nordeste 

Feira de Santana (BA) 1 
Rio Grande do Norte (RN) 1 
Aurora do Ceará (CE) 1 
Fortaleza (CE) 1 
Viçosa do Ceará (CE) 1 
Maceió (AL) 2 
São Luís (MA) 
 

1 

Centro-Oeste Brasília (DF) 
 

1 

Sudeste Cachoeiro de Itapemirim (ES) 
 

1 

Sul Rosário do Sul (RS) 1 

Total  18 

 

Segundo Mcintyre, Pedder e Rudduck (2005), todo aluno deve ter sua voz 

ouvida como uma maneira de melhorar a si mesmo, isso também se aplica aos 

professores, pois, ao considerá-lo como parceiro, na investigação das opiniões de 

seus alunos e no diálogo entre a equipe e estes, durante o evento, obteve-se 

sucesso no retorno dos dados e maior credibilidade da escola para com a 

universidade. 

Os dados coletados resultarão em três trabalhos de pós-graduação: duas 

teses de doutorado e um relatório de pós-doutoramento. Assim, como mais um 

retorno às escolas, conforme esses trabalhos forem sendo defendidos, serão 
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encaminhados via e-mail, que ainda é a fonte mais utilizada para o contato entre 

ambos, oferecendo um panorama mais completo dos resultados coletados em todo 

o Brasil. 

A ideia é sugerir aos gestores que essas pesquisas possam ser discutidas 

em alguns momentos na sala do educador, por exemplo, pois sabe-se das inúmeras 

atribuições dentro de uma instituição escolar e do pouco tempo disponível para tais 

leituras. No entanto, se diretores, coordenadores ou professores tiverem dúvidas, 

pretende-se continuar esse contato, pois um dos objetivos da pesquisa é contribuir 

com mudanças referentes ao tratamento das questões abordadas no questionário 

Barômetro. Outro fator é a possibilidade de o professor, através das respostas dos 

seus alunos, saber “o que fazer e como fazer em determinadas situações que são 

frequentemente encontradas na sala de aula” (TELLES, 2002, p. 100). 

De modo geral, essa experiência serviu não só para garantir aos gestores 

que podem sim existir parcerias de sucesso entre escolas e universidades, mas para 

compreender que a eficácia nesse relacionamento está ligada principalmente ao 

cuidado com que as relações são estabelecidas, no respeito, confiança e 

valorização, de modo a promover mais receptividade das escolas para com as 

pesquisas acadêmicas (CONNELLY; CLANDININ, 1990). 

 

1.5 BARÔMETRO ITÁLIA: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

O grande desafio encontrado pelos pesquisadores em realizar um trabalho 

envolvendo países diferentes foi a heterogeneidade na diversidade cultural e 

condições para a pesquisa, sendo necessárias adaptações em cada realidade, sem 

perder de vista a congruência que propiciou a utilização das duas bases de dados 

para as análises.  

Após a construção e validação do questionário pela equipe em comum e a 

seleção da população-alvo, iniciou-se o trabalho da logística para a aplicação do 

instrumento de coleta de dados simultânea, através de uma equipe de pesquisa 

responsável pela coleta dos dados, contatos com as escolas e solicitação de 

professores colaboradores, aplicação e recebimento dos questionários. 

O envio dos questionários seguiu logísticas diferentes no Brasil e na Itália, 

devido às condições estruturais, dimensões geográficas e diferenças na composição 

da equipe. No Brasil, com base nos dados do plano amostral, que apresentou 
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escolas em uma dimensão geográfica de regiões desiguais, optou-se pelo envio e 

devolução dos questionários pelo correio; já a Itália conseguiu que a equipe de 

pesquisa visitasse as escolas e realizasse a coleta dos dados. 

Todas as informações sobre plano amostral, logística de coleta de dados e 

outras informações relevantes ao estudo foram fornecidas pela equipe italiana em 

contatos realizados durante reuniões do coordenador da pesquisa no Brasil, 

professor Nelio Bizzo, com a equipe de lá, por skype e e-mails. As características 

amostrais e a logística da coleta de dados estão descritas a seguir. 

 

1.6 POPULAÇÃO-ALVO, LOGÍSTICA DA COLETA DE DADOS E 
CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA ITALIANA 
 

A estrutura do sistema escolar italiano segue os seguintes níveis: Escola da 

Infância (Scuola de’llinfanzia), composta pelo Ensino Maternal, de 0 a 2 anos (Asilo 

Nido) e Ensino Infantil, de 2 a 5 anos, não sendo um período de instrução 

obrigatória; o Ensino Primário tem duração de cinco anos e passa a ser obrigatório, 

oscila entre os 6 e 10 anos e tem cinco etapas. 

A Escola Secundária é formada por dois ciclos, com o total de oito anos: o 

primeiro ciclo (Scuola secondaria di I grado), com duração de três anos (11 aos 

13/14), possui um biênio base e um ano para a orientação para o próximo ciclo 

(2+1). Essa é uma fase em que os horários de estudos variam de acordo com a 

escola, porém há um total de 30 horas semanais. Entre outras disciplinas, faz parte 

do currículo o estudo da Literatura italiana, outras duas línguas da União Europeia, 

Ciências, Química, Física, Biologia, Educação Técnica, Ensino da Computação, 

Educação Artística e Educação Física. A Educação Religiosa é opcional nesse 

período, que termina com um exame do estado (Esame di Stato) para o acesso ao 

segundo ciclo (GARCIA, 2015). 

O segundo ciclo (Scuola Secondaria Superiore), com duração de cinco anos, 

vai dos 14 aos 18/19 anos de idade, apresentando dois percursos: o sistema de 

Liceus e o percurso de ensino de formação profissional, e está conectado com a 

universidade, a formação artística e musical, a formação profissional superior, ao 

sistema produtivo e ao mercado de trabalho. 

No segundo ciclo, o ensino compreende dois períodos bienais e um quinto 

ano, completando o percurso formativo e incluindo o aprofundamento de 
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conhecimentos e competências que caracterizam o perfil do curso de estudo. Este 

último ano também auxilia o aluno nas escolhas subsequentes para o 

prosseguimento de estudos na Universidade ou Ensino Superior (GARCIA, 2015). 

A população-alvo de estudo na Itália se constituiu por alunos matriculados 

no 2º ano do segundo ciclo do Ensino Secundário, composta por Liceus e Técnicos 

Profissionalizantes. Existem vários tipos de Liceus: Liceu clássico, Liceu científico, 

Liceu artístico, Liceu linguístico, Liceu econômico, Liceu - Instituto Tecnológico, 

Liceu musical, Liceu das Ciências Humanas e Liceu psicopedagógico. Segue abaixo 

período escolar dos jovens italianos (asterisco) que participaram da pesquisa. 

                                                                              

               

                                                                            

O número total de alunos matriculados nas escolas italianas, no 2º ano do 

segundo ciclo do Ensino Secundário, em 2013/2014, representa (N = 545.624).17 

Esse número pode ser visto em porcentagem por segmento de estudo na figura 

abaixo. 

 

Figura 20 - Porcentagem do número de alunos matriculados - segmento de estudo do 
segundo ano do segundo ciclo do Ensino Secundário italiano do ano 2013/2014. 

 
Fonte: Página eletrônica do Ministero dell’ Instruzione, dell’ Università e della Ricerca. 

                                            
17

 Maiores informações sobre os dados estatísticos das escolas, turmas e corpo docente podem ser 
consultadas no site: <http://www.istruzione.it/allegati/avvio_anno_scolastico2013_2014_10.pdf>. 

Ensino Secundário (Primeiro Ciclo) 

Ensino Secundário (Segundo Ciclo) 

Liceus e Técnicos 
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Nessa mesma página eletrônica, foram consultados dados referentes à 

localização das escolas italianas por região e nível escolar, no ano de 2013/2014. 

Em 18 regiões, o 2º ano do segundo ciclo do Ensino Secundário possui 5.403 

escolas. No quadro 8, são apresentados os dados escolares dos jovens 

matriculados nos anos de 2013/2014, do relatório do Ministero dell’ Instruzione, dell’ 

Università e della Ricerca (Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e per i 

Sistemi Informativi – Servizio Statistico), com a localização das escolas por região e 

níveis. 

 

 

Regione 

Scuola 

Dell’ Infanzia 

Scuola 

Primaria 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Scuola 

Secondaria di 

II grado 

Totale sedi 

scolastiche 

Abruzzo 491 434 217 143 1.285 

Basilicata  226 201 144 104 675 

Calabria  900 869 446 296 2.511 

Campania  1.595 1.541 745 640 4.521 

Emilia R.  725 956 419 311 2.411 

Friuli 301 364 154 125 944 

Lazio  1.055 1.139 573 460 3.227 

Liguria  313 428 172 121 1.034 

Lombardia  1.310 2.206 1.098 658 5.272 

Marche 489 443 222 158 1.312 

Molise  123 138 83 48 392 

Piemonte  1.069 1.294 506 348 3.217 

Puglia  994 738 418 456 2.606 

Sardegna  505 513 324 197 1.539 

Sicilia  1.573 1.429 652 549 4.203 

Toscana  907 944 400 332 2.583 

Umbria  314 290 106 93 803 

Veneto  595 1.405 584 364 2.948 

Italia 13.485 15.332 7.263 5.403 41.483 

 
Quadro 8 - Localização das escolas italianas por região e nível escolar nos anos de 

2013/2014. 

 
Fonte: Página eletrônica do Ministero dell’ Instruzione, dell’ Università e della Ricerca. 

 

O tamanho da amostra na Itália assim como no Brasil teve como objetivo de 

estudo a proporção de alunos que se interessam por ciência. Utilizou-se a 

amostragem estratificada para definição do plano amostral a partir de duas variáveis 
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predeterminadas: primeiro, o número de escolas (Liceus - clássico, científico, 

artístico, linguístico, econômico, musical, Ciências Humanas, psicopedagógico, e os 

técnicos profissionalizantes), por localização geográfica (capital provincial e 

província), totalizando N = 5.403. E, segundo, número de estudantes matriculados 

nos 2os anos do Ensino Secundário II, totalizando (N = 545.624).   

A seleção das escolas participantes da pesquisa se deu por sorteio aleatório 

com o auxílio da identificação de números sorteados pela loteria federal do dia 23 de 

novembro do ano de 2013. Para facilitar a identificação, foi atribuída uma base 

numérica para a lista de escolas do país, divulgada pelo Ministério de Educação 

Italiano. 

Ao todo, 100 escolas foram sorteadas e convidadas a participar da pesquisa, 

mesmo número de escolas brasileiras. Porém, durante os contatos, receberam 14 

recusas, sendo necessário novo sorteio, com base nas extrações numéricas das 

loterias dos dias 10 de dezembro de 2013 e 21 de janeiro de 2014, de modo a obter 

escolas para a substituição. Foram encaminhados questionários para 103 escolas, 

com retorno de 99 delas, espalhadas por todo o território italiano. 

As cidades e províncias onde as escolas estão localizadas estão no 

APÊNDICE I. Na composição da amostra, o total foi de 3.503 questionários 

recebidos e respondidos por região, a saber: Noroeste (N = 920; % válida 26,3); 

Nordeste (N = 771; % válida 22,0); Centro (N = 556; % válida 15,9); Sul (N = 838; % 

válida 23,9); e Ilhas (N = 418; % válida 11,9).   

Embora a equipe italiana tenha conseguido visitar todas as escolas, contou 

com a ajuda dos professores para a aplicação dos questionários entre os meses de 

março a maio de 2014. Com a finalização da coleta de dados e retorno dos 

questionários, os pesquisadores se depararam com um total de 3.964 questionários 

respondidos.  

Os pesquisadores decidiram selecionar, dentro da amostra, a participação 

de estudantes, conforme a idade, no momento da aplicação do questionário e coleta 

de dados, entre 14 e 18 anos, selecionados pelo ano de nascimento: 1997, 1998 e 

1999, resultando, assim, em um número menor de participantes, 3.503, sendo 1.804 

meninas, que representam 52%, e 1.663 meninos, que representam 48%, contando, 

ainda, com 36 estudantes que não responderam à opção sexo. 

Nesta pesquisa, ao estudar o perfil e as tendências de respostas dos jovens 

brasileiros com relação à ciência, considerou-se, na amostra, alunos com 14 anos 
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(15 anos incompletos) acima, levando em consideração que a Constituição Brasileira 

prevê que o Ensino Fundamental seja de 9 anos e que o aluno entre na escola com 

6 anos de idade, de modo que este esteja com mais ou menos 14/15 anos ao 

ingressar no Ensino Médio, e de modo a deixar as duas amostras equivalentes.  

No ensino brasileiro, há a característica da defasagem idade/série, o que 

justifica as diferentes faixas etárias no Ensino Médio, porém a maioria dos 

respondentes se concentra na mesma faixa etária dos alunos italianos. 

Na amostra italiana, a maioria dos jovens que respondeu ao questionário 

tinha entre 15 e 16 anos de idade, no momento da coleta de dados. As faixas etárias 

identificadas, na amostra italiana, estão representadas na figura 21 abaixo: 

 

 

Figura 21 - Faixas etárias identificadas na amostra italiana: ano e porcentagem. 

 

A distribuição da amostra por tipo de escola apresenta que os jovens 

matriculados em Institutos Técnicos representaram a maioria dos respondentes, 

sendo 1.233 (35,2%); em Liceus científicos, foram 748 (21,4%); em Liceus clássicos, 

492 (14%); em Liceus linguísticos, 82 (2,3%); Liceus artísticos, 189 (5,4%); em 

Institutos Profissionalizantes, 501 (14,3%); e 258 (7,4) não responderam. 

Na Itália, as questões socioeconômicas foram verificadas por meio das 

questões relacionadas à quantidade de livros presentes nas residências e à 

escolaridade dos pais, também utilizadas e testadas pelo questionário ROSE. 

A escolaridade dos pais e a quantidade de livros presentes na residência 

são consideradas medidas de capital cultural da família, avaliando a distribuição da 

educação dos membros da família e representando dimensões educacionais 

(COURI, 2010). Segundo Soares e Collares (2006, p. 621-622), a presença de bens 

educacionais na residência “torna o ambiente da casa mais adequado para o 

aprendizado [...] e favorece a curiosidade para a aquisição do conhecimento”. 

Essas questões possibilitaram a compreensão do nível socioeconômico e 

com evidências de efeitos diretos no desempenho do aluno, ademais, a questão 
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presente, na versão brasileira do questionário, sobre quantidade de banheiros, na 

residência, parece não ser adequada à realidade socioeconômica da Itália.  

Assim, com relação à quantidade de livros na casa dos jovens italianos, 

observa-se que tanto meninos como meninas, sem alta oscilação, possuem entre 11 

a 500 livros, porém os maiores percentuais estão nas respostas dos meninos, que 

possuem entre 11 a 50 livros, correspondendo a 25,7%, seguidos das meninas, que 

possuem de 101 a 250 (24,3%). A figura 22 apresenta essa distribuição por 

percentuais. 

 

 

Figura 22 - Distribuição da amostra italiana com relação ao número de livros na 
residência, por gênero. 

 

Ao comparar os recursos educacionais dos brasileiros e italianos, observa-se 

que o percentual de jovens no Brasil que responderam não possuir livros na 

residência é maior que dos jovens italianos, estando entre os meninos o maior índice 

(8,1%). No geral, os jovens italianos, em suas respostas, apontaram que possuem 

mais livros em casa que os jovens brasileiros, pois o maior percentual, no Brasil, 

está entre 11 e 50 livros, sendo a opção de 1 a 10 assinalada pelas meninas 

(36,7%) e meninos (39,8), e de 11 a 50, meninas responderam que possuem 

(35,6%), e os meninos (33,1%). Na Itália o percentual está entre 11 a 250 livros.  

Em relação à questão da escolarização dos pais, Kohn (1977) comenta que 

esta influencia o modo como os pais conduzem a escolarização dos filhos. O autor 

complementa a questão dizendo que pais que possuem mais estudo tendem a 

oferecer maior acompanhamento na educação dos filhos, ao contrário de pais com 

um nível escolar menor. 
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Quanto à escolaridade das mães dos jovens italianos, 44,34% dos meninos e 

40,86% das meninas responderam a opção Ensino Secundário - Ciclo II, que, no 

Brasil, é comparado ao Ensino Médio. O Ensino Secundário - Ciclo I foi a segunda 

opção de maior percentual, apontado por 24,14% das meninas e 20,60% dos 

meninos, seguido do Ensino Superior, com 23,49% dos meninos e 21,89% das 

meninas. No Brasil, a opção Ensino Médio também foi a mais apontada nas 

respostas dos jovens, sendo meninos 40,1% e meninas 39,2%. A figura 23 

apresenta a distribuição quanto à escolaridade das mães da amostra italiana. 

 

 

 

Figura 23 - Distribuição da amostra italiana com relação à escolaridade da mãe, por 
gênero. 

 

Com relação ao nível escolar dos pais dos jovens italianos, observa-se que a 

maioria respondeu que estes possuem Ensino Secundário II, o que não oscila e 

mantém a tendência da resposta apontada com relação à escolarização das mães. 

Os meninos responderam que 37,6% e as meninas 37,1% dos pais possuem Ensino 

Secundário II. Em seguida, e mantendo a tendência do nível de escolarização das 

mães, 27,8% das meninas e 24,1% dos meninos responderam Ensino Secundário I. 

No Ensino Superior, as médias atribuídas às respostas dos jovens para a mãe e o 

pai não oscilam e ficam parecidas, pois 20,4% das meninas e 23,3% dos meninos 

apontaram essa opção para os pais. 
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Figura 24 - Distribuição da amostra italiana com relação à escolaridade do pai, por 
gênero. 

 

No Brasil, os jovens que responderam que os pais não possuem 

escolarização superam os dados recolhidos na Itália, chegando a 4,9% para os pais 

e 3,8% para as mães. Porém, na extrema opção, que é “Ensino Superior”, os 

percentuais entre Brasil e Itália apontam a similaridade ou percentuais semelhantes.  

Na opção Ensino Fundamental (Secundário I), os jovens brasileiros 

atingiram percentuais mais altos que das respostas dos jovens italianos. Para as 

mães, as meninas apontaram 37,9%, e os meninos, 35,5%, já a Itália apresentou os 

dados de 24,1% para as meninas e 20,6% meninos. Com os pais, o percentual 

também no Brasil é maior. 

Na comparação entre os dois países, observa-se que os jovens italianos 

possuem maior número de livros em casa, e seus pais possuem nível escolar ou 

maior aquisição de bens culturais acima das respostas apontadas pelos jovens 

brasileiros sobre seus pais, fato que destaca que há maior acesso aos recursos 

educacionais pelos italianos. 

 

1.7 ANÁLISE DOS DADOS  

 

1.7.1 Análise descritiva geral 

 

De natureza quantitativa, os resultados, em sua maioria, são apresentados 

por intermédio de análise exploratória e descritivo-comparativa entre gêneros, 
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estados e regiões por meio de médias, desvio padrão, frequência e percentual. A 

intenção, com esses dados, é apresentar as características da amostra e, 

principalmente, identificar o interesse dos alunos pelos temas abordados no 

questionário de coleta de dados. 

A manipulação dos dados originais, a sua análise (tanto descritiva quanto 

inferencial) e a construção e edição de gráficos e tabelas foram realizadas a partir do 

software estatístico IBM SPSS Statistics (versão 23). 

A partir desses dados, foi necessária a aplicação de alguns testes para 

verificar padrões ou diferenças, adotando o nível de significância de 0,05 (α = 5%). 

Os testes aplicados foram os seguintes: 

 

a) Teste não paramétrico de Mann-Whitney e Teste T de Student: Este teste foi 

utilizado para verificar a diferença (em termos de médias) entre dois grupos 

independentes, o teste de Mann-Whitney é adequado quando os dados não seguem 

distribuição normal (CONOVER, 1999), enquanto o Teste T é uma das aplicações 

mais conhecidas quando a suposição de normalidade é satisfeita (BUSSAB; 

MORETTIN, 2013). Entretanto, sob condições gerais, ambos apresentam resultados 

semelhantes quando o tamanho amostral é relativamente grande, 

independentemente da suposição de normalidade dos dados. Optou-se pela 

aplicação do teste de Mann-Whitney na grande maioria das comparações entre dois 

grupos por causa da natureza dos dados, que não seguem distribuição normal por 

serem escores positivos que assumem somente valores inteiros. 

 

b) Teste não paramétrico de Kruskal-Wallis: Para comparar mais de dois grupos 

independentes, o Teste de Kruskal-Wallis (CONOVER, 1999) é uma alternativa à 

Análise de Variância (ANOVA), porque não há a necessidade de supor que os dados 

seguem distribuição normal. Tal teste verifica se existe, no mínimo, uma média que é 

estatisticamente diferente das demais. De forma geral, aplicou-se o Teste de 

Kruskal-Wallis na comparação dos escores médios para brasileiros residentes nas 

cinco regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul). 

 

c) Teste de comparações múltiplas de Games-Howell: Assim como o Teste T de 

Student, o teste de Games-Howell permite a comparação entre dois grupos 

independentes (GAMES; HOWELL, 1976). Entretanto, tal teste se ajusta a tamanhos 
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amostrais e desvios padrão diferentes para cada grupo, algo que não é possível em 

testes tradicionais, como o de Tukey, Scheffé ou Bonferroni. Por esse motivo, optou-

se por adotar o teste de Games-Howell para verificar quais regiões apresentavam 

médias estatisticamente diferentes das demais após o teste de Kruskal-Wallis 

verificar a existência de pelo menos uma diferença significante entre os escores 

médios das regiões. 

 

d) Teste Qui-Quadrado: Para verificar se existe associação entre dois itens 

categóricos presente em uma tabela cruzada, foi adotado o teste clássico de 

independência entre variáveis, baseado na estatística Qui-Quadrado de Pearson 

(BUSSAB; MORETTIN, 2013). 

 

e) Teste de proporções de colunas: Em tabelas cruzadas nas quais o Teste Qui-

Quadrado detectou associação entre as variáveis, pode-se perguntar quais 

categorias diferem entre si quanto aos percentuais. O teste de proporções de 

colunas é uma versão do Teste T de Student para comparar diferenças porcentuais 

entre categorias de coluna, dada uma categoria de linha fixada. 
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CAPÍTULO II - REFERENCIAIS TEÓRICOS GERAIS 
 

Com o intuito de responder aos objetivos elencados no início deste trabalho, 

pretende-se, neste capítulo, apresentar um tópico com os referenciais teóricos 

gerais que dão suporte ao desenvolvimento da pesquisa, de modo geral, 

apresentando a tabulação dos dados. A partir das tendências de respostas dos 

jovens pesquisados, far-se-á necessário elaborar um aporte teórico específico para 

cada capítulo, pois cada seção do instrumento de pesquisa trata de um tema dentro 

das Ciências, e uma discussão mais próxima e sistemática dará subsídios para uma 

análise mais acurada.  

Desse modo, no referencial teórico geral, nove temas são considerados 

centrais para apresentar o interesse dos jovens pela C&T nos diferentes momentos, 

bem como a importância que o ensino de Ciências representa para o jovem:  

2.1) Pesquisas em Percepção Pública da Ciência; 2.2) Projeto internacional 

Rose (The Relevance Of Science Education): origem e trajetória; 2.2.1) Primeira 

aplicação do Rose (The Relevance Of Science Education) no Brasil; 2.2.2) Segunda 

aplicação do Rose (The Relevance Of Science Education) no Brasil; 2.2.3) Aplicação 

do Rose (The Relevance Of Science Education) na Itália; 2.3) O ensino de Ciências: 

escola e sociedade; 2.4) Por que conhecer o interesse dos jovens pela ciência na 

escola; 2.5) Escutar a voz do aluno: caminho ou equívoco?.  

 

2.1 PESQUISAS EM PERCEPÇÃO PÚBLICA DA CIÊNCIA  

 

No mundo moderno, para uma sociedade que se pretende democrática, a 

opinião pública sobre ciência, além de ser um indicador de relevância para a gestão 

de políticas públicas, também é uma maneira de se entender as demandas, 

inquietações e expectativas dos cidadãos, uma vez que a importância da Ciência e 

Tecnologia, nesse cenário, implicam forte influência “nos processos de 

transformações políticas das sociedades contemporâneas” (FAPESP, 2005, p. 3). 

Segundo Vogt (FAPESP, 2005, p. 3), a ciência e a tecnologia têm múltiplos 

impactos sobre dimensões sociais variadas, como economia, política, comunidade, 

domínios institucionais especializados, como saúde, educação, etc., cultura, valores, 

crenças e normas. Tais impactos favorecem a inclusão social, compreensão dos 

processos ligados à aceitação ou à rejeição das inovações, aperfeiçoamento de 
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modelos de popularização científica e do ensino de Ciências e, inclusive, levam a 

entender os “fatores que levam os jovens a escolher, ou não, carreiras científicas” 

(CASTELFRANCHI et al, 2013, p. 1164). 

Desse modo, nos últimos 30 anos, o desafio de compreender esse 

movimento das relações entre ciência, tecnologia e sociedade vem-se concretizando 

por meio da criação de indicadores que permitam avaliar o modo pelo qual evolui a 

percepção pública sobre Ciência e Tecnologia, a participação dos cidadãos e a 

cultura científica de modo geral. 

Esse desafio, ao longo desses anos, para Vogt, vem-se tornando  

 

[...] objeto de interesse das instituições e de todos aqueles agentes 
relacionados, de modos diversos, com os processos de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) e conseguiram estabelecer-se como 
preocupações e elementos centrais na agenda de elaboração de 
estratégias e políticas públicas nos países da União Europeia, dos 
Estados Unidos, do Japão, do Canadá e, ainda que em menor 
medida, na América Latina (FAPESP, 2005, p. 4). 

 

Apesar da origem dos estudos sobre a Percepção Pública da Ciência ser 

colocada na década de 1950 com as primeiras enquetes realizadas pela National 

Association of Science Writers (NASW), pela New York University (EUA), o início de 

seu uso sistemático se deu na década de 1970, pela National Science Foundation 

(NSF), nos Estados Unidos.  

A NSF foi uma das primeiras instituições que teve a iniciativa de elaborar 

instrumentos que pudessem medir a percepção pública sobre Ciência e Tecnologia, 

e, a partir do ano de 1972, dos 15 volumes de Science and Engineering Indicators, 

14 possuíam um capítulo dedicado à compreensão e às atitudes do público com 

relação ao desenvolvimento científico-tecnológico (NSF, 2002; FAPESP, 2005). Em 

1979, a NSF propôs um survey nacional sobre percepção pública da C&T, que, 

“desde então, é efetuado nos EUA a cada dois anos” (FAPESP, 2011, p. 8; 

CASTELFRANCHI et al, 2013).  

A institucionalização da reflexão teórica sobre a questão só ocorreu na 

década de 1980. Em 1985, o governo britânico, em uma atitude pioneira, apresentou 

um estudo de nome Bodmer Report, de Bodmer (1985 citado por FAPESP, 2005), 

confirmando, assim, não só o nascimento de uma importante área acadêmica, mas 

também de um importante movimento: a Compreensão Pública da Ciência (em 
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inglês, Public Understanding of Science – PUS18). Conceitualmente, Vogt e Polino 

(2003) afirmam que PUS se refere ao processo e aos mecanismos de comunicação 

social e ao impacto destes sobre a formação de conceitos, atitudes e expectativas 

dos membros da sociedade em relação à C&T. O PUS, segundo Turner (2008,       

p. 55), “estimulou o crescimento de um novo campo de pesquisa organizado em 

torno de medidas sobre a Compreensão Pública da Ciência e análises dos fatores 

que lhe dão forma”. O movimento acabou impulsionando atividades de incentivo à 

divulgação e educação científica e de pesquisas sobre as relações entre ciência e 

sociedade, segundo o relatório FAPESP (2011): 

 

Nesse contexto, a Comissão Europeia (EC, da sigla em inglês) passa 
a realizar regularmente, a partir da década de 1990, pesquisas de 
opinião sobre C&T em geral (EC, 1993, 2001, 2003, 2005) e sobre 
assuntos científicos, tais como a tecnologia da informação (EC, 
1997) e a biotecnologia (EC/INRA, 1991; EC, 1997, 2000) (FAPESP, 
2011, p. 8; CASTELFRANCHI et al, 2013, p. 1.165). 

 

Nesse período, muitos países passam a produzir pesquisas de Percepção 

Pública da Ciência, dentre eles, Coreia do Sul (KIM; CARTER; STAMM, 1996) e 

Japão (JAPANESE PRIME MINISTER’S SECRETARIAT, 1995) (FAPESP, 2011). 

Em paralelo, surgiu, junto ao movimento PUS, a Alfabetização Científica. Assim, 

segundo Turner (2008), investimentos no ensino da ciência e na promoção de uma 

cultura que estimule os jovens às carreiras científicas tornou-se uma importante 

demanda para políticas públicas educacionais. 

Segundo Vogt (FAPESP, 2005), essa nova área do conhecimento possui 

três indicadores básicos: interesse, conhecimento e atitudes, que correspondem a 

tipos de relações que a sociedade estabelece com a ciência e o sistema científico-

tecnológico. O indicador interesse diz respeito ao nível de atenção do público com 

relação às políticas de Ciência e Tecnologia — “público atento” (FAPESP, 2005, p. 

6). Já o indicador conhecimento busca estabelecer relações entre sociedade e 

compreensão de tópicos científicos considerados básicos. Os indicadores de 

atitudes permitem conhecer algumas posturas e atitudes da sociedade, como 

confiança na comunidade científica, percepção dos benefícios e riscos da atividade 

científica, entre outros. 

                                            
18

 Vogt e Polino (2003) dizem que PUS se refere ao processo e aos mecanismos de comunicação 
social e ao impacto destes sobre a formação de conceitos, atitudes e expectativas dos membros da 
sociedade em relação à C&T. 
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Na figura 25, podem-se observar as três dimensões dos estudos clássicos 

de Percepção Pública da Ciência. 

 

 

Figura 25 - As três dimensões dos estudos clássicos de Percepção Pública da 
Ciência. 

Fonte: Indicadores de CT&I do Estado de São Paulo (FAPESP, 2005, cap.12, p. 6). 

 

Esses indicadores representam, hoje, um aparato para a tomada de 

decisões públicas em sociedades democráticas, no sentido tanto de incentivar a 

comunicação da ciência quanto de desenvolver sistemas para a participação de 

diferentes atores em questões ligadas à Ciência e Tecnologia (como o investimento 

em pesquisas nucleares, em transgênicos, entre outros). 

As pesquisas de percepção ou compreensão pública da Ciência e 

Tecnologia baseiam-se em modelos implícitos ou explícitos do que se denomina 

“cultura científica”. Esses modelos, por sua vez, estão relacionados a diferentes 

conceitos de ciência, cultura e alfabetização científica (OEI, 2003; POLINO, 2011; 

VOGT, 2003). 

Em muitos países, especialmente da Europa, Ásia e América do Norte, as 

diretrizes de educação e de políticas científico-tecnológicas já incluem, há décadas, 

a “mensuração da cultura científica de uma determinada região ou país entre suas 

principais atividades, com o objetivo de estimular a participação cidadã e seu 

engajamento em assuntos científicos e tecnológicos” (VOGT, 2010, p. 7). 

Segundo Vogt e Polino, as pesquisas e estudos internacionais sobre 

indicadores de Percepção Pública ou Cultura Científica: 
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Constituem um padrão de referência pelo qual se orientam diferentes 
políticas, como a de difusão e comunicação da ciência a partir dos 
organismos oficiais. Ao mesmo tempo, trata-se de um conjunto de 
dados empíricos que tem servido há alguns anos de base – e 
sustentação – para análise, na literatura especializada, da percepção 
pública da ciência e da cultura científica da população (VOGT; 
POLINO, 2003, p. 47). 

 

Allum, Bauer e Miller (2007) consideram que os estudos clássicos de 

Percepção Pública da Ciência são organizados de forma a conhecer e determinar o 

grau de interesse pela informação científico-tecnológica, as fontes de informação 

habitualmente utilizadas e a valorização social da Ciência e Tecnologia. A figura 

abaixo aponta as três dimensões dos estudos clássicos de PUS: 

 

 
Figura 26 - Três dimensões dos estudos clássicos de PUS. 

 
Fonte: Rocha (2013, p. 52, citado por ALLUM, BAUER E MILLER, 2007). 

 

 Apesar de os estudos em Percepção Pública da Ciência possuir essas três 

dimensões definidas, vários trabalhos enfrentam desafios de avaliação e 

interpretação dos dados coletados e também na definição dos conceitos de 

Percepção Pública da Ciência, de compreensão dos processos científicos e, em 

geral, da chamada “cultura científica”. “O debate a respeito do que significam ou 

quais são os componentes da percepção pública e da cultura científica permanece 

aberto” (VOGT; POLINO, 2003, p. 61). E um dos desafios da atualidade para a 

compreensão da dinâmica das interações entre ciência, tecnologia e sociedade é o 

“desenvolvimento de indicadores que permitam avaliar a percepção pública, a 

cultura científica e a participação dos cidadãos” (VOGT; POLINO, 2003, p. 19). 
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Ao longo desses anos de pesquisas publicadas e realizadas na área de 

C&T, segundo Allum, Bauer e Miller (2007),19 estas acabaram sofrendo influência de 

várias áreas, em maior ou menor grau, como Sociologia, Psicologia, História, 

Estudos de Comunicação e também pela legislação sobre questões científico-

tecnológicas.  

Especificamente na área educacional, a pesquisa Views on Science, 

Technology and Society (Vosts), liderada pelos pesquisadores Aikenhead e Ryan, 

da Universidade de Saskatchewan, no Canadá, é pioneira na investigação da visão 

do aluno acerca da ciência e de seu papel na sociedade. A pesquisa se deu através 

de um instrumento com 114 itens com afirmações e uma série de posições dos 

alunos com relação a essas afirmações no final da década de 1980 e início da 

década de 1990 (AIKENHEAD; RYAN, 1992; AIKENHEAD, 1997; SANTOS-GOUW, 

2013). 

Algumas razões de ordem prática levam à utilização do questionário Vosts, 

segundo Auler e Delizoicov (1999), Guimarães e Tomazello (2004), Manassero Mas, 

Vázquez Alonso e Acevedo (2001), a estrutura com diversos tipos de 

posicionamentos dos respondentes, o desenvolvimento a partir das respostas 

escritas dos estudantes, sequências de entrevistas e, sobretudo, porque visa 

conhecer as ideias dos estudantes. 

Essa pesquisa acabou influenciando muitos pesquisadores, pois apresentou 

uma série de desdobramentos, sendo principalmente direcionada a professores e 

alunos. Na América Latina, alguns países, como Colômbia, Panamá, México e 

Argentina, emergiram com intensidade, recentemente, tanto no sentido acadêmico 

quanto político, por meio da realização de pesquisas nacionais, principalmente a 

partir da década de 1990 (CASTELFRANCHI et. al., 2013).  

No Brasil, influenciou alguns pesquisadores interessados em discutir as 

relações acerca da visão do aluno sobre a sociedade e o seu papel. Pesquisadores 

se viram movidos pelo intuito de conhecer a importância da ciência a partir daquilo 

que os estudantes têm a dizer. Nesse cenário, no final da década de 1980, o 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com o surgimento do movimento 

sobre Compreensão Pública da Ciência e a apresentação da nova Constituição no 

                                            
19

 Os dados do livro publicado por Bauer, Allum e Miller são de 2007, por isso referem-se a pesquisas 
publicadas e realizadas em 25 anos. Hoje, seriam 35 anos. 
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Brasil, encomendaram a primeira pesquisa de opinião pública sobre C&T 

(INSTITUTO GALLUP, 1987).  

Desenvolvida pelo Instituto Gallup de Opinião Pública,20 em 1987, com o 

título: “O que o brasileiro pensa da ciência e da tecnologia? A imagem da C&T junto 

à população urbana brasileira”, tinha como objetivo provocar reflexão sobre o papel 

social da C&T no país e dar subsídios ao direcionamento de ações do MCT e do 

CNPq na área de divulgação científica, de modo que a ciência e a tecnologia 

pudessem incorporar-se à cultura (INSTITUTO GALLUP, 1987). O questionário tinha 

27 questões. 

O relatório da pesquisa foi dividido em quatro partes que contemplavam: a) 

níveis de interesse pela ciência; b) imagem do cientista e da ciência; c) o papel da 

ciência na vida nacional; e d) expectativas com relação ao desenvolvimento de uma 

política científica e tecnológica. Nessa pesquisa, foram levantados dados que 

permitiram revelar níveis de informação sobre C&T e de interesse pela ciência e por 

notícias sobre descobertas nos campos científicos e tecnológicos; o papel social da 

ciência e tecnologia nas esferas cotidiana, profissional e na vida nacional; 

conhecimento e apreciação dos órgãos dedicados à pesquisa científica no Brasil; 

conhecimento e apreciação dos vários campos de atividade científica e seus setores 

prioritários; expectativas em relação a uma política governamental para a área de 

C&T; e sugestões para itens de uma política na área de C&T para a Constituição de 

1989. 

Os resultados da pesquisa apontaram que os níveis de interesse pela 

ciência, entre os brasileiros, eram altos, e cerca de 71% da população têm algum ou 

muito interesse por descobertas científicas. Um dado interessante é que o interesse 

dos entrevistados varia conforme o nível socioeconômico e a escolaridade, ou seja, 

os mais jovens e os pertencentes à classe A possuem maior interesse. Outro dado 

que merece destaque é o fato de que os homens demonstraram maior interesse do 

que as mulheres, segundo o relatório Gallup, devido à escolaridade, à estrutura 

ocupacional ou padrões de socialização. Apenas 20% dos entrevistados disseram 

ter interesse em estudar temas de Ciências, porém em torno de 72% consideraram 

que a pesquisa científica é útil e necessária ao país (FAPESP, 2005). 

                                            
20

 Maiores informações sobre o relatório de pesquisa do Instituto Gallup podem ser obtidas no site: 
<http://www.museudavida.fiocruz.br/media/1987_O_que_o_Brasileiro_Pensa_da_CT.pdf>. 
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O relatório Gallup ainda aponta que os homens e pessoas de idade 

intermediária são os mais interessados em notícias sobre C&T. Na comparação 

entre regiões, o interesse por notícias de descobertas científicas é bastante 

semelhante com leve tendência de se acentuar nos grandes centros urbanos. 

No ano de 1992, o MCT e o CNPq realizam uma nova pesquisa nacional 

com o intuito de verificar o que o brasileiro pensa especificamente de ecologia 

(MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1992). 

 

[...] estudo no contexto histórico da Eco-92, em que a ecologia 
assumia papel de destaque nos discursos de formadores de opinião, 
trata de percepções e valores com relação ao meio ambiente e 
também de atitudes dos cidadãos com relação a ações de 
preservação e conscientização (FAPESP, 2011, p. 9). 

 

A pesquisa foi realizada novamente pelo Instituto de Estudos da Religião 

(ISER) e pelo Ministério do Meio Ambiente, em 1997 e 2001, nessas fases intitulada 

“O que o brasileiro pensa do meio ambiente?”. Mais recentemente, em 2012, 

realizaram a pesquisa “O que o brasileiro pensa do meio ambiente e do consumo 

sustentável?”. 

Um fato significante que merece destaque histórico, no desenvolvimento de 

pesquisas em Percepção Pública da Ciência, foi a publicação do relatório Science 

and Technology - Third Report 11, apresentada ao Parlamento Britânico no ano de 

2000. Tal relatório aponta uma nova abordagem dialógica e faz uma crítica ao 

modelo linear de transmissão. Ademais, reconhece o fracasso da política que não 

promoveu uma divulgação efetiva da ciência e, dessa maneira, propõe uma melhoria 

do diálogo entre ciência e sociedade por meio de uma política aberta de informação 

ao público e de debates sobre os riscos e incertezas das aplicações tecnológicas 

(HOUSE OF LORDS, 2000). 

Esse e outros fatos foram decisivos para que, ao longo dos anos, 

pesquisadores fossem se dedicando a promover o diálogo e ouvir os desejos dos 

cidadãos. É um novo cenário que se apresenta, e o público é visto como ativo e 

dotado de conhecimento e opiniões legítimas, desenvolvendo-se, dessa forma, uma 

nova concepção de engajamento e participação social que reconhece a importância 

de se criarem, ou ao menos tentar criar, canais de diálogo com o público, baseados 

na escuta, na diversidade e no debate. Segundo Norberto Rocha (2013): 
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Nos últimos anos, a partir dessa nova orientação, uma série de 
atividades foi concebida com a intenção de aumentar a participação 
do público e elevar a confiança na política científica, como 
conferências de consenso e júris cidadãos. Estar em contato com a 
população, em um movimento de mão dupla em que os 
pesquisadores fornecem, mas também recebem informações, passa 
a ser fundamental. Essa mudança tem consequências diretas na 
figura tradicional do cientista e dos seus papéis. Além de produzir e 
acumular conhecimento, o cientista também começa a atuar como 
mobilizador, empreendedor e comunicador. Esse novo cientista 
precisa desenvolver novas competências e passar a trabalhar, cada 
vez mais, fora de seu laboratório (NORBERTO ROCHA, 2013, p. 63).  

 

A partir daí, outras pesquisas relacionadas à Percepção Pública da Ciência 

ou Compreensão Pública da Ciência foram desenvolvidas em muitos países. No 

Brasil, algumas pesquisas apresentam pontos que servirão para a realização de 

diálogo com a pesquisa apresentada nesta tese.  

A discussão parte de quatro pesquisas: uma piloto, realizada no município 

de Campinas - SP, dentro de um contexto internacional, por meio de uma parceria 

entre a Rede Ibero-Americana de Indicadores de Ciência e Tecnologia (RYCT), a 

Organización de los Estados Ibero-americanos para la Educación, la Ciencia y 

Cultura (OEI) e o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp - 

SP (Labjor), apontam Vogt e Polino (2003); outra nos anos de 2004 e 2010, no 

contexto da RYCT, promovida pela Fapesp (FAPESP, 2005; FAPESP, 2011); a 

terceira, de caráter nacional, realizada pelo MCT em 2007, com uma segunda 

edição em 2010 (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2007; 2010; 

MOUTINHO, 2011); e a quarta, realizada pelo Observatório Ibero-americano de 

Ciência, Tecnologia e Sociedade da Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), com o apoio da Agência Espanhola de 

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), entre os anos de 2008 

e 2010, Los estudiantes y la ciência - Encuesta a jóvenes iberoamericanos.   

Durante a 67ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC), que aconteceu em São Carlos (SP), entre os dias 12 a 18/07/15, o 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, assim chamado hoje, MCTI, o Ministro 

Aldo Rebelo (informação verbal),21 em entrevista à imprensa, divulgou os dados do 

                                            
21

 A entrevista concedida pelo Ministro Aldo Rebelo e a palestra na mesa redonda proferida pelo 
pesquisador Yurij Castelfranchi, membro da equipe da enquete, não foram publicadas até o momento 
do fechamento desta pesquisa, porém podem ser acessadas pelo site do evento: 
http://www.sbpcnet.org.br/saocarlos/sobre/. Acesso em: 03 ago. 2015.  
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estudo da série Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil, realizado pelo 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE, 2015), organização social 

supervisionada pela Pasta. No mesmo evento, o professor Yurij Castelfranchi, 

membro da equipe da enquete, em mesa redonda, apresentou análises mais 

avançadas, porém, até o momento da defesa desta tese, os dados não tinham sido 

publicados oficialmente. 

O estudo piloto sobre percepção pública, cultura científica e participação dos 

cidadãos foi desenvolvido no Brasil em 2003 (Campinas), Argentina em 2002 

(cidade de Buenos Aires e parte do perímetro urbano da Grande Buenos Aires), 

Uruguai em 2003 (Montevidéu) e, em 2003, na Espanha (Salamanca e Valladolid), 

desenvolvendo uma discussão interessante sobre a Percepção Pública da Ciência, 

tanto como indicador de valor estratégico como para definição e consecução de 

políticas públicas.  

A pesquisa abrangeu os campos temáticos do imaginário social sobre 

Ciência e Tecnologia, processos de comunicação social da ciência e participação 

dos cidadãos em questões de Ciência e Tecnologia (VOGT; POLINO, 2003). 

Segundo os autores, é importante o público em geral ter conhecimento sobre 

ciência, e “os indicadores de percepção pública da ciência são cada vez mais úteis 

para a tomada de decisões estratégicas e constituem um termômetro” (VOGT; 

POLINO, 2003, p. 39). O denominador comum, nesse caso, é o de que toda a 

sociedade deve participar das conquistas da ciência e estar em condições de discutir 

os dilemas que a investigação científica suscita. 

Vogt e Polino (2003) destacam quatro argumentos sobre a importância de o 

público em geral conhecer ciência 

 

Argumento pragmático: [...] para saberem como atuar na vida 
cotidiana, numa sociedade cada vez mais dependente do 
desenvolvimento científico e tecnológico; 
Argumento democrático: (cívico): [...] para relacionar-se com os 
temas complexos da pesquisa científica com que se defrontam os 
cidadãos das democracias modernas; 
Argumento cultural: [...] a ciência necessária para compreensão da 
cultura. O conhecimento dos objetos e fenômenos do mundo que nos 
rodeia é um recurso para a satisfação e a plenitude dos indivíduos; 
Argumento econômico: [...] força de trabalho com suficiente cultura 
científica para uma sólida e florescente economia na maioria dos 
países (VOGT; POLINO, 2003, p. 45). 
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Na amostra brasileira, 162 pessoas de diversas faixas etárias participaram. 

Apesar de os dados não estarem diretamente relacionados com o público escolar e 

sim com o público em geral, a maioria dos entrevistados, nos quatro países, 

“concorda que o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia é o principal motivo da 

melhoria da qualidade de vida da sociedade” (VOGT; POLINO, 2003, p. 81), porém 

a visão de que a ciência e a tecnologia podem resolver todos os problemas não é 

compartilhada por nenhum dos países pesquisados. A grande maioria dos 

entrevistados também nega que a C&T possa solucionar todos os problemas. 

Com relação à percepção do nível de informação da população de amostra, 

no Brasil, os meios de comunicação, como TV, jornais e revistas especializadas são 

procurados ocasionalmente, e a maioria dos brasileiros ainda considera que, às 

vezes, a linguagem dos cientistas é complicada e de difícil compreensão. Sobre a 

pergunta: se a aplicação da ciência e da tecnologia aumentará as oportunidades de 

trabalho, “61,7%” dos brasileiros acham que sim, representando maioria entre os 

demais países (VOGT; POLINO, 2003, p. 85).  

Uma das perguntas que chamou a atenção foi: se descuidarmos da ciência, 

nossa sociedade será cada vez mais irracional?, e, nos quatro países, 60% do 

entrevistados "julgam que a ciência funciona como fator da racionalidade da cultura 

humana, já que, se descuidarmos dela, nossa sociedade seria cada vez mais 

irracional" (VOGT; POLINO, 2003, p. 97). Porém, de modo geral, a maioria dos 

entrevistados indicou concordarem que os benefícios da Ciência e Tecnologia são 

maiores que seus efeitos negativos, mas ela não está livre de consequências 

negativas, como, por exemplo, os perigos de aplicar alguns conhecimentos e a 

utilização do conhecimento para a guerra.  

Embora o público alvo desta pesquisa não esteja diretamente ligado com o 

público escolar, os dados coletados oferecem elementos para corroborar com a 

discussão dos dados do projeto Rose e Rose-Brasil de que jovens de países em 

desenvolvimento têm mais interesse pela ciência escolar que jovens de países 

desenvolvidos (SCHREINER; SJØBERG, 2005; SCHREINER; SJØBERG, 2007, 

TOLENTINO-NETO, 2008; SANTOS-GOUW, 2013); e continuarão servindo de base 

a esta pesquisa. 

A pesquisa promovida e publicada pela FAPESP, também dentro do 

contexto RYCT (FAPESP, 2005; FAPESP, 2011), aborda questões parecidas 

quando menciona que  
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O baixo nível de conhecimento por parte do público é um indicador 
negativo e funciona como um alerta que se traduz em 
recomendações para o desenvolvimento de projetos, programas e 
estratégias [...] níveis maiores de conhecimento científico [...] podem 
também ser relacionados à atitude mais crítica diante de aplicações 
tecnológicas [...] ou impacto social da pesquisa científica (FAPESP, 
2005, p. 7). 

 

Essa amostra aplicada em 2003, em três municípios do Estado: Campinas, 

Ribeirão Preto e São Paulo, envolveu 1.063 entrevistados (557 mulheres e 506 

homens) de diversas faixas etárias, e o objetivo preliminar não era de “garantir 

representação estatística do país, mas avançar no sentido de obter um índice 

próprio para análise do imaginário sobre C&T” (FAPESP, 2005, p. 12). Cerca de 

78% dos entrevistados concordaram com a frase “a causa principal da melhoria da 

qualidade de vida humana é o avanço da ciência e tecnologia” (FAPESP, 2005, p. 

13). No entanto, essa visão não seria capaz de resolver os problemas da sociedade, 

pois somente 19% apontaram esse fator. 

Na pesquisa, 67% consideram que a aplicação da Ciência e Tecnologia tem 

o potencial de aumentar o número de postos de trabalho, de modo que o quociente 

de discordância não chega a 32%. De modo geral, considera-se que a ciência 

represente uma “atividade benfeitora para a vida humana” e positiva quando se trata 

de resolver problemas, melhorando a qualidade de vida, porém não se ignora que 

existam atitudes negativas (FAPESP, 2005, p. 14). 

Outro fator observado, nessa pesquisa, é que a ciência associada a um 

saber constituído por ideias que poucos entendem foi uma opção da minoria, 

somente 4%. Por outro lado, existe uma tendência em responder que o mundo das 

ciências não pode ser compreendido pelas pessoas comuns, ou seja,  

 

[...] embora possamos inferir que exista, numa parcela significativa 
dos entrevistados, uma imagem da ciência como conhecimento de 
difícil acesso às pessoas comuns, essa imagem não contradiz a 
integração da atividade científica na sociedade, seja como 
componente da cultura, como fonte de conhecimento útil ou como 
produção de saber orientado para os problemas das pessoas 
(FAPESP, 2005, p. 16). 

 

A pesquisa publicada em 2010, dentro do contexto ibero-americano, 

envolveu mais países: Colômbia, Argentina, Venezuela, Espanha, Panamá, Chile e 
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Brasil, sendo 1.076 entrevistados na cidade de São Paulo e 749 no interior e litoral, 

totalizando 1.825 pessoas. “O questionário-padrão desenvolvido é composto por um 

núcleo de 39 questões com respostas fechadas, semiabertas ou abertas”, em que o 

aluno é convidado, em uma escala tipo Likert de 4 pontos, a responder: você é Muito 

interessado, Interessado, Pouco interessado, ou Nada interessado em cada um dos 

temas (FAPESP, 2010, p. 11). 

Constatou-se que o interesse das pessoas por assuntos de caráter científico 

ou tecnológico é bastante elevado no Estado de São Paulo. Um fato interessante 

observado é que, nas classes econômicas mais altas, tendem a apontar mais 

benefícios futuros da ciência e da tecnologia, já as classes mais baixas parecem 

mais céticas com relação à questão, “muito provavelmente porque acreditam que o 

usufruto desses benefícios envolve um poder econômico que elas não possuem” 

(FAPESP, 2011, p. 48). 

Dos entrevistados, 14,5% acreditam que a ciência pode resolver todos os 

problemas, pois os dados mostram que declarar interesse pela ciência, declarar um 

elevado consumo de informação científica e concordar com a afirmação de que a 

ciência pode resolver todos os problemas não são atitudes necessariamente 

associadas (FAPESP, 2011). 

A pesquisa de caráter nacional, realizada pelo MCT (2007), que teve uma 2ª 

edição em 2010 (MCT, 2010; MOUTINHO, 2011), teve caráter quantitativo. Essa 

pesquisa teve 2.004 entrevistas domiciliares e pessoais com questionário 

estruturado, tendo como estratos principais as regiões brasileiras, porém nem todos 

os estados foram contemplados na amostra. A pesquisa foi realizada entre os meses 

de novembro e dezembro de 2006. 

Algumas das questões do questionário estavam diretamente relacionadas 

com a Ciência e Tecnologia: 41% declaram ter muito interesse pelo tema e 46% 

declaram que a Ciência e Tecnologia trazem mais benefícios que malefícios para a 

humanidade (MCT, 2007). Já na edição de 2010, 65% declaram possuir interesse 

pela ciência de modo geral e 83% afirmam ter interesse por temas relacionados ao 

meio ambiente (MOUTINHO, 2011). 

Levando em consideração não somente essas pesquisas citadas no Brasil, 

mas em todos os países que aplicaram instrumentos que pudessem observar o 

interesse da população por Ciência e Tecnologia, os resultados trazem dados 

extremamente significativos sobre o interesse destes pela ciência em geral. Cabe 
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aqui ressaltar que, enquanto a percepção do público em geral pela ciência tem 

significativo aumento, o interesse dos jovens escolares vem diminuindo. Em geral, o 

interesse pela ciência não formal (revistas, livros, programas de rádio e televisão, 

visitas a centros e museus) vem aumentando (SCHREINER; SJØBERG, 2007, 

SANTOS-GOUW, 2013). 

Hoje, algumas pesquisas mostram que nem sempre procede a ideia de que, 

quanto mais alto o nível de conhecimento, mais alto o apoio e a credibilidade dada à 

ciência. Um exemplo está na pesquisa Los estudiantes y la ciência - Encuesta a 

jóvenes ibero-americanos,22 realizada pelo Observatório Ibero-americano de 

Ciência, Tecnologia e Sociedade da OEI, em 2011, que mostra que as concepções 

clássicas ligadas ao modelo deficitário não são compatíveis com os dados empíricos 

disponíveis: “Níveis elevados de interesse e informação são mais compatíveis com 

uma visão articulada, mais crítica e realista, e não necessariamente ‘eufórica’ sobre 

a ciência e suas implicações sociais” (OEI, 2011, p. 96). 

Esse estudo consistiu em um esforço para entender os fatores que 

desestimulam os jovens pela escolha das carreiras voltadas às ciências. Teve como 

principal objetivo obter uma visão geral da situação da percepção dos alunos sobre 

carreiras de ciência e tecnologia e sua atratividade como opção de emprego, bem 

como sobre a imagem da ciência e cientistas e conhecer a avaliação que os alunos 

fazem da contribuição das disciplinas científicas para diferentes campos da vida.  

Entre os anos de 2008 e 2010, foram entrevistados quase nove mil alunos 

ibero-americanos do Ensino Médio nas cidades de Assunção, Bogotá, Buenos Aires, 

Lima, Madrid, Montevidéu e São Paulo e suas respectivas regiões metropolitanas. 

Mário Albornoz, na apresentação do livro da pesquisa, demonstra uma expectativa 

de que os resultados desse estudo possam fornecer informações empíricas 

atualizadas para a implementação de programas, nas esferas das políticas de 

ciência e educação, para a “necessidade de promover vocações científicas e 

atendam potenciais constrangimentos socioinstitucionais e expectativas das partes 

interessadas” (OEI, 2011, p. 9). 

Os resultados apontam que o estímulo às carreiras científicas passa pelos 

desafios enfrentados pela educação média, tanto na questão estrutural, quanto 

institucional, e, inclusive, os jovens de classe mais favorecidas chegam à conclusão 

                                            
22

 Maiores detalhes e a pesquisa completa também podem ser consultados na website: 
http://www.oei.es/salactsi/libro-estudiantes.pdf. Acesso em: 14 mar. 2015. 
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de que o Ensino Médio não lhes prepara de modo a se sair bem em cursos 

universitários (POLINO; CHIAPPE; CASTELFRANCHI, 2011 citado por OEI, 2011). 

Especificamente sobre o interesse dos jovens pela ciência, foi realizada uma 

pesquisa pelo PISA e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Desenvolvida pelos países-membros da OCDE, o PISA é uma 

avaliação internacional que se interessa pelas habilidades e conhecimentos de 

jovens considerados elegíveis na faixa dos 15 anos, pois é o momento em que os 

estudantes completaram a escolaridade obrigatória na maioria dos países. O intuito 

é aferir até que ponto os alunos que estão finalizando a educação compulsória 

adquiriram conhecimentos e habilidades essenciais para participação efetiva na 

sociedade, focados nos domínios da leitura, matemática e ciências (INEP, 2011). 

No ano de 2000, o PISA avaliou 4.893 alunos e, em 2003, 4.452, nesses 

dois anos, a amostra considerou como estratos principais as regiões do país e, 

como substratos, a dependência administrativa (pública ou privada) e a localização 

da escola como rural e urbana. 

Em 2006, uma amostra significativamente maior foi avaliada, 

compreendendo 9.295 alunos. Os estratos principais passaram a ser as 27 unidades 

da federação e, como substratos, a organização administrativa da escola, sendo 

pública e privada, com localização rural e urbana (incluindo todas as capitais e 

cidades do interior), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado, sendo 

maior ou menor. A amostra final contou com 630 escolas, de modo que, pelo menos, 

fossem 20 em cada Estado. “Esse recorte, no entanto, produziu médias estaduais 

com erro-padrão elevado” (vide o site do INEP: http://portal.inep.gov.br/internacional-

novo-pisa-universoavaliado). 

Nesse mesmo ano, a aplicação do PISA foi focada na área de Ciências. 

Para isso, teve como instrumentos, além do caderno de testes, que visa avaliar a 

proficiência do aluno, o instrumento “Questionário do aluno”, com o intuito de buscar 

informações socioeconômicas e culturais, hábitos de estudo dos alunos, seus 

interesses e motivações (INEP, 2009). Nos últimos 15 anos, pesquisas constataram 

que houve uma queda acentuada dos estudantes que se dedicam às áreas de 

Ciências, e segundo o relatório da OCDE (2006), algumas dessas pesquisas 

sugerem que as atitudes dos estudantes com relação à área de Ciências podem ter 

um papel importante, por isso o Pisa buscou avaliar também as atitudes dos 

estudantes com relação a essa área de conhecimento, em que “medida estão 

http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-universoavaliado
http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-universoavaliado
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cientes das oportunidades que podem ser abertas ao longo da vida pelas 

competências em Ciências, e as condições e os ambientes de aprendizagem de 

Ciências que suas escolas oferecem” (OCDE, 2007, p. 18). 

Cabe salientar que alguns resultados obtidos sobre o interesse junto ao 

PISA 2006 são bastante interessantes, a partir das respostas dos estudantes, pode-

se constatar que, em geral, gostam de Ciências e apoiam a investigação científica. 

Entre os países da OCDE, “93% concordaram que o estudo de Ciências é 

importante para compreender o mundo natural e 92% que os avanços da Ciência e 

Tecnologia usualmente melhoram as condições de vida das pessoas” (OCDE, 2007, 

p. 130).  

Quando questionados sobre investigação científica no contexto de tarefas 

específicas, 75% concordaram que as Ciências ajudam a compreender as coisas ao 

seu redor, mas apenas 57% concordaram que o estudo de Ciências é muito 

relevante para eles em termos pessoais. Também relataram, de modo geral, ter 

motivação para aprender Ciências, “72% relataram ser importante ter bom 

desempenho em Ciências, 67% que gostavam de adquirir novos conhecimentos em 

Ciências e 67% que o estudo de Ciências é útil para eles” (OCDE, 2007, p. 131). 

Para a amostra de 2009, a ideia era levantar dados com médias mais 

confiáveis para os Estados brasileiros, de modo que a amostra compreendeu os 

mesmos estratos e substratos, porém o número de escolas e de alunos, em cada 

estado, aumentou significativamente. Foram 950 escolas e 20.127 alunos.  

Em 2012, consideraram-se os mesmos padrões e a amostra bem próxima à 

de 2009, porém com uma peculiaridade: os testes de matemática, leitura e resolução 

de problemas foram aplicados por meio eletrônico. Os resultados do Pisa 2012 

congregaram 65 países, entretanto, esse total congrega algumas economias que 

não podem ser consideradas países, como Hong Kong, Macao, Shangai e Taiwan. 

Durante as edições, também ocorrem alterações entre os participantes, em 2012 

foram incluídos Vietnam, Chipre, Costa Rica, Emirados Árabes Unidos e Malásia. 

Outros países participaram da edição do Pisa 2009 e saíram da edição do Pisa 

2012, como Panamá, Trinidad e Tobago, Quirguistão, Azerbaijão e Dubai (EAU)23 

(INEP, 2011). 

                                            
23

 Maiores informações sobre o programa podem ser consultadas no website 
http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-paisesparticipantes. Acesso em: 08 jun. 2015. 
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Ao participar da avaliação em 2012, que teve o foco em Matemática, 

comparando os resultados com os da edição de 2003, o Brasil melhorou seu 

desempenho, considerando a média das três áreas, e, quando comparados com 

2003, foi o país que mais cresceu em Matemática. O Relatório Nacional Pisa 2012 

traz dados que confirmam tendências já identificadas em outras avaliações 

nacionais e internacionais: “o Brasil é um dos países que vêm apresentando os 

maiores progressos na educação básica” (INEP, 2012b, p. 7).  

Atualmente, participam do Pisa os 34 países membros da OCDE e vários 

países convidados. O Brasil é o único país sul-americano que participa do Pisa 

desde sua primeira aplicação, tendo iniciado os trabalhos com esse programa em 

1998 (INEP, 2011). Em 2015, a avaliação será 100% eletrônica, e a estimativa é de 

que, aproximadamente, 32 mil alunos sejam avaliados. 

Em 2015,24 alguns dados foram divulgados sobre a mais recente pesquisa 

em âmbito nacional, porém com o público em geral (população adulta, homens e 

mulheres e jovens com idade igual ou superior a 16 anos). A pesquisa teve como 

base um questionário com 105 perguntas, fechadas e abertas, sendo realizadas 

1.962 entrevistas nas cinco regiões do país.  

Os dados apresentados apontam que 61% dos entrevistados demonstraram 

interesse por Ciência e Tecnologia (C&T). O índice é comparável às médias dos 

países que realizaram pesquisa semelhante. Na União Europeia, por exemplo, 53% 

afirmaram ter interesse por assuntos de C&T. No Brasil, o tema é o quinto que mais 

atrai a atenção da população, só perdendo para Medicina e Saúde (78%), Meio 

Ambiente (78%), Religião (75%) e Economia (68%). O interesse por C&T é maior 

que em Arte e Cultura (57%), Esportes (56%), Moda (34%) e Política (27%).  

Dos entrevistados, 73% afirmaram que as atividades científicas e 

tecnológicas trazem mais benefícios do que malefícios para a população. 

Comparados os resultados de enquetes internacionais, o Brasil se destaca como um 

dos países mais otimistas quanto aos benefícios das atividades de pesquisa e 

desenvolvimento. A China tem índice igual ao brasileiro (73%), os Estados Unidos 

                                            
24

 Os dados da entrevista do Ministro do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) podem 
ser acessados através dos sites: 1) http://www.mcti.gov.br/noticias/-
/asset_publisher/IqV53KMvD5rY/content/mcti-lanca-estudo-sobre-a-percepcao-publica-da-c-t. Acesso 
em: 03 ago. 2015; 2) http://www.cgee.org.br/comunicacao/exibir_destaque.php?chave=451. Acesso 
em: 03 ago. 2015. 
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(EUA) têm taxa de 67%, Espanha registra média de 64%, seguida de Itália (46%) e 

França (43%). 

Apesar do elevado interesse declarado dos brasileiros sobre assuntos de 

C&T, a pesquisa revela que eles continuam tendo baixo acesso a informações 

científicas e tecnológicas. A maioria declara que nunca ou quase nunca se informa 

sobre C&T. A televisão é o meio de comunicação usado por 21% dos entrevistados 

para adquirir conhecimento sobre as pesquisas. A internet já se aproxima desse 

patamar, com 18%. 

O interesse dos brasileiros pela C&T se reflete na confiança dos 

pesquisadores como fontes de informações. O estudo mediu o índice de confiança 

de 10 profissões. Assim como em 2006 e 2010, a confiança nos cientistas foi a mais 

alta (0,89%) e de 2006 para 2015, cresceram as participações em feiras e 

olimpíadas (de 13% para 21%), em atividades da Semana Nacional de C&T (de 3% 

para 8%). 

Os resultados das pesquisas aqui descritas referem-se aos dados de modo 

geral e não específico sobre Brasil e Itália. Desse modo, ao se discutirem os 

resultados obtidos pelo Barômetro Brasil/Itália, objetiva-se trazer à tona 

comparações com algumas pesquisas aqui brevemente apresentadas, buscando tê-

las não somente como parâmetro, mas como um meio de verificar se os jovens, no 

que se refere ao interesse pela ciência, diferem ou não do público em geral, e se, ao 

longo dos anos, houve mudança na tendência de respostas. 

 

2.2 PROJETO INTERNACIONAL ROSE (THE RELEVANCE OF SCIENCE 
EDUCATION): ORIGEM E TRAJETÓRIA  

 

A relutância dos jovens em optar por carreiras científicas quando chegam 

aos anos finais do Ensino Médio tem trazido preocupações a muitos pesquisadores 

e colocado em risco as futuras gerações de cientistas (TRUMPER, 2006; SANTOS-

GOUW, 2013). Tal fato parece justificar um crescente interesse da comunidade 

científica em investigar as relações afetivas e atitudinais dos estudantes através de 

suas percepções, opiniões e interesses sobre diversos temas relacionados à ciência, 

abordando aspectos que podem ser relevantes para o envolvimento destes, tanto na 

ciência escolar como na vida em geral (SJØBERG, 2002; OSBORNE; SIMON; 

COLLINS, 2003).  
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O projeto internacional ROSE (The Relevance of Science Education) surge 

nesse cenário e tem o apoio do Conselho de Investigação da Noruega, o Ministério 

da Educação da Noruega, da Universidade de Oslo e o Centro Norueguês para a 

Educação de Ciências. É um projeto cooperativo, e um de seus objetivos é estimular 

a cooperação e a criação de redes de pesquisa, rompendo barreiras culturais, de 

modo que os participantes possam aprender uns com os outros.  

Outro objetivo é a busca por evidenciar fatores vistos pelos estudantes como 

importantes no aprendizado de Ciência e Tecnologia, as experiências, tipos de 

interesses em conteúdos e suas visões acerca da relação Ciência e Tecnologia na 

sociedade (SCHREINER; SJØBERG, 2004). 

Sua origem está relacionada ao projeto Science and Scientists (SAS-study) 

com sede na Universidade de Oslo. Os itens abordados no questionário eram: as 

experiências dos alunos fora da escola, interesse em aprender diferentes tópicos da 

ciência, suas percepções sobre ciência, a imagem dos cientistas e suas prioridades, 

voltado a alunos na faixa etária de 13 anos de idade (SJØBERG, 2002). Cabe 

ressaltar a colaboração de pesquisadores de Uganda e Índia (SCHREINER, 2006).  

Elaborado por um grupo de pesquisadores noruegueses orientados pelo 

professor Svein Sjøberg, da Universidade de Oslo, com a participação de outros 

membros: Vivien M. Talisayon (Filipinas), Jane Mulemwa (Uganda), Debbie Corrigan 

(Austrália), Jayshree Mehta (Índia), Edgar Jenkins (Inglaterra), Vasilis Koulaidis 

(Grécia), Ved Goel (The Commonwealth, agora Índia), Glen Aikenhead (Canadá) e 

Masakata Ogawa (Japão). O Projeto ROSE é um estudo internacional que tem como 

instrumento de coleta de dados um questionário fechado com 245 itens, em escala 

do tipo Likert de 4 pontos (SCHREINER; SJØBERG, 2004).  

O início das discussões e a estruturação do ROSE teve início no ano de 

2000, porém foi em um workshop realizado em Oslo, na Noruega, em 2001, que 

vários países apresentaram interesse em participar dele, sendo elaborada uma 

versão que foi aplicada em forma de pré-teste na Noruega, antes da revisão e 

redação final. Em 2002, a partir dos dados do ROSE, Camila Schereiner, 

participante e pesquisadora do projeto, orientada por Svein Sjøberg, construiu sua 

tese de doutorado (SCHREINER, 2006). 

O Projeto ROSE se propõe a conhecer a opinião dos alunos na faixa etária 

de 15 anos, que, no Brasil, estão cursando o primeiro ano do Ensino Médio, e dentre 

os seus objetivos, podem-se citar: 

http://folk.uio.no/sveinsj/
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1) Desenvolver perspectivas teóricas sensíveis à diversidade de 
cenários (culturais, sociais, etc.) dos alunos para discussões de 
prioridades relacionadas à C&T; 
 
2) Desenvolver um instrumento para coletar dados de alunos (com 
idades próximas aos 15 anos) relacionado às suas experiências, 
interesses, prioridades, imagens e percepções do que é relevante 
para seu aprendizado das C&T e suas atitudes frente ao assunto; 
 
3) Coletar, analisar e discutir dados vindos de um abrangente 
número de países e de contextos culturais, utilizando o instrumento 
acima citado; 
 
4) Desenvolver recomendações políticas para melhoria do currículo, 
de livros e demais materiais didáticos e de atividades em sala de 
aula baseadas nas descobertas citadas acima; 
 
5) Levantar questões relacionadas à relevância e importância da 
ciência nos debates públicos e nos fóruns científicos e educacionais 
(SCHREINER; SJØBERG, 2004, p. 6; TOLENTINO-NETO, 2008, p. 
35; SANTOS-GOUW, 2013, p. 58; MOTA, 2013, p. 26). 

 

Desde então, o Projeto ROSE tem sido adaptado por pesquisadores de 

diferentes países de forma colaborativa,25 e seu instrumento de coleta de dados já 

foi aplicado em mais de 40 países (SCHREINER; SJØBERG, 2004). Assim, até o 

momento, participaram do Projeto ROSE pesquisadores da África do Sul, Alemanha, 

Austrália, Áustria, Bangladesh, Botswana, Brasil, Brunei, Darussalam, Camarões, 

China (Taiwan), Chipre, Dinamarca, Escócia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, 

Estônia, Egito, Filipinas, Finlândia, França, Gana, Grécia, Holanda, Índia, Inglaterra, 

Irã, Irlanda, Irlanda do Norte, Israel, Itália, Japão, Latvia, Lesoto, Lituânia, Malásia, 

Malawi, Malta, Noruega, Peru, Polônia, Portugal, República Tcheca, Rússia, 

Suazilândia, Suécia, Suíça, Tanzânia, Trinidad e Tobago, Turquia, Uganda e 

Zimbábue (ROSE, 2013). 

Como o próprio nome diz, Relevance of Science Education – ROSE, a 

palavra relevância faz a diferença quando se trata de dar “voz ao estudante” 

(JENKINS, 2006a), preocupando-se com seus interesses, posturas e desejos e, ao 

mesmo tempo, considerando relevante sua participação no que consideram 

Polmann e Pea (2001) “elemento de comunicação transformador”. 

                                            
25

 Baseado na cooperação, busca a interação e aprendizado uns com os outros. Os dados coletados 
são disponibilizados a todos, os últimos dados disponibilizados no site são da Alemanha. Em alguns 
países, os grupos de pesquisadores envolvidos no ROSE também estão engajados em outros 
estudos de avaliação em larga escala como IEA/TIMSS e o OCDE/Pisa. 
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Tolentino-Neto (2008, p. 31) corrobora dizendo que tal “expressão tem sido 

utilizada de diferentes formas e dirigidas a diferentes fins”. Segundo Jenkins e Pell 

(2006b), quanto mais conhecemos sobre os interesses, desinteresses, entusiasmos, 

crenças e atitudes dos estudantes, mais viável se torna o desenvolvimento de 

currículos de Ciências ou programas de educação ambiental que prenderão a 

atenção dos alunos e que fortalecerão “vozes antes silenciosas em muitos debates 

em torno de preocupações ambientais” (TOLENTINO-NETO, 2008, p. 31). 

De acordo com Vogt e Castelfranchi (2009), as maneiras que os indivíduos 

chegam a perceber e a utilizar o conhecimento científico articulam-se em função da 

compreensão do conteúdo de Ciências associado a contextos mais amplos de 

informações, como: atitudes, opiniões e valores que são atribuídos à ciência. Nesse 

sentido, o ROSE contribuiu com investigações sobre as relações de jovens com a 

C&T e interpretações destas, em uma dimensão coletiva de construção de valores 

atribuídos à ciência. 

Segundo Schreiner e Sjøberg (2007), as escolhas que os jovens fazem com 

relação ao seu futuro e também às carreiras científicas se justificam devido à 

identificação destes com o quanto elas lhes serão significativas. Desse modo, ouvir 

o que pensam e o como o ensino de ciência e tecnologia podem tornar-se relevantes 

em diferentes contextos vem interferir sobre os planos e prioridades dos jovens uma 

vez que se encontram em uma faixa etária de decisões importantes, principalmente, 

sobre seu futuro e sua profissão. 

Para Schreiner (2006), o ponto fundamental do Projeto ROSE é o fato de 

levar em consideração o que é relevante do ponto de vista do aluno e, assim, 

valorizar o que expressam como relevante para a sua vida. Ainda para essa autora, 

“a falta de relevância nos currículos de Ciências é provavelmente uma das grandes 

barreiras para a compreensão do tema e maior interesse no assunto” (SCHREINER, 

2006, p. 6). 

Sobre esse raciocínio, a autora argumenta que a falta de relevância nos 

currículos afeta o interesse dos alunos com relação aos temas de Ciências e reflete 

em suas escolhas futuras em relação a carreiras científicas. Por outro lado, se os 

temas estudados são relevantes, se harmonizam com a identidade dos alunos e 

contribuem para que haja desenvolvimento pessoal, os jovens acabam se sentido 

atraídos. 
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Ao longo de sua vida, conteúdos abordados nas aulas de Ciências, segundo 

Schreiner e Sjøberg (2004), vão sendo esquecidos pelos alunos e exatamente por 

isso que questões escolares que apresentam relação com as atitudes possuem 

efeito mais longo e duradouro, ou seja, jovens que, durante os anos escolares, 

desenvolveram interesse pela ciência trabalhada na escola, manifestando atitudes 

positivas, provavelmente, continuarão tendo esse interesse e gosto, o que pode 

mudar o cenário atual descrito por artigos, relatórios e avaliações, em larga escala, 

na área, de que há um desencanto dos jovens pela ciência escolar, levando, por 

consequência, à não escolha pela carreira científica (AIKENHEAD, 2004; BARAAM-

TSARI; YARDEN, 2005; EUROPEAN COMMISSION, 2004; EUROPEAN 

COMMISSION, 2007; JENKINS, 2000; JENKINS; PELL, 2006; OSBORNE; SIMON; 

COLLINS, 2003; VÁZQUEZ ALONSO; MANASSERO MAS, 2008). 

Desse modo, relatórios de estudos elaborados pelos pesquisadores que 

aplicaram o Rose, nos diversos países, buscam, dentro dos preceitos do projeto, 

que são o domínio afetivo e as atitudes, conhecer os motivos que estão 

influenciando e interferindo no desenvolvimento do interesse dos jovens com relação 

à ciência e à tecnologia nos âmbitos acadêmico e profissional. 

Segundo Fensham (2004), o principal problema que o ensino e a 

aprendizagem da ciência no ensino escolar enfrentam, hoje, são as atitudes 

inadequadas e negativas dos estudantes e, mais especificamente, a falta de 

interesse destes pela ciência na escola. 

Para Vázquez Alonso e Manassero Mas (2008), que implementaram o 

Projeto ROSE na Espanha, durante a transição do aluno do Ensino Fundamental 

para o Ensino Médio, quando este tem aproximadamente cerca de 12 anos de idade 

e com o início da adolescência, a curiosidade natural e interesse dos jovens pela 

ciência torna-se desinteresse e tédio, trazendo a eles experiências de fracasso. 

Essa falta de interesse entre os adoslescentes é maior entre as mulheres (GAGO, 

2004). 

Desse modo, experiências de engajamento em carreiras científicas e 

tecnológicas dependem, de modo significativo, da educação científica e dos 

conteúdos curriculares escolares desenvolvidos durante a vida escolar, pois estes 

têm o poder de despertar no jovem o interesse, a curiosidade e a paixão, ou causar 

dificuldades, fracassos e rejeição pelo tema, por isso, conhecer a relevância pode 

trazer subsídios para a compreensão dessa relação do jovem com a ciência e, 
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assim, buscar elementos que deixem o currículo mais atrativo e com conteúdos 

significativos (VÁZQUEZ ALONSO; MANASSERO MAS, 2008).  

Corrobora essa questão Sjøberg (2007), ao dizer que, caminhando ao lado 

do currículo tradicional, há um currículo implícito tão importante quanto o tradicional. 

Aspectos relacionados ao “trabalho dos cientistas e à pessoa, ao papel da ciência na 

sociedade, à natureza do conhecimento científico e à influência que possuem na 

vida cotidiana” são abordados de forma implícita e levam consigo a mesma 

importância que o conteúdo formal (SJØBERG, 2007, p. 102). Tais aspectos, 

segundo Sjøberg (2007), de alguma forma, conseguem influenciar e ter significado 

pessoal na vida dos jovens, de forma que as atitudes com relação às escolhas 

futuras tenham mais significado para eles. 

Portanto, a falta de relevância, no currículo de C&T, provavelmente, é uma 

das maiores barreiras para uma boa aprendizagem, e a junção do currículo 

tradicional com o currículo tácito trazem perspectivas teóricas que podem fornecer 

uma base não só para a relevância do ensino de Ciências, mas também para 

melhorar os currículos, discuti-los e torná-los mais atrativos (SJØBERG, 2007; 

VÁZQUEZ ALONSO; MANASSERO MAS, 2008). 

Lavonen et al. (2005), apontam um outro ponto de discussão: a diferença 

entre interesse pessoal e interesse situacional. O primeiro ligado ao profundo e 

permanente, já o segundo ao momentâneo, sendo este o que influencia o interesse. 

Um ponto interessante discutido pelos autores é que o fator situacional, que pode 

ser gerado por determinadas circunstâncias, sendo explorado de forma adequada, 

implica métodos de ensino adequados, que, durante a aprendizagem da ciência 

escolar, podem culminar no desenvolvimento do interesse pessoal (LAVONEN et al., 

2005). 

Para os pesquisadores, o ensino ocupa papel fundamental no 

desenvolvimento do interesse pessoal dos alunos (LAVONEN et al., 2005; SANTOS-

GOUW, 2013). Portanto, as abordagens pedagógicas são fundamentais nesse 

processo e dependem de como o professor as conduz em suas aulas, pois o 

interesse situacional, como o próprio nome já diz, é guiado por situações de 

motivação, enquanto que o interesse pessoal trilha o caminho através do 

engajamento cognitivo.  

Assim, o processo de ensino-aprendizagem possui uma ligação com o 

conhecimento do interesse dos jovens, pois, quando seu interesse situacional lhe 
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impulsiona a se interessar por um determinado assunto, automaticamente, o 

estudante passa a dedicar-se mais, a mobilizar-se, a aprofundar conhecimentos em 

situações inovadoras, culminando no interesse pessoal, que é a apropriação do 

conteúdo. Se o professor conhece o interesse dos alunos e o valoriza, busca 

métodos diferenciados que consigam provocar esses estímulos nos jovens. Mas, 

segundo Lavonen et al. (2005), essa estratégia é importante e eficaz se for 

trabalhada desde o início do desenvolvimento das atividades pedagógicas. 

Corroboram essa questão Schreiner e Sjøberg (2007), ao vincularem o 

interesse dos jovens pelos estudos científicos ao quanto estes são significativos 

para eles e ao quanto trarão no futuro satisfação pessoal, uma vez que a discussão 

da aplicação do Rose teve como base essa relação entre o interesse e a construção 

da identidade do jovem. O ensino médio é o final de uma etapa importante na vida 

dos jovens, na qual precisam fazer escolhas profissionais, e o interesse tem mais 

peso que os talentos, por exemplo (SHREINER; SJØBERG, 2007). 

Já Anderson (2006), pesquisador do Rose, em Gana, diz que qualquer 

atitude desenvolvida pelos alunos, nas aulas de Ciências, implica a utilização de 

habilidades, competências e conhecimentos que certamente influenciarão suas 

escolhas futuras. Isso porque, em Gana, a aplicação do Rose buscou entender a 

diferença entre as atitudes em relação à ciência, relacionadas a comportamentos, 

atitudes científicas e maneiras de pensar. 

Os resultados encontrados, nos diversos países em que o projeto foi 

aplicado, trarão à tona, por meio das descobertas empíricas e perspectivas teóricas, 

elementos que possam fornecer uma base para as discussões sobre como melhorar 

os currículos e aumentar o interesse dos jovens em Ciência e Tecnologia, de uma 

forma que respeite a diversidade cultural e a igualdade de gênero, promova a 

relevância da Ciência e Tecnologia nos âmbitos pessoal e social e desperte no aluno 

a participação democrática e cidadã. 

Assim, independentemente do país que implementou o projeto ROSE, as 

expectativas giravam em torno do que, sob o ponto de vista do aluno, fosse 

expressão de seu interesse e que contribuísse com suas escolhas futuras, 

desvendando esse aparente desinteresse pelas Ciências e carreiras científicas. 

Essas discussões podem trazer subsídios para a compreensão da visão do jovem 

com relação ao futuro, às suas escolhas acadêmicas e profissionais, à elaboração 

de um currículo mais significativo, de práticas pedagógicas que conduzam à 
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satisfação pessoal, no desenvolvimento de habilidades e um investimento no que 

desperta a curiosidade e a paixão, conduzindo à participação democrática e cidadã. 

 

2.2.1 Primeira aplicação do ROSE (The Relevance Of Science Education) no 
Brasil 
 

O “Brasil confirmou seu compromisso com a aplicação do projeto na Polônia 

em 2004, no XI Congresso Internacional da IOSTE (International Organization for 

Science and Technology Education)” (TOLENTINO-NETO, 2008, p. 34). No Brasil, o 

Rose foi aplicado, pela primeira vez, em 2007, em um projeto piloto envolvendo 625 

estudantes de dois municípios brasileiros: São Caetano do Sul - SP, caracterizado 

como pós-industrial, com um alto IDH, e Tangará da Serra - MT, afastado dos 

grandes centros e com vocação para o agronegócio (TOLENTINO-NETO, 2008; 

SANTOS-GOUW, 2013). 

As localidades foram escolhidas por representar diferentes realidades e 

disparidades regionais do país (TOLENTINO-NETO, 2008). São Caetano do Sul - 

SP, é um dos municípios que cresce dominado pelo setor de serviços e tem 

melhores indicadores socioeconômicos do país, Tangará da Serra - MT, fundada há 

pouco mais de 50 anos, conta com desenvolvimento agrícola e sofre com questões 

sociais diversas e problemas ambientais. 

A amostra não obteve dados representativos de todo país, mas sim 

informações que trouxeram elementos objetivos sobre a realidade em contextos 

brasileiros com perfis diferenciados, sendo considerada piloto. Essa primeira 

aplicação piloto culminou em uma tese de doutorado, defendida por Luiz Caldeira 

Brant de Tolentino-Neto (TOLENTINO-NETO, 2008).  

A partir da flexibilidade oferecida pelo instrumento que possibilita que cada 

país inclua questões de interesse particular, a equipe ROSE-Brasil preparou oito 

questões relacionadas ao ensino de evolução. As novas seções têm indagações 

baseadas em questionários aplicados anteriormente em outros países e em 

trabalhos brasileiros. As seções adicionais, denominadas “Questões Rose-Brasil”, 

culminaram em uma dissertação de mestrado de Graciela da Silva Oliveira 

(OLIVEIRA, 2009).  

Tolentino-Neto (2008) afirma, com base nos resultados encontrados pelo 

ROSE, que houve uma valorização da ciência no município de Tangará da Serra, 
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diferentemente do que foi observado em São Caetano do Sul, onde os estudantes 

demonstraram menos interesse pela ciência.  

Os itens do ROSE (TOLENTINO-NETO, 2008, p. 164), na Seção F, “As 

minhas aulas de Ciências” (F14: gostaria de ser cientista e F16: gostaria de ter um 

emprego que lide com tecnologia avançada), foram mais apontadas pelos jovens da 

cidade de Tangará da Serra em MT do que pelos jovens do município paulista. Ao 

contrário, as declarações (F3: as ciências, para mim, são bastante fáceis de 

aprender) foram mais destacadas pelos jovens de São Caetano do Sul do que pelos 

jovens de Tangará da Serra. Tal fato demonstra que, no município com alto IDH - 

São Caetano do Sul, os jovens têm menor interesse pela ciência que no município 

de Tangará da Serra.  

Esses resultados coadunam com a constatação de Schreiner e Sjøberg 

(2007) de que alunos de países com alto IDH possuem menor interesse pelas 

Ciências do que os alunos de países como Malawi, Uganda, Gana, Lesoto, 

Suazilândia, Zimbábue e Botsuana, em que o IDH está entre os mais baixos do 

mundo. A maioria desses alunos declarou interesse ou muito interesse em ser 

cientista. 

 

2.2.2 Segunda aplicação do ROSE (The Relevance Of Science Education) no 
Brasil 

 

Diante das observações dos dados da aplicação do Rose em 2008, 

verificou-se a necessidade de se conhecer quais eram os interesses, atitudes e 

preferências dos jovens em relação à ciência e à tecnologia em âmbito nacional, 

esse trabalho foi realizado por Ana Maria Santos-Gouw (2013), em sua tese de 

doutoramento.  

As questões que nortearam o desenvolvimento do estudo realizado por 

Santos-Gouw (2013, p. 30) foram:  

 

 Quais são os temas das Ciências pelos quais os jovens brasileiros se 

interessam?  

 Os jovens consideram suas aulas de Ciências interessantes e 

importantes para sua formação pessoal? 

 Qual a posição dos jovens frente aos desafios ambientais? 
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  Qual a importância que os jovens atribuem à ciência e à tecnologia na 

sociedade? 

 Os jovens brasileiros têm interesse na carreira científica?  

 

No entanto, para responder a esses questionamentos, surgiram alguns 

desafios na implementação de uma coleta de dados no âmbito nacional. Foram 

sorteadas 160 escolas com base na amostra brasileira do PISA aplicado no ano de 

2009.  

De acordo com Santos-Gouw (2013), a utilização da amostragem do PISA 

(INEP, 2012a) contribuiu para: obtenção de uma lista de escolas atualizada e 

acessível; obtenção de contatos junto às diretorias de ensino, caso as escolas não 

estivessem disponíveis; seleção de uma amostra que mantivesse as mesmas 

características da amostra PISA 2009, ou seja, a representatividade nacional; sorteio 

de escolas em todos os estados brasileiros, proporcional à lista original do PISA, e 

um modelo de questionário já testado para a coleta de dados. 

Tendo em vista a dimensão da pesquisa, que previa a aplicação do 

questionário em 160 escolas oriundas de todos os estados brasileiros, surgiram 

alguns desafios para coleta de dados:  

 

 Resposta das escolas e retorno dos questionários: nos meses de 

agosto e setembro de 2010, os pesquisadores envolvidos com o 

ROSE-Brasil enviaram, pelo correio, com Aviso de Recebimento (AR), 

os questionários ROSE (acompanhados do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido) para 120 escolas. No entanto, menos de 30% das 

escolas devolveram os questionários respondidos, ou então se 

recusaram explicitamente a participar da pesquisa; 

 

 Coleta de dados com contato prévio: na segunda etapa da coleta 

de dados, percebeu-se a necessidade de contato telefônico com 

diretores ou coordenadores das escolas, e, assim, foram reenviados os 

questionários para escolas que concordaram em participar do estudo e 

substituídas pela lista reserva das instituições que se recusaram.  

 



148 
 

De maneira geral, ainda surgiram desafios quanto aos telefones inoperantes 

e greves dos funcionários da rede pública de ensino. A coleta se encerrou em 

setembro de 2011, com resposta de 84 escolas e margem de erro da amostra entre 

3 a 4 pontos percentuais. Participaram da pesquisa 2.365 jovens (58% meninas) de 

todos os estados do país. 

Segundo os resultados encontrados pela autora (SANTOS-GOUW, 2013), 

dentre os temas abordados no questionário: a) o que quero aprender; b) meu futuro 

emprego; c) eu e os desafios ambientais; d) minhas aulas de Ciências; e) minhas 

opiniões sobre Ciência e Tecnologia; e f) minhas experiências fora da escola, o 

assunto de maior interesse por parte dos jovens, meninos e meninas, é a Biologia 

Humana, particularmente temas relacionados à sexualidade, cuidados com o corpo, 

doenças, alimentação.  

Por outro lado, temas de menor interesse estão relacionados ao controle da 

natalidade e contracepção. Embora a sexualidade desperte o interesse dos jovens, 

os temas associados à gravidez na adolescência não apresentam atitudes positivas. 

Fato preocupante diante da possibilidade de vulnerabilidade sexual que esses 

jovens estariam expostos devido à dissociação entre vivenciar sua sexualidade e a 

preservação contra doenças sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos.  

Em relação à posição dos jovens frente aos desafios ambientais, as meninas 

apresentam atitudes mais positivas do que os meninos. Santos-Gouw (2013, p. 198) 

“classificou as atitudes dos jovens referentes ao meio ambiente em quatro grupos: 

eco-cêntrico, eco-otimista, eco-pessimista e eco-apático”. Os grupos mais 

representativos foram os dois primeiros, o eco-pessimista e o eco-apático foram os 

que obtiveram maior pontuação entre os meninos, reforçando os resultados 

relacionados ao gênero.  

As atitudes do jovem brasileiro frente aos problemas ambientais foram 

consideradas altamente positivas, o que nos leva a refletir sobre o seu potencial de 

engajamento nas questões ambientais que permeiam nossa sociedade e na 

capacidade de influenciar positivamente seu entorno, quer escolar, quer familiar, 

quer na comunidade em que vive. No entanto, são necessários estudos para 

verificar se o jovem que apresenta preocupações frente a questões ambientais 

também apresenta ações ou é estimulado a engajar-se em atividades em prol do 

meio ambiente.  
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Santos-Gouw (2013) ainda destaca que os jovens brasileiros têm uma 

atitude em geral otimista em relação à ciência e à tecnologia, e a considera 

responsável não só pela cura de doenças, mas também por melhores oportunidades 

futuras e o desenvolvimento adequado de um país. Os jovens atribuem à C&T a 

possibilidade de uma vida mais saudável, fácil e confortável.  

Chamam a atenção os altos índices de otimismo ou a valorização da ciência 

entre os jovens das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Os informantes do Sul 

e Sudeste pareceram menos empolgados em relação ao papel da Ciência e 

Tecnologia na sociedade.  

Segundo a autora, mesmo que, em geral, a atitude dos jovens estudantes 

seja positiva para com a Ciência e Tecnologia, há pouca confiança no 

empreendimento científico, pois discordam que sempre podemos confiar nos 

cientistas, que o trabalho científico leva sempre a respostas certas e que os 

cientistas são neutros e objetivos (SANTOS-GOUW, 2013). 

De modo geral, nas palavras da autora 

 

[...] o jovem brasileiro tem interesse global pelos temas científicos 
abordados na escola, considera a ciência escolar interessante, 
possui uma visão otimista do papel da ciência e da tecnologia na 
sociedade e demonstram ter atitudes positivas em relação ao meio 
ambiente. Diante desse quadro com tantos aspectos positivos, causa 
estranhamento verificar que o brasileiro não tem interesse pela 
carreira científica (SANTOS-GOUW, 2013, p. 199). 

 

Em suma, 2.365 jovens foram ouvidos em todos os estados brasileiros, e 

muitas preocupações emergiram, porém a autora sugere que os currículos e 

materiais didáticos levem em consideração a voz daqueles que irão usá-los, de 

forma que os assuntos abordados como de maior interesse sejam destacados e 

estejam vinculados aos assuntos pelos quais os jovens não demonstram tanto 

interesse, para que as ações educativas tenham maior respaldo e possam, dessa 

forma, atrair os jovens para a disciplina de Ciências, pois a maioria demonstrou 

interesse por outras áreas, como a Física. 
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2.2.3 Aplicação do ROSE (The Relevance Of Science Education) na Itália 

 

Em 2004, o relatório da União Europeia sobre o desenvolvimento da Ciência 

e Tecnologia na Europa foi intitulado significativamente: “A Europa precisa de mais 

cientistas!” (NERESINI; CROVATO; SARACINO, 2010). O descontentamento 

crescente de jovens licenciados em relação à ciência manifestou-se especialmente 

em declínio nas matrículas em cursos universitários de Ciências, como também em 

cursos de pós-graduação em Física e Matemática, com currículos marcadamente 

técnicos.  

Embora tenha tido recentemente uma ligeira recuperação, a situação 

continua a ser problemática, especialmente na Itália, onde o declínio no número de 

matrículas de graduação em Ciências tinha atingido uma dimensão de particular 

importância. Desse modo, o Projeto Rose, através da pesquisa sobre a opinião dos 

jovens acerca de temas realcionados à ciência, por meio de seus resultados, poderia 

contribuir no sentido de tomar medidas que visem a uma melhor compreensão do 

fenômeno e suas possíveis causas. 

O objetivo não é detectar o grau de conhecimento dos jovens na área de 

Ciências, como outros estudos internacionais, o PISA e o TIMSS, mas sim levar em 

consideração os pontos de vista dos alunos, de modo a compreender seus 

interesses, opiniões e as suas atitudes em relação à ciência. 

Outro fato importante que levou à constatação de que era necessário 

escutar os alunos para mudar a situação é que, no caso das escolas italianas, a 

situação é ainda mais agravada pelo fato de que o uso de laboratórios para o ensino 

de disciplinas de Ciências é limitado e ocasional. De acordo com um levantamento 

do Observa, em 2006, o número de crianças que querem se matricular em um 

programa de graduação científica é o triplo entre os que tiveram a oportunidade de 

usar um laboratório de Ciências durante a sua experiência escolar. 

Assim, a pesquisa foi realizada na Itália entre 2008 e 2009, com 1.445 

alunos, entre 14 e 16 anos de idade (53,6% meninas e 46,4% meninos), de 

diferentes escolas e diferentes regiões da Itália, pelo Observa - Science in Society, 

Vicenza, com o apoio da Conferência Nacional de Reitores da Faculdade de Ciência 

e Tecnologia, que procura desenvolver pesquisa com intuito de melhorar as suas 

ações para apoiar e promover as vocações científicas. 
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Os resultados apontaram que a maior parte dos jovens que respondeu ao 

questionário acha que a ciência e a tecnologia são muito importantes para a 

sociedade, embora a procura por cursos ligados à área científica e tecnológica seja 

baixa. Comparando com o cenário internacional, em geral, os jovens, nos países em 

desenvolvimento, expressam atitudes muito positivas, enquanto os jovens em alguns 

dos países desenvolvidos são mais hesitantes. Sobre essa questão, as diferenças 

de gênero são pequenas, na maioria dos países. 

A imagem da ciência, para os estudantes italianos, traz aspectos positivos e 

negativos. Por um lado, os alunos das escolas secundárias podem manifestar 

interesse e confiança na ciência, por outro lado, o estudo da ciência é pouco 

atraente e difícil, mesmo que sua importância seja reconhecida. 

Com relação aos temas que os jovens mais gostariam de aprender, estão os 

relacionados à saúde, os riscos possíveis decorrentes do desenvolvimento 

tecnológico, doenças sexualmente transmissíveis, questões energéticas e as 

relativas à protecção do ambiente. 

De modo geral, “os estudantes italianos não mostram muita atração para o 

estudo da ciência, nem para a possibilidade de uma carreira no âmbito da 

investigação científica e tecnológica” (NERESINI; CROVATO; SARACINO, 2010, p. 

40). Esse fato se assemelha ao que ocorre nos demais países que aplicaram o 

Projeto ROSE e o Brasil, inclusive. 

Na questão sobre como os jovens veem os cientistas, apesar de 

reconhecerem que pode ser uma boa oportunidade de trabalho, consideram como 

um trabalho que exige dedicação e um forte investimento, o que acaba inviabilizando 

a possibilidade para encontrar a satisfação. 

Especificamente quanto à questão sobre o assunto astronomia, os países de 

IDH semelhante ao da Itália e os jovens italianos estão entre aqueles mais 

preocupados com as questões relacionadas ao espaço e seus elementos. As 

diferenças de gênero são relativamente pequenas, no caso do conhecimento de 

estrelas e planetas, considerando que os meninos possuem mais interesse pela 

exploração do espaço do que as meninas. 

De modo geral, os italianos acreditam que os benefícios da ciência são 

maiores do que os danos que ela pode causar, atribuindo-lhe atitudes positivas, 

porém a maior preocupação ainda recai sobre a escolha das carreiras científicas, 
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que vem diminuindo. Assim como no Brasil, os italianos preferem as disciplinas, 

como Astronomia, Biomedicina, Física a Ciências. 

Em geral, os alunos de todos os países pesquisados pelo Projeto ROSE 

expressam, portanto, uma tendência positiva com relação à ciência, particularmente 

os estudantes de países com baixos níveis de desenvolvimento. Na verdade, esses 

estudantes estão movidos pela convicção de que a ciência seria uma força motriz 

para o progresso econômico e o aumento da qualidade de vida, que, aliás, é uma 

atitude que parece como uma “aspiração legítima e não um fato” (NERESINI; 

CROVATO; SARACINO, 2010, p. 180). Assim, as diferenças entre os países só são 

reduzidas quando a ciência contribui com avanços na Biomedicina, porque o 

interesse nessa área é elevado entre os jovens, mesmo em países desenvolvidos. 

Quanto ao estudo da ciência na escola, no geral, jovens italianos 

comparados aos jovens inquiridos por outros países que aplicaram o Projeto ROSE 

estão em uma posição intermediária, de modo que a ciência na escola não lhes é 

tão atraente. A imagem da ciência na escola parece não atrair os jovens, 

principalmente, meninas, pois estariam mais dispostas a estudar cursos ligados à 

área das humanas, enquanto os meninos ainda apresentam uma inclinação para 

estudar C&T. Porém estudantes de países menos desenvolvidos reconhecem a 

importância social da Ciência e Tecnologia na sociedade, enquanto os estudantes 

de países com maior IDH não estabelecem essa relação tão fortemente. 

Uma questão curiosa é o fato de que o interesse e confiança na ciência 

parecem diminuir apenas onde há um maior investimento na investigação científica e 

na tecnologia. Nesse quadro, na Itália, embora ela pertença a esse grupo de países, 

é interessante observar que há uma inclinação para o interesse e confiança na 

ciência, sem a preocupação de relacioná-la com investimentos na área. 

 

2.3 O ENSINO DE CIÊNCIAS: ESCOLA E SOCIEDADE  

 

O momento em que se encontra a sociedade é de constantes mudanças nos 

mais diferentes espaços-tempos que, impulsionados pela C&T, tornam inevitável e 

praticamente inimaginável conseguir viver, nos dias de hoje, e com uma boa 

qualidade de vida, sem energia elétrica, medicamentos, etc. A presença da Ciência 

e Tecnologia em nossa vida é eminente, e sua forte influência impacta e traz 

consequências ao dia a dia, pois, mesmo com tantos avanços, a ciência ainda não 
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conseguiu responder com soluções adequadas aos problemas socioambientais, à 

crise energética e à cura de muitas doenças, por exemplo (MAGALHÃES JÚNIOR; 

LOURENCINI JÚNIOR; CORAZZA, 2014).  

Para Vogt (FAPESP, 2005), a ciência e a tecnologia causam grandes 

impactos no mundo atual, em vários setores, como economia, política, comunidade, 

saúde, educação, leis, cultura, enfim, de modo geral, estão implícitas no cotidiano 

das pessoas, desse modo, Aikenhead (1997) chama a atenção para o papel do 

conhecimento científico na sociedade. 

Segundo a Declaração de Zacatecas:26  

 

É imprescindível a incorporação da ciência e da tecnologia na cultura 
geral da população para promover a inovação e para uma formação 
cidadã que possibilite a tomada de decisões bem informadas, de 
maneira crítica e criativa, tanto no nível pessoal quanto no coletivo, e 
que contribua para o desenvolvimento de uma sociedade equitativa, 
inclusiva e sustentável. Também é importante para a educação ao 
longo da vida das pessoas, por isto, deve alcançar todos os níveis da 
população (REDPOP, 2013). 

 

Inserido nesse contexto de transformações cada vez mais rápidas e de 

grandes impactos sociais, o ensino da ciência tem assumido papel distinto na escola 

e posição de destaque na sala de aula, uma vez que, por meio dele, o jovem tem a 

oportunidade de compreender os processos resultantes dos produtos da ciência 

(SANTOS-GOUW, 2013).  

A importância do ensino de Ciências na escola é precedente de uma 

discussão que se inicia segundo o relatório elaborado pela National Education 

Association (NEA) dos Estados Unidos, na década de 1920, indicando, em um 

relatório NEA (1918, citado por DEBOER, 2000, p. 584), a necessidade de 

“aplicação do conhecimento científico para as atividades da vida”,  

Principalmente pela influência de autores como Dewey, a educação 

científica foi aos poucos sendo cada vez mais discutida com base em sua relevância 

para a vida contemporânea, porém o ensino de Ciências só se tornou objeto de 

interesse, principalmente político, com os avanços tecnológicos da Guerra Fria 

(DEBOER, 2000). 

                                            
26

 Declaração de Zacatecas, disponível em: http://redpop.uaz.edu.mx/c/document_library/get_ 
file?uuid=20800db1-701d-484c-ba1a-45aa57680f58&groupId=235123. Acesso em: 30 out. 2014. 
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Corrobora esse assunto Nardi (2005), ao relatar que um grande marco no 

sentido de repensar a organização do ensino de Ciências, no Brasil, foi a criação do 

Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBCC), a partir de 1946. A luta 

em prol das melhorias no ensino de Biologia foi iniciativa de um grupo de 

professores da Universidade de São Paulo, concentrados no IBCC (KRASILCHIK, 

2001).  

As aulas, nessa época, eram centradas no professor, preponderando a 

verbalização do conhecimento, aulas expositivas e, acima de tudo, reforçando a 

ciência neutra (KRASILCHIK, 1992; KRASILCHIK, 2001; DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011; BIZZO, 2012a). Só em 1965 que foram organizados, pelo 

Ministério da Educação, porém nos moldes norte-americanos, os centros de 

ciências, onde eram ministrados curso para professores em atividade (BIZZO, 

2012a). 

No prefácio do livro Metodologia do ensino de Biologia e estágio 

supervisionado, o professor Nelio Bizzo ressalta que 

 

[...] enquanto os Estados Unidos, nas décadas de 1940 e 1950, 
presenciavam o estabelecimento de clubes de ciências, que 
procuravam recrutar talentos entre os jovens, o Brasil ensaiava seus 
primeiros passos na oferta da instrução primária para camadas mais 
ampliadas da população [...] (BIZZO, 2012a, p. 10). 

 

No Brasil, somente na década de 1950, que eclodiram movimentos 

destinados a melhorar o ensino de Ciências (KRASILCHIK, 2011). No final da 

década de 1950, foi formada a Biological Science Curriculum Studies (BSCS), 

instituição destinada ao desenvolvimento de programas educacionais nas Ciências 

Biológicas por iniciativa do American Institute of Biological Sciences, organização 

que reunia os biólogos americanos (KRASILCHIK, 2011). Com o objetivo de 

atualizar o ensino, parte de seus planos de ações era elaborar projetos de ensino de 

Biologia para a escola média, enfatizando temas gerais, dentre eles: “relação e 

complementação entre o indivíduo e o meio; a ciência como investigação; a história 

dos conceitos biológicos” (KRASILCHIK, 2011, p. 16). 

Em 1960, o IBCC iniciava a dedicação à preparação de materiais para o 

ensino prático de Biologia. Nesse mesmo período, os Estados Unidos se viram 

desafiados ao desenvolvimento científico e tecnológico durante a guerra fria, fizeram 

investimentos de recursos humanos e financeiros, justificando que precisavam 
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formar uma elite que garantisse a hegemonia norte-americana na conquista do 

espaço e que tal fato dependia “[...] de uma escola secundária em que os cursos das 

ciências identificassem e incentivassem jovens talentos a seguir carreiras científicas” 

(KRASILCHIK, 2001, p. 85). 

Assim, muitos investimentos estavam ligados a grandes projetos curriculares 

científicos, como o já citado BSCS, o Cheminical Bond Aproach (CHEM), entre 

outros (KRASILCHIK, 1992). Apesar de esses projetos reacenderem as expectativas 

dos professores com assistência de especialistas para implementá-los em sala de 

aula, não produziram os resultados esperados, houve pouca participação dos 

professores e divisão entre a minoria que entrou no espírito de renovação e a 

maioria que desistiu de tentar mudar (VILLANI; ALMEIDA PACCA; FREITAS, 2009).  

Esse movimento internacional para a melhoria do ensino de Biologia deu 

origem a novos projetos em vários países. Na Inglaterra, por exemplo, a fundação 

do Nuffield exerceu grande influência na Europa e patrocinou projetos para o ensino 

de Biologia para cursos de dois níveis: o primeiro chamado de nível comum e o 

segundo para alunos de cursos mais avançados (VILLANI; ALMEIDA PACCA; 

FREITAS, 2009).  

Em um processo de industrialização, o Brasil aproveitava o momento para 

justificar a necessidade da preparação dos alunos mais aptos para suprir a demanda 

de investigadores que impulsionassem o progresso da Ciência e Tecnologia 

(KRASILCHIK, 2001). Para Bizzo (2012a), essa proposta via no ensino de Ciências 

uma maneira de localizar talentos, que, rapidamente, seriam direcionados para as 

carreiras científicas. 

Ainda na década de 1960, o vigor das aulas de Ciências, no Brasil, refletia a 

grande influência exercida pelo ensino europeu, “tanto por meio de livros que aqui 

eram usados, como pelos professores estrangeiros, que vieram trabalhar nas 

escolas superiores” (KRASILCHIK, 2011, p. 16).  

Porém a situação se alterou devido à ação de três grupos de fatores: o 

progresso da Biologia, a constatação internacional e nacional da importância do 

ensino de Ciências como fator de desenvolvimento e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1961, que descentralizou as decisões 

curriculares, até então de responsabilidade da administração federal.  

Houve uma crescente preocupação dos educadores do ensino de Ciências, 

nos anos seguintes, em incluir nos currículos implicações da ciência para a 
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sociedade com o intuito de que a influência desta pudesse contribuir com as 

atividades em que as tomadas de decisões tivessem mais consciência.  

A partir daí, o termo alfabetização científica passou a ser utilizado. Penick 

(1998), Sasseron e Carvalho (2011) e Valente (2002) apontam Paul Hurd, com o 

livro Scientific literacy: its meaning for american schools (Alfabetização em ciência: 

seu significado para as escolas americanas), em 1958, como precursor das 

discussões das bases para a alfabetização científica.  

Soares (2004, p. 6) salienta que, com o surgimento do termo alfabetização 

científica, outros termos sinônimos e expressões foram adotados como “letramento 

(Brasil), illettrisme (França), literacia (Portugal) e reading instruction ou beginning 

literacy (Inglaterra)”. No Brasil, surgem controvérsias sobre a adoção do termo 

alfabetização ou letramento, baseada na versão do termo em inglês literacy 

(CHASSOT, 2011; SANTOS, 2007; SASSERON; CARVALHO, 2011). 

No século XX, houve uma mudança no papel do ensino de Ciências, e 

slogans como alfabetização científica a ele se associaram: Ciência para Todos, 

Ciência Cidadã, Ciência-Tecnologia e Sociedade, Ciência-Tecnologia-Cidadania, 

entre outros (AIKENHEAD, 2003; SANTOS-GOUW, 2013).  

Nesse contexto, cabe ressaltar que o Movimento de Ciência e Tecnologia, 

segundo Aikenhead (1997), surgiu marcado pela crítica ao modelo de 

desenvolvimento científico e tecnológico. Esse mesmo autor, ao se referir ao ensino 

de Ciências, o descreve como o espaço onde o conteúdo é abordado no contexto do 

meio tecnológico e social, assim os estudantes passam a integrar o conhecimento 

científico, a tecnologia e o mundo social de suas experiências cotidianas. Porém há 

um dilema no campo da C&T: “Ciência para todos versus ciência para uma elite” 

(AIKENHEAD, 2009, p. 51).  

Seguindo essa linha de raciocínio, Vogt (FAPESP, 2005) enfatiza que o 

ensino de Ciência e Tecnologia tem impacto sobre diversas dimensões sociais, por 

isso, segundo Chassot (2006), não se ensina Ciências para formar cientistas, mas 

para que os jovens tenham entendimento do mundo nas dimensões sociais e 

culturais. E, ainda, segundo Krasilchik (2004), o processo de alfabetização científica 

não só demanda a permanente construção de novos conhecimentos, mas também 

um processo contínuo e que transcende o período escolar. 

Para Allum, Bauer e Miller (2007), a alfabetização científica tem duas formas 

de abordagem: a alfabetização ou letramento básico e a alfabetização ou letramento 
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político. A primeira abordagem está relacionada ao estoque cultural que todo 

cidadão deveria ter em leitura, escrita, matemática e, também, em ciência. A 

segunda abordagem baseia-se na ideia de que, em uma democracia, as pessoas 

fazem parte das decisões políticas (direta e indiretamente). No entanto, a 

participação nas tomadas de decisões políticas somente será efetiva se as pessoas 

possuírem um conhecimento do processo político e suas instituições.  

Fourez (2003) destaca a associação da alfabetização científica com o 

contexto social durante os anos de 1970 e 1980 e propõe que a educação em 

Ciências se dê por meio desta, que nada mais é que a formação cidadã, por 

intermédio do ensino das Ciências. 

Corroboram com essa afirmação os autores Magalhães Júnior, Lourencini 

Júnior e Corazza (2014, p. 7), segundo os quais tal situação demanda uma 

 

[...] alfabetização científica dos estudantes que contribua para uma 
formação cidadã em que o discernimento para tomada de decisões 
promova a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Desse 
modo, a educação em ciências vem se consolidando em uma área 
de conhecimento necessária para a formação do cidadão. 

 

A interação do ser humano, nesse contexto, depende da forma como 

incorpora e se beneficia de tais transformações em seu cotidiano. A dependência 

dos recursos de que o meio ambiente dispõe, como alimentos transgênicos, 

inovações constantes nos aparelhos domésticos, meios de transporte, saúde, enfim, 

todas essas informações, é apresentada ao mesmo tempo, e nem sempre se 

desenvolve o domínio dos seus instrumentos, garantindo a qualidade de vida. 

A partir dos anos 1990, após a “Conferência Internacional sobre ensino de 

Ciências para o século XXI: ACT - Alfabetização em ciência e tecnologia”, começam 

a surgir pesquisas em Programas de Pós-Graduação envolvendo a temática 

(AULER, 2002) e publicação de livros (BAZZO, 1998).  

No final da década de 1990, o Ministério da Educação divulgou o material 

que produziu com o intuito de implantar um currículo nacional, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), para o Ensino Fundamental (KRASILCHIK, 2001). O 

material abordava o papel das Ciências Naturais como sendo o de “colaborar para a 

compreensão do mundo e suas transformações, situando o homem como indivíduo 

participativo e parte integrante do Universo” (PCN, 2001, p. 15). 
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Para Laugksch (1999), os indivíduos cientificamente alfabetizados e que 

tenham uma melhor compreensão da Ciência e Tecnologia participam de forma mais 

inteligente do setor produtivo da economia. 

Assim, a alfabetização científica coaduna com todas essas informações, 

assumindo, nas vidas dos cidadãos, um papel de suma importância: conhecer, 

entender e agir sobre ele para que possa trazer benefícios ao convívio e às relações 

cotidianas. Desse modo, esse constante movimento de mudanças traz para a 

ciência e para a escola uma função importante: a de articular o conhecimento, a 

divulgação e a participação no processo. Sobre esse assunto, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Ciências destacam que  

 

O ensino de ciências naturais é um espaço privilegiado em que as 
diferentes explicações sobre o mundo, os fenômenos da natureza e 
as transformações produzidas pelo homem podem ser expostos e 
comparados. Os alunos podem compreender a natureza como um 
todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e agente de 
transformações do mundo em que vive. [...] na construção de sua 
cidadania, autonomia, pensamento e ação (BRASIL, 1997, p. 22). 

 

Sobre a situação, Broks (2003, p. 75-76) afirma que “a ciência passou a 

adquirir um prestígio sem precedentes na história da humanidade” e seu “status 

nunca foi tão privilegiado ou aberto a desafios”. Ademais, a formação de um cidadão 

crítico exige sua inserção numa sociedade em que o conhecimento científico e 

tecnológico é cada vez mais presente. Para Bizzo (2012a), um país que tenha uma 

maioria de cidadãos que não compreendam o modo de produzir ciência, na 

modernidade, não terá condições de participar do desenvolvimento econômico, de 

modo a vir a enfrentar problemas sociais, políticos e ambientais. 

Assim, para que um país esteja em condições de satisfazer as necessidades 

fundamentadas da sua população, o ensino de Ciências e a tecnologia são 

imperativos estratégicos, segundo declarou a “Conferência mundial sobre ciência 

para o século XXI”, que aconteceu em Budapeste, em parceria da UNESCO com o 

Conselho Internacional para a Ciência – a Conferência mundial sobre la ciencia, 

(UNESCO, 1999). 

Contudo, muitos debates ainda enfocam a forma pela qual o conhecimento 

científico deve ser incorporado pela população, principalmente, garantindo o 

exercício da cidadania, e não somente um acúmulo de conhecimentos 
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(KRASILCHIK, 2011). Para tanto, os alunos precisam sentir a necessidade de 

aprender ciência, considerando-a importante e, principalmente, interessante, de 

modo que esta possa ter implicações diretas em sua vida cotidiana. Segundo 

DeBoer (2000), para que isso ocorra, é necessário decidir o que e como ensinar, 

com base no interesse dos alunos, nos contextos locais em que estão inseridos e 

nas experiências dos professores.  

Não se pretende, com toda essa discussão, formar futuros cientistas, mas 

permitir que os alunos possam entender o mundo, discutindo e compreendendo os 

fenômenos científicos e tecnológicos como parte de seu mundo (CACHAPUZ et al., 

2011). Corrobora com isso a declaração, na “Conferência mundial sobre ciência para 

o século XXI”, de que, como parte da educação científica, os estudantes devem 

aprender a resolver problemas concretos e a satisfazer as necessidades da 

sociedade, utilizando suas competências e conhecimentos científicos e tecnológicos 

(Conferência mundial sobre la ciencia, Budapeste, 1999).  

Além da escola, outros centros, como museus, programas de rádio, TV, 

jornais, revistas, centros científicos, enfim, um conglomerado de lugares, 

instrumentos e opções contribuem para que o conhecimento científico seja aos 

poucos incorporado pelos alunos e pela população em geral, socializando o 

conhecimento científico de forma crítica. Essa forma de incorporar o conhecimento 

científico, segundo Kolstø (2001), acontece baseada na relevância que esse ensino 

tenha para a vida cotidiana do aluno, principalmente na contribuição à resolução dos 

problemas enfrentados na vida adulta. 

Porém, ainda hoje, para Vogt (2006a, p. 21), “a palavra ciência assusta a 

esmagadora maioria dos cidadãos, não porque faz lembrar o doutor Mabuse e 

outros Frankensteins”, mas porque traz à memória fracassos escolares por 

incapacidade de compreensão ou de manipulação de conceitos. Devido a esse fato, 

cabe um alerta, principalmente, aos professores de Ciências, pois diversos fatores 

relacionados ao desânimo dos jovens estão ligados à didática das aulas, à forma 

como são ensinados os conteúdos e à limitação dos recursos utilizados, que são 

pouco diversificados. 

Nesse contexto, o professor Ildeu de Castro Moreira (2008), ao avaliar a 

situação da educação em Ciências, faz a seguinte afirmação: “O ensino de Ciências 

é, em geral, pobre de recursos, desestimulante e desatualizado. Curiosidade, 
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experimentação e criatividade geralmente não são valorizadas” (MOREIRA, 2008,   

p. 70). 

Reforçando essa ideia, De Guio (2013, p. 70) convida a “repensar a didática 

das disciplinas científicas”, valorizando-a diante da nova realidade, não apenas do 

ponto de vista das novas problemáticas científicas, tecnológicas e éticas, mas 

também trazendo a ideia de uma “didática dinâmica, de saberes interconectados e 

interativos” (DE GUIO, 2013, p. 71). 

Sobre esse assunto, um dos caminhos apontados a seguir, segundo Kolstø 

(2001), é a alfabetização científica contextualizada, ou seja, considerar a relevância 

desses conteúdos aplicando-os com uma “linguagem que facilite seu entendimento” 

(CHASSOT, 2006, p. 97). De Guio (2013) corrobora esse posicionamento ao dizer 

que: 

A escola deve enfrentar adequadamente a questão e trabalhar por 
uma adequada “alfabetização científica”,sistemática e progressiva, 
desde o ciclo primário, que interaja com a formação humanista 
literária e não se contraponha a essa, mas estimule a curiosidade e a 
vontade de comunicação, debate, interesse, orgulho de 
conhecimento, senso de responsabilidade e paixão (DE GUIO,     
2013, p. 69). 

 

Hoje, mais do que nunca, é necessário fomentar e difundir a alfabetização 

científica em todas as culturas e setores da sociedade, com o intuito de melhorar a 

participação dos cidadãos na tomada de decisões relativas à aplicação dos novos 

conhecimentos (Conferencia mundial sobre la ciencia, Budapeste, 1999).  

Para Aikenhead (2006, p. 1), os alunos “preferem um ensino de Ciências 

para a vida cotidiana”, desse modo, os conteúdos que estejam mais 

contextualizados com a formação do cidadão e para o mundo de todos os dias são 

mais atrativos. Assim, um trabalho seguindo a ideologia da educação humanística 

(AIKENHEAD, 2006) seria o ideal, pois a interligação entre os conteúdos e a 

construção da postura como cidadão trariam para a sala de aula mais prazer na 

aprendizagem e conduziriam o ensino por caminhos mais práticos e utilitários. 

Vazquez Alonso e Manassero Mas (2009) comentam que a relevância do 

ensino de Ciências não pode ter uma resposta única, mas interconectar várias 

questões como: o que é relevante? Para quem é relevante? E quem decide o que é 

relevante? Essa combinação conduz o ensino de Ciências ao patamar da verdadeira 

participação do aluno no contexto. podendo utilizar esse conhecimento em várias 
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questões da vida em sociedade (BIZZO, 2012a; AIKENHEAD, 2003; CHASSOT, 

2006; COSSONS, 1993; DEBOER, 2000; KOLSTØ, 2001; LAUGKSCH, 1999). 

Esses autores concordam com o que se tem observado em vários países em que se 

tem aplicado questionários que avaliam tal aspecto: há uma falta de interesse dos 

jovens pela ciência, não levando em consideração sua relevância. 

Segundo Vogt (2006b, p. 21): 

 

Com demasiada frequência, o ensino das ciências funciona como um 
fator de seleção dos “bons” e de exclusão dos “maus”. Depois, 
logicamente, slogans como “a ciência é divertida, criativa e ao 
alcance de todos”... parecem mentiras! 

 

Contudo, é fato que, na escola, o ensino de Ciências possui duas frentes, 

ora concentra-se na preocupação mais acadêmica com base em conteúdos e 

conceitos, ora, mais utilitária, centrada mais na formação do cidadão (KRASILCHIK, 

2011). Aikenhead (2006) aborda a junção dos dois processos como fundamentais, 

principalmente porque os jovens estão em uma fase de decisões sobre suas 

carreiras, e, para os que optarem pela carreira científica, há a necessidade do 

conhecimento mais “duro” da ciência.  

Partindo desse pressuposto, também concordam Krasilchik (2004) e Vogt e 

outros (2010), ao dizerem que existe um consenso entre educadores e professores 

da área da educação em Ciências de que o ensino tem como uma de suas principais 

funções a formação do indivíduo que possa compreender e identificar os conceitos e 

vocabulários da ciência, de modo a poder utilizá-los em seu cotidiano no 

enfrentamento dos desafios.   

Ouvir a voz do estudante sobre o que considera relevante e quais conteúdos 

podem ser apropriados, de forma a garantir-lhe que a ciência tenha um papel 

decisivo principalmente sobre o que vê na escola, pode não só melhorar o 

desempenho dos alunos, mas sua própria convivência em família, entre amigos, nas 

comunidades, igrejas, enfim, na sociedade, reforçando a importância de diferentes 

atores sociais na promoção da alfabetização científica, colaborando com a escola. 

Nesse sentido, outro caminho é sugerido por Desautels e Larochelle (2003), 

uma reforma nos currículos, de modo que haja uma integração dos assuntos 

abordados, pois o que se tem visto é uma falta de conexão de assuntos de interesse 

social e tecnológico, por serem difíceis de mensuração e, aos poucos, vão 
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desaparecendo. Fensham (2004) vai além, quando aponta que a alfabetização da 

leitura, escrita e matemática sempre foram objetos centrais dos currículos, enquanto 

que, historicamente, a ciência não teve lugar estabelecido no currículo, desde o 

ensino primário. 

Para Aikenhead (2004), o que os alunos aprendem, seja planejado ou não, 

deve conduzi-los à solidez educacional, que é fundamental, apontando a importância 

de um currículo humanístico cultural, com vários resultados interligados 

 

1. Tornar os aspectos humanos e culturais da ciência e tecnologia 
mais acessíveis e relevantes aos estudantes; 
2. Ajudar os estudantes a se tornarem pensadores mais críticos, 
solucionando problemas criativamente e, principalmente, realizando 
melhores decisões, relacionando o contexto cotidiano com a ciência; 
3. Aumentar as habilidades dos estudantes para se comunicar e 
ser autoassertivos, com a comunidade científica e seus porta-vozes; 
4. Aumentar o comprometimento dos estudantes com a 
responsabilidade social; 
5. Gerar interesse e, portanto, aumentar o sucesso na 
aprendizagem como aprender ciência canônica encontrada no 
currículo de SC (AIKENHEAD, 2004, p. 21-22). 
 

O livro didático é outro alvo no sentido de promover o ensino de Ciências, 

pois, muitas vezes, apresenta conteúdos desconexos e distantes do cotidiano e do 

interesse dos alunos em aprender Ciências. Bizzo e Tolentino-Neto (2014) apontam 

que, mesmo após significantes melhorias nos livros didáticos, grande parte dos 

alunos brasileiros ainda não sabe, por exemplo, diferenciar fases da lua de um 

eclipse, ou ainda identificar as diferenças entre os processos nutricionais em plantas 

e animais. 

Sobre isso, De Guio (2013) comenta que há um contraste entre manuais e 

textos didáticos, cada vez mais sofisticados, com recursos on-line, etc., e que ainda 

hoje a maneira pela qual uma arraigada e anacrônica forma de organizar disciplinas 

na escola as coloca em compartimentos herméticos e sem comunicação entre si, 

rendendo ao ensino da Ciência e Tecnologia algo distante e sem estímulos para os 

alunos.  

É imprescindível que o ensino de Ciências possa atingir os objetivos junto à 

sociedade em geral da qual temos liberdade de participar, um único ponto como, por 

exemplo, os museus de Ciências ou centros de cultura científica. Que o ensino seja 

construído sob a égide da estratégia de liberdade e criatividade, e não como uma 
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ciência exata, pois as condições de aprendizagem nunca são semelhantes, porque 

os seres humanos pensam, se movimentam, compreendem, se perdem, aprendem, 

se adaptam e concebem contraestratégias (VOGT, 2006). 

A mídia, há muito tempo, tem percebido que a ciência não é um campo de 

investigação humana fascinante (FENSHAM, 2004) e vem oferecendo uma série de 

produtos de entretenimento com esses objetivos, buscando uma maior divulgação 

científica (SANTOS-GOUW, 2013). 

Para Lévy-Leblond, citado por Vogt (2006), hoje, a ciência sofre de uma 

grave perda de crédito e esbarra em um crescente desinteresse: 

 

Acredito que o objetivo da divulgação científica não pode mais ser 
pensado em termos de transmissão do conhecimento científico dos 
especialistas para os leigos; ao contrário, seu objetivo deve ser 
trabalhar para que todos os membros da nossa sociedade passem a 
ter uma melhor compreensão, não só dos resultados da pesquisa 
científica, mas da própria natureza da atividade científica (LÉVY-
LEBLOND, 1998, citado por VOGT, 2006, p. 43). 

 

Uma das perspectivas para isso seria, mesmo que distante, ou neste 

momento considerada utópica, mudar a ciência de forma que ela possa diluir-se na 

democracia, incluir a comunidade científica entre o público como um todo, pois seu 

interesse e apoio estão em declínio, e, infelizmente, observa-se, inclusive, um 

ceticismo crescente a respeito dos benefícios das inovações científicas e 

tecnológicas. Segundo Roland, citado por Vogt (2006, p. 60), “o público mostra-se 

igualmente cético diante das decisões tomadas em seu nome sobre a escolha dos 

desenvolvimentos científicos”, essas decisões seriam influenciadas pelos interesses 

políticos e econômicos, não significando que esse progresso científico 

necessariamente seja um progresso social. 

A construção de uma sociedade baseada no conhecimento necessita do 

desenvolvimento de esferas democráticas de participação e decisão relacionadas 

aos rumos do desenvolvimento científico. A participação pública, porém, só será 

completa e autêntica se informada, interessada, crítica e consciente. Vogt (2006) 

corrobora essa ideia de que a realização de atividades educativas e de divulgação 

científica é um aspecto fundamental na consolidação de uma verdadeira cultura 

científica nas sociedades democráticas. 

Felizmente, o que se percebe é que o ensino de Ciências é considerado 

relevante para vários pesquisadores, estando expresso em diversos textos, artigos e 
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relatórios, apontando que aprender ciência dentro do contexto em que os alunos 

estão inseridos leva à formação para a cidadania e à resolução de problemas 

cotidianos (AIKENHEAD, 2003; BIZZO, 2012a; DEBOER, 2000). 

Assim, percebe-se que o ensino de Ciências é considerado relevante por 

muitos pesquisadores e sua relação com a sociedade é direta. Apesar do 

reconhecimento de sua relevância, em diversos países, a falta de interesse por ela é 

um grave problema para o ensino.  

 

2.4 POR QUE CONHECER O INTERESSE DOS JOVENS PELA CIÊNCIA NA 
ESCOLA?  
 

Nessa parte do texto, a intenção é aproximar as tantas razões que justificam 

a relevância do ensino de Ciências na escola da constatação de uma crescente falta 

de interesse e comprometimento dos jovens durante a educação básica. Ao longo 

dos anos, vêm aumentando as investigações a respeito das atitudes e interesse dos 

jovens, porém o que se tem encontrado como resposta é preocupante! Cada vez 

mais, jovens não se interessam em seguir carreiras científicas, aumentando as 

atitudes negativas frente à ciência escolar (OSBORNE; SIMON; COLLINS, 2003). 

Desde o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, em 1932, que 

educadores já indicavam a preocupação de que a educação deve proporcionar ao 

aluno algo que lhe seja útil do ponto de vista social, considerando toda a bagagem 

que esse aluno já traz para a escola. Paulo Freire não só procurou perceber os 

problemas educativos durante toda a sua vida de pesquisador e educador, mas 

propôs, para resolvê-los, uma prática educativa progressista em favor da autonomia 

do aluno. A autonomia, maior participação nas decisões e compartilhamento da vida 

escolar promovem o interesse, pois as escolhas estarão ligadas ao que é 

significativo (MANSUTTI, 2011). 

Nesse sentido, muitos trabalhos desenvolvidos sobre esse tema, ao longo 

do tempo, fortalecem a ideia de que é importante priorizar o ensino de Ciências 

desde os primeiros anos da educação básica. Em uma visão mais humanística, para 

Aikenhead (2009), os estudantes devem aprender os conteúdos da Ciência e 

Tecnologia dentro do contexto no qual estão inseridos, e que isso possa trazer para 

os temas uma abordagem mais interessante, pois 
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Na ciência aprendida por curiosidade pessoal, os estudantes 
decidem por si próprios quais os tópicos de interesse para a ciência 
escolar e a relevância toma um significado pessoal ou até 
idiossincrático, na medida em que as identidades pessoais e culturais 
dos estudantes estão aí impressas (AIKENHEAD, 2009, p. 60).  

 

Sobre o assunto, os professores Moreira e Palis (2007) contribuem 

reafirmando que a educação científica deve ser trabalhada de maneira intensa, 

estimulando os alunos desde pequenos, de modo que os temas se tornem cada vez 

mais divertidos e não desestimulantes ao longo dos anos. E completam o 

pensamento falando sobre “investimentos na criação de espaços” que desenvolvam 

a liberdade de expressão e, portanto, o prazer na aprendizagem (MOREIRA; PALIS, 

2007, p. 1).27  

Mesmo com os esforços de uma aproximação entre a realidade dos alunos, 

o conhecimento empírico que trazem consigo e os trabalhos com a ciência na 

escola, diminuindo as fronteiras entre conteúdos trabalhados e a contribuição na 

vida em sociedade, Osborne, Simon e Collins, (2003) demonstram preocupação com 

o desenvolvimento de atitudes negativas dos alunos frente à ciência escolar. 

Essa tendência negativa tem refletido no baixo ingresso dos alunos em 

carreiras científicas (FOUREZ, 2003), e, em grande parte, esse desestímulo tem a 

ver com o currículo trabalhado. A ideia é que o ensino de Ciências possa promover o 

interesse dos jovens e não o contrário, assim, Sjøberg (2007) reafirma a extrema 

importância em se investigar o interesse dos jovens, pois suas escolhas com relação 

ao futuro estão relacionadas ao quanto estas lhes serão interessantes e 

significativas.  

Fourez (2003) coaduna com a questão, reafirmando que: 

 

[...] o que teria sentido para eles seria um ensino de Ciências que 
ajudasse a compreender o mundo deles. Isto não quer dizer, 
absolutamente, que gostariam de permanecer em seu pequeno 
universo; mas, para que tenham sentido para eles os modelos 
científicos cujo estudo lhes é imposto, estes modelos deveriam 
permitir-lhes compreender a “sua” história e o “seu” mundo. Ou seja: 
os jovens prefeririam cursos de Ciências que não sejam centrados 
sobre os interesses de outros (quer seja a comunidade de cientistas 
ou o mundo industrial), mas sobre os deles próprios. É, aliás, 
significativo, que eles se voltem massivamente em direção aos 
estudos superiores ligados ao social ou à psicologia, formações das 

                                            
27

 Maiores detalhes sobre o texto podem ser encontrados no site: 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/144028.html. Acesso em: 01 nov. 2014. 
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quais eles esperam ajuda para melhor compreender e viver em seu 
mundo (FOUREZ, 2003, p. 110). 

 

Baram-Tsabari e Yarden (2005) afirmam que o interesse dos jovens é fator 

determinante e contribui como estímulo aos alunos para desenvolverem atividades 

que gastem seus esforços. Assim, o ensino-aprendizagem, por meio de 

significações e relevância ao aluno, traria maiores condições destes de optarem por 

carreiras científicas, por exemplo.  

Dessa forma, a vinculação de sentido ao ensino de Ciências é uma questão 

que deverá ser discutida a partir das primeiras etapas da educação básica, pois a 

European Commission (2007, p. 11-12) discute exatamente isso, em seu relatório, “o 

ensino de Ciências na escola primária tem um impacto de longo tempo”. Um 

momento em que a criança é movida por uma curiosidade natural a respeito das 

Ciências. Corrobora essa cena a inspiração que recebe do cinema, programas de 

TV, quadrinhos, enfim; Castelfranchi (2002) argumenta que as crianças vivem um 

conto de fadas no qual atuam Frankensteins, viagens no tempo e demais 

personagens cientistas. Consideram como fator interessante Osborne, Simon e 

Collins (2003) que esse interesse das crianças diminuía com o passar dos anos 

escolares, principalmente no Ensino Médio. 

Para Caldas (2010), a curiosidade natural das crianças é reforçada nas 

séries iniciais da educação básica, pois, geralmente, o ensino de Ciências se dá de 

forma lúdica para a melhor compreensão, o que facilita o processo de construção do 

conhecimento. Vários são os recursos a serem utilizados, como narrativa jornalística, 

história em quadrinhos, ou qualquer outra forma de relato. “Múltiplos são os formatos 

e linguagens. O que importa é que entrem no mundo de imaginação das crianças, 

possibilitando uma interação dialógica” (CALDAS, 2010, p. 161). 

Baseado em estudos, Vázquez Alonso e Manassero Mas (2008) classificam 

a perda de interesse dos jovens, durante a adolescência, como um fator 

interessante, pois, nas séries iniciais da educação básica, os professores têm pouca 

formação em ensino de ciência, enquanto que, na última etapa da educação básica, 

em que se concentram os adolescentes, os professores fazem cursos específicos e, 

teoricamente, estão mais bem preparados (SHAMOS, 1996). A pergunta que instiga 

é: por que esses adolescentes passam a ter menos interesse pelo ensino de 

Ciências e pelas carreiras científicas? Tentam explicar essa questão Vázquez 
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Alonso e Manassero Mas (2008), ao dizerem que essa transição de etapas, no 

tempo escolar, transforma a curiosidade da criança em tédio e desinteresse aos 

adolescentes e, consequentemente, em abandono de carreiras científicas.  

Baran-Tsabari e outros (2009), citados por Santos-Gouw, (2013) 

acrescentam que as decisões que os jovens tomam sobre os rumos de sua 

formação acadêmica “são influenciadas em alto grau pelo interesse a temas 

desenvolvidos nos anos anteriores. E [...] a habilidade em aprender também afeta a 

escolha da futura carreira” (SANTOS-GOUW, 2013, p. 43). 

O projeto do Observatório Ibero-americano de Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (Ryct/Cyted) realizou a pesquisa “Los estudiantes y la ciência – Encuesta 

a jóvenes ibero-americanos” (OEI, 2011), que resultou em um livro organizado por 

Carmelo Polino (2011), em 2008 e 2010, com cerca de nove mil escolas privadas e 

particulares, em sete capitais: Assunção, São Paulo, Buenos Aires, Lima, 

Montevidéu, Bogotá e Madri, e a constatação foi desanimadora. Apenas 2,7% dos 

estudantes com idades entre 15 e 19 anos pensam em seguir uma carreira nas 

áreas de Ciências Exatas ou Naturais, como Biologia, Química, Física e Matemática.  

Esse mesmo estudo aponta que 78% dos entrevistados não possuem 

interesse em seguir carreiras científicas e 24% afirmam que esses campos oferecem 

oportunidades limitadas de emprego. Osborne (2006) também contribui com essa 

discussão quando fala de uma onda de pânico dos adolescentes com relação ao 

estudo da ciência e alguns argumentos são de que as Ciências Exatas e Naturais 

são muito “difíceis e chatas” (VÁZQUEZ ALONSO; MANASSERO MAS, 2008, p. 3). 

O professor Ildeu de Castro Moreira, ao falar do ensino de Ciências, aponta 

outro dado que contribui para o desestímulo dos jovens, ao afirmar que professores 

encontram “condições de trabalho precárias [...] e deficiências graves em 

laboratórios, bibliotecas, material didático, inclusão digital, etc.” (MOREIRA, 2008, p. 

70). Tantos fatores desfavoráveis podem acarretar atitudes negativas, que, uma vez 

formadas, são duradouras e difíceis de mudar (OSBORNE; SIMON; COLLINS, 

2003). 

Um dos pontos de escape para a mudança de postura seria o currículo, pois 

é um instrumento que tem o poder de resgatar os pressupostos de um estudo 

voltado para a relevância “do quê, como e para quê” isso será importante aos 

jovens, com vinculação de sentidos na aplicabilidade da vida do dia a dia. 
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Essa discussão também perpassa pelo currículo humanístico apresentado 

por Aikenhead (2006), que busca conectar conteúdos clássicos (tópicos científicos) 

com a aprendizagem do mundo de todos os dias (atividades cotidianas), incluindo a 

realização intelectual, mudança pessoal, formação de novas autoidentidades, 

reconhecendo o poder sociopolítico e talvez a ação prática ou social. 

Sjøberg (2000) afirma que o grau de interesse do aluno pelo conteúdo está 

intimamente ligado à relevância que este venha a ter principalmente quando o 

contexto em questão é o pessoal e o social. Desse modo, pesquisas que busquem 

valorizar o interesse dos alunos pelo ensino de Ciências são fundamentais sob o 

ponto de vista de torná-lo mais atrativo, levando em consideração as atitudes e 

percepções dos estudantes. Assim, volta-se a um dos pontos desta pesquisa: a 

importância de levar em consideração o que os jovens têm a dizer, ouvindo sua voz, 

para que currículos, ou mesmo reformas no ensino de Ciências estejam mais 

próximos às expectativas dos jovens e, por consequência, mais atrativas, alegres, 

dinâmicas e, claro, interessantes (BARAM-TSABARI; YARDEN, 2005; KRASILCHIK, 

2011).  

Depara-se com um cenário complexo, e não será, do dia para a noite, que 

respostas irão surgir. São situações que estão sendo estudadas por vários 

pesquisadores, especialmente do ano de 2000 em diante, e, segundo Osborne 

(2006), a resposta para esse emaranhado não é simples e depende muito do tipo de 

educação e em que contexto será oferecida aos jovens, de modo que toda a 

comunidade se torne responsável pela participação em tais decisões.  

 

2.5 ESCUTAR A VOZ DO ALUNO? CAMINHO OU EQUÍVOCO?  

 

Não basta a reestruturação dos currículos, “livros didáticos cada vez mais 

atualizados e on-line” (DE GUIO, 2013, p. 69), a incorporação dos Métodos Ativos, 

enfatizar a importância da utilização do laboratório (KRASILCHIK, 1992), sem 

escutar o que os mais interessados têm a dizer. Segundo Cook-Sather (2002, p. 3), 

a ausência dessa escuta é um erro, pois “estruturar todo um sistema educacional 

sem consultar aqueles aos quais o sistema se destina” é, no mínimo, incongruente. 

Desse modo, segundo Fourez (2003, p. 110), “os jovens de hoje não aceitam mais 

se engajar em um processo que se lhes quer impor sem que tenham sido antes 

convencidos de que esta via é interessante para eles ou para a sociedade”. 
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Contudo, esse engajamento dos alunos nos assuntos relacionados à ciência 

traz à luz discussões como:  

 

O aumento de inscrições nas universidades de língua francesa da 
Bélgica mostra que eles rejeitaram as faculdades de ciências e até 
os ramos mais ligados à ação, mas com forte conteúdo científico 
(engenheiro, por exemplo). Não que os jovens subestimem a 
importância e o valor das ciências. Enquetes mostram que eles os 
consideram a maior parte do tempo como realizações humanas de 
primeira importância. Eles não se abalam muito pelos argumentos 
dos que imputam aos cientistas a bomba atômica, a poluição e 
outros males. Mas eles não estão preparados para se engajar em 
estudos científicos. Sua admiração pelos cientistas conduz os jovens 
a felicitá-los pelo seu maravilhoso trabalho, e nada mais... (FOUREZ, 
2003, p. 110). 

 

Esse desestímulo crescente tem a ver com a forma como são apresentados 

os conteúdos aos alunos, pois ouvir a voz do aluno sobre seu interesse em assuntos 

relacionados à ciência ou suas aulas de ciência até o momento não é uma prática 

adotada pelos educadores, elaboradores de currículo e idealizadores de políticas 

públicas. 

Cook-Sather (2006) diz que, nos últimos anos, apesar do crescente uso da 

expressão “voz do aluno” em pesquisas, não existe nenhuma concepção clara e 

definida, porém, na tentativa de explorar o seu significado, apontando para aspectos 

que sinalizam duas palavras: “direitos e respeito”. Tais aspectos referem-se a uma 

prerrogativa que tanto é simples como complexa: escutar/ouvir. Essas pesquisas e 

diretrizes estão apontando para um novo direcionamento na postura adotada pelos 

estudantes nas reformas educacionais. 

Na tentativa de explicar esse redirecionamento, Cook-Sather (2006) diz que 

não é só o aluno estar presente, mas fazer parte do processo em que o seu papel 

principal seja ativo, e essa postura pode não ter boa repercussão, pois exige 

mudança cultural tanto entre professores e alunos como acerca de decisões de 

elaboração e implementação de políticas educacionais, em um movimento em busca 

de dar “poder de voz aos estudantes” (COOK-SATHER, 2006, p. 3).  

O programa inglês Consulting pupils about teaching an learning (TLRP, 

2000-2003),28 com base nos preceitos do Economic & Social Research Council 

                                            
28

 Maiores informações sobre o Programa TLRP podem ser encontradas no website: 
http://www.tlrp.org/index.html. Acesso em: 13 maio 2015. 



170 
 

(ESRC),29 foi um dos precursores do movimento pela valorização da voz do aluno. 

Preconizam que a participação do aluno na investigação, tanto social e científica, se 

traduzirá em benefícios reais para a sociedade e os indivíduos, pois segundo os 

pesquisadores engajados neste movimento, as contribuições dos alunos por meio de 

suas “vozes”, podem ajudar a melhorar não somente seu desempenho na escola, 

mas indicar desejos de opinar por seguir carreiras científicas, o que tanto tem 

preocupado pesquisadores da área (RUDDUCK; FIELDING, 2006). 

Muitos projetos foram desenvolvidos por esse programa e percebeu-se que 

após a consulta, os jovens se tornavam mais sensíveis a mudanças (FIELDING, 

2001; MCINTYRE; PEDDER; RUDDUCK, 2005). Durante os trabalhos 

desenvolvidos, outras premissas foram sendo descortinadas reforçando cada vez 

mais essa tendência do ouvir (COOK-SATHER, 2006), duas são complementares: 

“todos os alunos têm o direito de serem consultados e terem suas vozes ouvidas e 

que cada criança é considerada como um ser humano completo com integridade, 

personalidade e capacidade de participar livremente na sociedade” (MCINTYRE; 

PEDDER; RUDDUCK, 2005, p. 150). 

Ainda durante as pesquisas deste programa, percebeu-se que essa consulta 

aos alunos oferece às escolas um meio muito importante para a sua própria 

melhoria e não surpreendentemente, os alunos acham motivador usarem sua voz 

como subsídios para melhorias no ensino aprendizagem, sentindo-se como 

membros ativos e responsáveis das organizações em que estudam (MCINTYRE; 

PEDDER; RUDDUCK, 2005). 

Outras pesquisas, na área de Ciências, têm apontado para deficiências no 

desempenho do ensino-aprendizagem, de modo que os estudantes se desestimulam 

ao longo do caminho. Segundo Fielding (2001), ouvir a voz dos alunos configura-se 

em um alerta, pois pode representar uma das formas de suprir essa deficiência, uma 

vez que, no contexto atual, as percepções dos alunos estão mais ligadas ao que 

gostam do que ao que não tem significado para sua vida cotidiana. 

Outro ponto de debate é a utilização que os professores fazem das ideias 

que os alunos oferecem quando são consultados (MCINTYRE; PEDDER; 

RUDDUCK, 2005). Só ouvir sem reconhecer a importância que essa participação 

terá em seu desenvolvimento pessoal e social não reafirma suas perspectivas 

                                            
29

 O website do Economic & Social Research Council pode ser acessado em: http://www.esrc.ac.uk/. 
Acesso em: 15 maio 2015. 
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pessoais de cooperação, participação, diálogo e, por que não dizer, de negociação 

(RANSON, 2000). Talvez essa seja uma dificuldade, pois expressar-se em um 

modelo de escola tradicional não contribui com a oportunidade que possuem de se 

descobrirem e de se reafirmarem através de sua voz (RUDDUCK; FIELDING, 2006). 

Atualmente, as relações escolares dos jovens com os processos formativos 

da escola estão em constante confronto. Segundo Cook-Sather (2002), não só a 

sociedade muda, mas as tecnologias e os jovens estão muito mais inseridos nesse 

contexto do que a escola possa acompanhar, desse modo, implicações são geradas 

nas relações escolares. Essa dissonância deve ser levada em consideração, 

principalmente no papel que esse jovem deve e pode assumir diante das reformas 

educacionais (COOK-SATHER, 2002). 

Ainda segundo esta autora, o ouvir os jovens requer cuidados, pois a ideia 

não é colocar alunos e professores uns contra os outros, mas fazer um resumo do 

que realmente é substancial para aproveitar o impacto positivo sem glamourizar os 

alunos e nem desvalorizar todo o conhecimento dos professores. A ideia é unir para 

privilegiar elementos nas reformas educacionais e nos currículos de Ciências 

(COOK-SATHER, 2006). 

O Projeto Rose, bem como o Projeto Sapiens buscam ouvir os jovens por 

meio de seus questionários, a fim de conhecer o que lhes é relevante, e, segundo 

Fielding (2001), os alunos serem a fonte de dados é apenas uma das formas em que 

sua voz pode ser ouvida e valorizada, também podem ser respondentes ativos e 

copesquisadores e pesquisadores. Para Fielding (2001), tudo é válido, desde que o 

objetivo do que se quer esteja bem claro e adequado à pesquisa ou reforma 

(FIELDING, 2001; SANTOS-GOUW, 2013). 

Aliás, relevância é palavra-chave (SCHREINER, 2006), e a falta de 

relevância, principalmente no currículo de C&T, é considerada uma das barreiras 

para a compreensão dos temas trabalhados e para a limitação de introduzir os 

jovens às complexidades e limitações do processo democrático. Uma forma de 

reduzir essa distância e preparar o jovem para o pleno exercício da cidadania é ouvir 

sua voz, pois, além de trazer novos aspectos para a tranformação do ensino, torna o 

currículo mais relevante para as necessidades daqueles a quem se destina: os 

alunos (JENKINS, 2006a). 

Sjøberg (2002) corrobora essa ideia ao dizer que é importante tentar 

elaborar um currículo mais significativo, relevante, e que se destine a diferentes 
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grupos, porém, apesar da preocupação generalizada, as pesquisas têm causado 

pouco impacto no ensino de Ciências. A opinião sobre conteúdos, temas da C&T, 

enfim, vem sendo tratada como “atributo pessoal do estudante, e não como 

resultado de uma educação científica” (SANTOS-GOUW, 2013, p. 47). 

Para DeBoer (2000), decidir o que e como ensinar, com base no interesse 

dos alunos, é uma ideia simples e que refletiria diretamente na vida deles. Elevar o 

nível de sucesso dos alunos é uma das metas de escutar a voz, de modo que 

contribuições significativas sejam incorporadas aos currículos, deixando de lado uma 

das hipóteses elencadas por Jenkins e Nelson (2005), de que os alunos não 

possuem condições de julgar o que é ensinado e nem discutir a relevância deste ou 

daquele tema. 

De fato, os alunos não se identificam com atividades repetitivas, ditados, 

cópias (JENKINS, 2006b), o interesse surge com o que instiga, causa curiosidade e 

que lhes traga exemplos de como vivenciar tais temas e atividades em seu 

cotidiano.  

 

2.6 DIMENSÃO AFETIVA NA APRENDIZAGEM DO ENSINO DE CIÊNCIA  

 

O Projeto Sapiens, por meio do instrumento Barômetro, manteve a 

perspectiva do que seja relevante sob o ponto de vista do aluno, através da 

expressão do que consideram ser de interesse para suas vidas, conforme Schreiner 

(2006). Sob essa perspectiva, investigar os interesses dos alunos é, sem dúvida, 

fundamental, pois suas escolhas em relação ao futuro, como a carreira profissional, 

por exemplo, “estão vinculadas ao quanto elas são interessantes e significativas e 

ao quanto se harmonizam com a identidade e desenvolvimento pessoal dos jovens” 

(SANTOS-GOUW, 2013, p. 59). 

Partindo desse pressuposto, a discussão aqui apresentada está relacionada 

às atitudes, interesses e entusiasmo dos jovens para com a ciência, constituindo, 

desse modo, a dimensão afetiva da aprendizagem. Durante a aprendizagem, 

segundo Arantes (2003, p. 109), “os sentimentos, desejos e emoções” exercem 

papel fundamental em nossas escolhas e ações, pois o domínio afetivo do 

aprendizado envolve vários construtos, como atitudes, valores, crenças, opiniões, 

interesses e motivação (SIMPSON et al., 1993; VÁZQUEZ ALONSO; MANASSERO 

MAS, 1995). 
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Para Arantes (2003), durante o processo de aprendizagem, “aspectos afetivos 

(posicionamento do indivíduo em termos de ser ou não favorável em relação a um 

objeto) e cognitivos (conhecimentos sobre o objeto) presentes na mente humana 

não se constituem universos opostos” (ARANTES, 2003, p. 109), pois todos os 

construtos se relacionam e respondem em forma de pensamentos e ações. Essa 

construção do processo de aprendizagem está relacionada 

 

[...] Ao conjunto de representações que o sujeito realiza a partir de 
uma situação determinada, constituído pelos dados que abstrai e 
retém como significativos entre todos os possíveis, aqueles que 
imagina ou infere como necessários, os significados e as implicações 
que lhes atribui, e as relações que estabelece entre todos eles 
(ARANTES, 2003, p. 118). 

 

Assim, essa atitude inconsciente, no processo de aprendizagem, busca evitar 

situações que desagradam, são consideradas chatas, desmotivadoras, e valoriza 

situações que trazem prazer e impulsionam o estudante a aprender pela vontade. 

Com o intuito de enveredar nessa discussão, Arantes (2003) descreve três 

perspectivas diferentes, porém complementares, que contemplam a articulação 

entre os aspectos cognitivo e afetivo: 

 

A primeira diz respeito à necessidade de incorporarmos, no cotidiano 
de nossas escolas, o trabalho sistematizado com os sentimentos e 
afetos, rompendo concepções que fragmentam os campos científico 
e cotidiano do conhecimento [...]. A segunda concerne na 
necessidade de pensarmos uma escola em que os estados 
emocionais dos profissionais que ali trabalham sejam positivos, 
baseados na alegria, felicidade [...] para que possam desempenhar 
de maneira eficiente seu papel [...]. A terceira trata de buscar uma 
escola mais alegre e mais feliz [...] (ARANTES, 2003, p. 126).  

 

O interesse dos alunos pela ciência se inicia no Ensino Fundamental, pois, 

quanto mais se valorizar situações que promovam o entusiasmo, a felicidade, menos 

fragmentado se torna o ensino, envolvendo as crianças com atitudes positivas, de 

modo que, no futuro, tendam a dar continuidade ao estudo de assuntos de que mais 

gostem. Para Schreiner e Sjøberg (2004, p. 19), “investir em atitudes é investir no 

futuro”. Assim, atitudes positivas duradouras levam o aluno a estimular seu interesse 

e a continuar estudando em longo prazo. 
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Os autores Vázquez Alonso e Manassero Mas (1995) separam as atitudes 

científicas das atitudes sobre a ciência, criando uma taxonomia dividida em 

diferentes dimensões, as quais pertencem às atitudes relacionadas com a natureza 

do conhecimento científico e tecnológico e às atitudes relacionadas aos aspectos 

sociais da ciência e da tecnologia. 

Sobre as atitudes, Siegel e Ranney (2003) revelaram que, após uma 

pesquisa, as atividades pedagógicas podem mudar as atitudes dos alunos, e que 

conhecer as atitudes é um caminho para aumentar o interesse dos alunos pela 

ciência. Ebenze e Zoller (1993), citados por Osborne, Simon e Collins (2003), em 

outra pesquisa, relatam que os alunos apreciam a ciência e a tecnologia do mundo 

real, mas que não gostam da ciência escolar. 

Essa constatação também foi feita por Cracker (2006), no sentido de que a 

vida escolar causa o desinteresse pela ciência, mas que tudo depende de como ela 

é apresentada aos alunos. Porém a autora faz uma constatação curiosa: a maioria 

dos estudantes que seguem a carreira científica justificam que, na escola, 

participaram de mais cursos ligados à ciência. Os que têm pouco contato, quando 

jovens, dificilmente optam por ingressar nesse tipo de carreira. 

Dado a importância que o interesse possui na trajetória escolar do aluno e, 

por consequência, em sua vida em sociedade, é fundamental valorizar tal ponto, 

pois esse fator determinará o aprofundamento e o prazer em aprender. Pensar que 

considerar o estudo da dimensão afetiva levará à perda do status de ciência é deixar 

de considerar que o aprendizado deve ser divertido e significativo, de modo a 

favorecer atitudes positivas. 

Arantes (2002) aponta que considerar todos os construtos da dimensão 

afetiva na aprendizagem é fundamental e deve-se ignorar as máximas populares de 

que: 

 

[...] ouvimos frequentemente na vida cotidiana: “não aja com o 
coração”, “coloque a cabeça para funcionar”, “seja mais racional”. 
Nessa perspectiva, parece-nos que para uma pessoa tomar decisões 
corretas é necessário que ela se desvincule dos próprios sentimentos 
e emoções (ARANTES, 2002, p. 161). 

 

No seu dia a dia, o ser humano coloca em prática tudo aquilo que um dia lhe 

foi desafio e, por meio do interesse individual, forneceu bases para seu 
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conhecimento e se utiliza das mais variadas experiências, inclusive da afetividade, 

na solução de conflitos. Nas palavras de Bock e seus colaboradores:  

 

O importante é compreender que a vida afetiva – emoções e 
sentimentos – compõe o homem e constitui um aspecto de 
fundamental importância na vida psíquica. As emoções e os 
sentimentos são como alimentos de nosso psiquismo e estão 
presentes em todas as manifestações de nossa vida. Necessitamos 
deles porque dão cor e sabor a nossa vida, orientam-nos e nos 
ajudam nas decisões (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999, p. 198). 

 

Em trabalhos de Moreno et al. (1999) e Sastre e Márimon (2002), as autoras 

encaram a afetividade como um tema transversal, admitindo que tais conhecimentos 

são tão importantes quanto os tradicionais dos currículos, e apresentam propostas 

didáticas, inclusive, para as aulas de Ciências, que buscam levar os alunos a 

sentirem alegria, tristeza, raiva e outros sentimentos. Para Araújo (2003), essa 

questão tem um triplo significado: 

a) Na medida em que sentimentos, emoções e valores são aspectos 
presentes na vida de todos os seres humanos, sua abordagem na 
escola faz com que o currículo se torne mais contextualizado no 
cotidiano das pessoas, trazendo um novo sentido para a escola; 

b) Ao trabalhar sentimentos, emoções e valores perpassando os 
conteúdos tradicionais, e aqui cito a ciência, estes passam a ter um 
novo significado, deixando de ser encarados como a “finalidade da 
educação”, e passando a ser compreendidos como um importante 
“meio” para as pessoas conhecerem a si mesmas e ao mundo em 
que vivem; 
c) Ao adotar a perspectiva proposta, a educação articula-se com o 
pressuposto de indissociação entre cognição e afetividade [...] 
(ARAÚJO, 2003, p. 164). 

 

Reforçando tudo que já foi apresentado acima, tal atitude permite uma 

aprendizagem emocional importante para a resolução de conflitos cotidianos e 

auxilia na construção da consciência crítica e autônoma (ARAÚJO, 2003). Essas 

atitudes, para Simpson e outros (1993), são indicadores da condição do ensino de 

Ciências, pois há comportamentos desejáveis desenvolvidos pelos alunos ao longo 

de sua escolaridade. Santos-Gouw (2013) aponta que “conhecer as relações 

envolvidas nesse processo permite estabelecer nexos de causalidade que possuem 

implicações no aprendizado do aluno e nas atitudes que eles desenvolvem para com 

a ciência” (SANTOS-GOUW, 2013, p. 50). 



176 
 

Essas articulações entre comportamento, escola e currículo resultam em 

atitudes positivas que, por exemplo, levam os alunos a perceberem a utilidade do 

aprendizado do ensino de Ciências e que o uso dos métodos e de ferramentas 

científicas pode ajudá-los a resolver problemas cotidianos. Corroboram essa 

percepção Alsop e Watts (2003, p. 1.046): “as crianças não irão aprender se não 

estiverem confortáveis e alegres, independentemente de quão bem delineadas 

forem as práticas pedagógicas”. 

Castelfranchi e outros (2002) atribuíram sentido às imagens que crianças e 

adolescentes de escolas italianas faziam da ciência e dos cientistas: 

 

Um primeiro “sedimento”, profundo, do imaginário sobre ciência e 
cientistas pintado pelas crianças é ligado a uma dimensão “emotiva”, 
rica de conotações míticas sobre conhecimento em geral. Os 
desenhos das crianças mostram, em muitos casos, o cientista como 
figura imaginária construída a partir do imaginário midiático, inspirada 
[...] nos quadrinhos: dinossauros, naves espaciais, Harry Potter, 
Frankenstein, viagens no tempo, aparecem com grande frequência 
na descrição do ambiente no qual esse cientista “de conto de fadas” 
vive e atua (CASTELFRANCHI et al., 2002, p. 5). 

 

Enfim, o aprendizado da ciência deve ser divertido e trazer experiências 

positivas, pois o medo e a frustração trazem experiências negativas, principalmente 

na aprendizagem. O afeto traz consequências positivas e negativas, pois se trata de 

um sentimento individual, e os educadores precisam reconhecer que um aluno pode 

vir para a sala de aula com emoções e predisposições nem sempre positivas, 

cabendo a ele mudar o foco do interesse do aluno. Se existem já várias discussões 

sobre o assunto, e tais evidências podem influenciar tanto no que se refere ao 

aprendizado do aluno quanto às suas escolhas futuras,  

 

[...] é essencial que os pesquisadores da área do ensino de ciências 
se debrucem sobre esse tema, procurando compreender tanto os 
assuntos que os interessam como as razões para o desenvolvimento 
do interesse (SANTOS-GOUW, 2013, p. 50). 

 

Desse modo, retoma-se a discussão de que um currículo com conteúdos 

contextualizados à vida cotidiana dos alunos, relacionado aos sentimentos, às 

emoções e a atitudes positivas, adota o pressuposto da não fragmentação do 

conhecimento, entendendo o papel do sujeito ativo desse processo, de modo que 

este possa fazer a diferença em busca de caminhos melhores.  
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CAPÍTULO III - RESULTADOS DO PROJETO SAPIENS: PREFERÊNCIAS E 
OPINIÕES DO JOVEM BRASILEIRO SOBRE A CIÊNCIA 
 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar os resultados obtidos junto à 

Seção A do questionário Barômetro Brasil, de modo a apontar tendências. A seção 

questionava o aluno: “O que eu quero aprender” - Qual é o seu nível de interesse em 

aprender os seguintes assuntos ou temas? Segundo Tolentino-Neto (2008), é 

conhecendo o que mais interessa (ou menos) interessa aos alunos que muitas 

mudanças no ensino podem ser pautadas.  

Para o mesmo autor, pouco se sabe sobre o que os alunos querem aprender 

nas aulas de Ciências, porém esse deveria ser o primeiro passo para “mudanças no 

currículo — tanto dos estudantes quanto os de formação docente, de abordagens e 

estratégias pedagógicas, de materiais didáticos, etc.” (TOLENTINO-NETO, 2008, p. 

77).  

Nesse sentido, cabe fazer uma observação com relação às discussões em 

torno da Base Nacional Comum (BNC), pois, embora poucas, porém existem 

pesquisas que abordam o que os estudantes querem e gostam de aprender. Assim, 

a partir desse diálogo entre o que seria essencial para a disciplina e a consideração 

do que os estudantes querem aprender, seria possível construir, com mais qualidade 

e coerência, temáticas diversificas e não desarticuladas. Um diálogo entre os 

conteúdos da disciplina, metodologias, currículos e o que os jovens querem 

aprender pode trazer um maior entusiasmo e engajamento por parte dos estudantes 

em relação à aprendizagem. 

A escola, ao abordar temas/assuntos que estão em consonância com o 

interesse dos alunos, pode contribuir para o aumento da sua motivação bem como 

para a melhoria do aprendizado (KWIEK, 2007; AIKENHEAD, 2004). Corroboram 

Schreiner e Sjøberg (2004), ao afirmarem que conhecer os temas/assuntos de maior 

interesse dos jovens pode contribuir para promover um maior engajamento do aluno 

nas atividades. 

Ouvir o aluno coaduna com o aumento de compromisso, gera o interesse e a 

motivação, de modo a aumentar o sucesso do aprendizado e uma renovação nos 

currículos (AIKENHEAD, 2004). 

Krasilchik (2000) aponta que é importante trabalhar com temas/assuntos 

relevantes aos alunos, tornando-os conscientes de suas responsabilidades como 
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cidadãos, de modo a participarem de forma inteligente e informada de decisões que 

afetam não só a comunidade mais próxima, mas com efeitos de amplo alcance. 

Relacionar o ensino de Ciências com a vida cotidiana e as experiências dos 

alunos pode contribuir com a “inclusão social, a luta pelos direitos humanos e a 

conquista da melhora de qualidade de vida”, e, impreterivelmente, essas metas não 

podem ficar à margem dos currículos, pois vêm assumindo uma importância cada 

vez mais evidente (KRASILCHIK, 2001, p. 89). 

Porém alerta a referida autora: não se pode perder de vista os objetivos 

maiores do ensino de Ciências, incluindo a aquisição do conhecimento científico a 

uma população que seja capaz de compreender e valorizar a ciência como 

empreendimento social. “Os alunos não serão adequadamente formados se não 

correlacionarem as disciplinas escolares com a atividade científica e tecnológica e 

os problemas sociais contemporâneos” (KRASILCHIK, 2001, p. 90). 

Desse modo, os dados referentes ao nível de interesse dos alunos em 

aprender assuntos/temas e disciplinas foram organizados da seguinte forma: 1) 

através das médias gerais e por gênero, apontando os 10 itens com maior/menor 

pontuação entre os jovens brasileiros; 2) através das médias gerais por região, p-

valor e teste de Kruskal-Wallis, apontando os 10 itens com maior/menor pontuação, 

e teste de Games-Howell para comparação dois a dois nas regiões. 

 

3.1 O QUE OS JOVENS BRASILEIROS SE INTERESSAM EM APRENDER? 

 

Na Seção A, “O que eu quero aprender”, o objetivo é conhecer os assuntos 

que possuem potencial de atrair a atenção dos alunos nas aulas de Ciências, de 

modo a aumentar o prazer pela aprendizagem, por meio do pensamento criativo e 

do crescimento individual, pois, só assim, segundo Schreiner e Sjøberg (2004), 

Tolentino-Neto (2008) e Santos-Gouw (2013), será possível a elaboração de 

currículos mais significativos e de metodologias mais engajadoras e motivacionais. 

Segundo Sjøberg (2000), os resultados encontrados pelo SAS-Study, 

precursor do Projeto Rose, indicaram uma sensível diferença entre o conteúdo e o 

contexto presentes em determinados assuntos científicos, por exemplo: os jovens se 

interessam mais em aprender sobre luz e óptica (conteúdos) do que sobre o pôr do 

sol e arco-íris (contexto) (SCHREINER; SJØBERG, 2004; SANTOS-GOUW, 2013).  
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Desse modo, os itens das Seções A, C e E do Rose foram classificados por 

temas por meio de uma categorização elaborada por Schreiner (2006), com a 

justificativa de que há uma variedade de temas relacionados às Ciências que estão 

expressos em diversos conteúdos e contextos. Schreiner (2006, p. 91) elaborou uma 

codificação que pudesse abranger a conexão entre conteúdos e contextos diversos.  

Tolentino-Neto (2008, p. 65) e Santos-Gouw (2013, p. 70) também utilizaram 

as mesmas categorias para elencar as médias mais (e menos) apontadas para os 

temas/assuntos pelos jovens. As questões estão identificadas em negrito e as siglas 

na frente indicam os conteúdos e contextos abordados no quadro abaixo. 

 

 

Quadro 9 - Temas abordados nas questões das Seções A, C e E do Rose, proposto 
por Schreiner (2006, p. 91). 

 
Legenda: Conteúdos: U – Universo/Astrofísica; G – Geociências; A – Animais/Zoologia; P – 
Plantas/Botânica; C – Química; L – Luz/Cores/Radiação; S – Sons; E – Energia; T – Tecnologia; 
Contextos; Z – Confusão/Fenômenos espetaculares/horror; H – Biologia humana; Q – Saúde; F – 
Cuidados com o corpo; Y – Saúde juvenil; M – Mistério/Filosofia/Crenças orientadas; B – 
Beleza/Estética; W – Proteção ambiental; R – Relevantes para o dia a dia; X – Ciência, tecnologia e 

sociedade e natureza da ciência (SCHREINER, 2006, p. 91; SANTOS-GOUW, 2013, p. 70). 

 

Para o Barômetro, os 108 itens dessa seção, após a redução, reelaboração 

e validação, transformaram-se em 26, já descritos no capítulo de metodologia na 

construção do instrumento, desse modo, foi necessária uma adaptação dos 

construtos, e os temas presentes no novo instrumento estão expostos no quadro 10. 
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Questões Temas 

A1 – HQ Biologia humana/Saúde 

A2 – HQ Biologia humana/Saúde 

A3 – HQY Biologia humana/Saúde/Saúde juvenil 

A4 – HQ Biologia humana/Saúde 

A5 – HQ Biologia humana/Saúde 

A6 – HY Biologia humana/Saúde juvenil 

A7 – HY Biologia humana/ Saúde juvenil 

A8 – GW Geociências/Proteção ambiental 

A9 – PR Plantas-Botânica/Relevantes para o dia a dia 

A10 – WX Proteção ambiental/Ciência, tecnologia e sociedade e natureza da 

ciência 

A11 – UZ Universo-Astrofísica/Confusão-fenômenos espetaculares-horror 

A12 – UT Universo-Astrofísica/Tecnologia-contextos 

A13 – HM Biologia humana/Mistério-Filosofia-Crenças orientadas 

A14 – HQM Biologia humana/Saúde/ Mistério-Filosofia-Crenças orientadas 

A15 – CR Química/ Relevantes para o dia a dia 

A16 – HM Biologia humana/Mistério-Filosofia-Crenças orientadas 

A17 – LT Luz-Cores-Radiação/Tecnologia-contextos 

A18 – T Tecnologia-contextos 

A19 – T Tecnologia-contextos 

A20 – T Tecnologia-contextos 

A21 – HM Biologia humana/Mistério-Filosofia-Crenças orientadas 

A22 – X Ciência, tecnologia e sociedade e natureza da ciência 

A23 – XZ Ciência, tecnologia e sociedade e natureza da ciência/Confusão-

fenômenos espetaculares-horror 

A24 – MX Mistério-Filosofia-Crenças orientadas/ Ciência, tecnologia e sociedade 

e natureza da ciência 

A25 – X Ciência, tecnologia e sociedade e natureza da ciência 

A26 - X Ciência, tecnologia e sociedade e natureza da ciência 

 
Quadro 10 - Temas abordados nas questões da Seção A do Barômetro (adaptados 

pela autora). 

 

Cabe ressaltar que a legenda usada para representar os temas é a mesma 

elaborada por Schreiner (2006). A tabela 13 apresenta os resultados encontrados 

para as 10 respostas (em negrito), com maiores médias e (concordância) entre os 



181 
 

 

jovens brasileiros, a cada categoria, foi atribuído um escore de um a quatro, em que 

um é “desinteressado” e quatro “muito interessado”, com dois níveis intermediários. 

 

Tabela 13 - Itens da Seção A, com maior pontuação entre os jovens brasileiros. 

 

Questão Título Média 
Desvio 

padrão 
Mediana 

I.C. 95% 

Lim.    

Inf. 
Lim. Sup. 

A4 Como prestar primeiros socorros 3,26 0,94 4 3,22 3,30 

A3 

As doenças sexualmente 
transmissíveis e como se proteger 
delas 

3,21 0,95 4 3,17 3,25 

A2 
O câncer, o que sabemos e como 
podemos tratá-lo 

3,20 0,98 4 3,16 3,24 

A26 
Fenômenos que os cientistas ainda não 
conseguem explicar 

3,15 1,07 4 3,11 3,19 

A25 
Invenções e descobrimentos que 
transformaram o mundo 

3,04 1,04 3 3,00 3,09 

A5 
O que sabemos sobre HIV/AIDS e como 
controlá-la 

2,95 1,00 3 2,91 2,99 

A21 Os possíveis significados dos sonhos 2,92 1,14 3 2,87 2,96 

A8 
O que se pode fazer para assegurar ar 
puro e água potável 

2,90 1,04 3 2,86 2,95 

A20 Como os computadores funcionam 2,90 1,10 3 2,85 2,94 

A13 A vida, a morte e a alma humana 2,88 1,12 3 2,83 2,92 

A7 Sexo e reprodução 2,87 1,04 3 2,82 2,91 

A19 
Como os telefones celulares enviam e 
recebem mensagens 

2,78 1,14 3 2,74 2,83 

A6 
Como o álcool e o tabaco podem afetar o 
corpo humano 

2,78 1,04 3 2,74 2,83 

A1 Como controlar epidemias e doenças 2,72 1,05 3 2,67 2,76 

A14 

Uso de ervas medicinais ou tratamentos 
de saúde com medicina alternativa 
(acupuntura, homeopatia, etc.) 

2,68 1,10 3 2,64 2,73 

A12 Foguetes, satélites e viagens espaciais 2,64 1,19 3 2,59 2,69 

A15 
O uso da biotecnologia para a produção 
de novos alimentos 

2,55 1,07 3 2,51 2,59 

A18 
Como funcionam coisas como o rádio e a 
televisão 

2,55 1,12 3 2,50 2,60 

A11 
Buracos negros, supernovas e outros 
objetos do espaço 

2,52 1,22 3 2,47 2,57 

A16 
A telepatia, leitura da mente, o sexto 
sentido, a intuição, etc. 

2,51 1,19 3 2,46 2,56 

A24 

Como as novas ideias científicas às vezes 
desafiam a religião, a autoridade e a 
tradição 

2,50 1,13 2 2,45 2,55 

A17 

O uso do raio laser para efeitos técnicos 
(gravadores de CDs, leitores de códigos 
de barra, etc.) 

2,49 1,13 2 2,44 2,53 

A23 
Erros e fracassos em pesquisas e 
invenções 

2,22 1,09 2 2,17 2,26 

A9 
Como se melhoram as colheitas em hortas 
e roças 

2,20 1,07 2 2,16 2,24 

A10 

Os benefícios e os possíveis perigos dos 
métodos modernos de agricultura 

2,18 1,04 2 2,14 2,22 

A22 Cientistas famosos e as suas vidas 2,03 1,08 2 1,98 2,07 

       
 

Pode-se observar que, dentre os 10 temas/assuntos abordados na Seção A, 

os mais pontuados entre os jovens brasileiros referem-se à Biologia humana, ou 
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seja, 60% (A02; A03; A04; A05; A13; A21). Os temas da Biologia humana variam 

entre o cuidado com o outro, com seu próprio corpo e a saúde, o controle de 

doenças, e questões polêmicas como a vida, a morte e a alma humana (A13). 

Seguidos do tema/assunto Ciência, tecnologia e sociedade e natureza da ciência 

20% (A25; A26), Geociências e Proteção ambiental 10% (A8) e Tecnologia e 

contextos 10% (A20).  

 

 

 

Figura 27 - Gráfico com a porcentagem da amostra geral com relação aos 
temas/assuntos. 

 

Segundo Osborne, Simon e Collins (2003, p. 1.061), há um declínio no 

interesse dos alunos em assuntos ligados à ciência, porém, na Biologia, o tema que 

mais interessa aos alunos está relacionado à Biologia humana, pois os conteúdos 

são considerados relevantes e direcionados ao “próprio corpo e às preocupações 

com a saúde e doenças”.  

Outras pesquisas também identificaram, entre os interesses dos alunos, o 

estudo de temas relacionados à Biologia humana e à Saúde. Para Jidesjö e outros 

(2009, p. 214), na Suécia, os conteúdos da área de Ciências vêm sendo, há muito 

tempo, discutidos, principalmente quanto ao modo como os escolher e trabalhá-los, 

porém, nessa caminhada de investigações, os “termos-chave considerados são 

atitudes e interesses dos alunos”. Nesse sentido, a Biologia humana aparece entre 

os temas mais apontados pelos jovens como relevantes e interessantes. 

A pesquisa realizada com 2.004 pessoas, em todo o país, pelo MCT, 

Academia Brasileira de Ciências, Fiocruz, com a colaboração do Lajor/Unicamp e 

apoio da FAPESP, no ano de 2006 (os dados foram coletados nos meses de 
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novembro e dezembro de 2006), e publicada em maio de 2007, pelo MCT, 

apresentou um dado interessante com relação à preferência dos entrevistados pelo 

tema Biologia humana, principalmente no tocante à Saúde e Medicina, com 60% das 

opiniões, embora os entrevistados representassem a população adulta, homens, 

mulheres e jovens com idade igual ou superior a 16 anos.30  

Na edição de 2010, foram realizadas 2.016 entrevistas, e 81% dos 

respondentes apontaram que estão muito interessados no tema Saúde e Medicina. 

E 30,3% (que representam o assunto mais pontuado) demonstram interesse em 

assuntos de Ciências e Saúde. 

Tolentino-Neto (2008) aponta que as diferenças entre os estudantes das 

duas cidades participantes da pesquisa são grandes, porém seus interesses 

coincidem quando o tema é Biologia humana, principalmente nas questões 

associadas à saúde e ao corpo humano. Um destaque interessante, segundo o 

autor, é com relação à questão A4, “Como prestar os primeiros socorros”, que 

aparece entre a preferência de todos os estudantes em ambas as cidades, Tangará 

da Serra - MT e São Caetano do Sul - SP. Na referida pesquisa, esse item também 

lidera o ranking na pontuação dos jovens amostrados. 

Polino, Chiappe e Castelfranchi (2011), na pesquisa com estudantes latino-

americanos, apontam que, para estes, os temas científicos são chatos e difíceis de 

aprender, e que essa falta de interesse está relacionada à forma como os conteúdos 

são ensinados e à limitação dos recursos utilizados nas aulas, porém reconhecem 

que os assuntos ligados à ciência possuem impactos positivos com relação à sua 

saúde. 

Na pesquisa ROSE-Brasil, realizada por Santos-Gouw (2013, p. 103), os 

dados também são coincidentes com essa pesquisa, pois a maioria dos jovens se 

interessa por temas ligados à Biologia humana de modo que estes estejam 

relacionados com o “próprio corpo, os seus cuidados, como ele funciona, as 

doenças que o afetam e, é claro, o sexo”.  

Um ponto interessante destacado é que, de maneira geral, o público que 

responde a enquetes e pesquisas manifesta grande interesse por temas da ciência 

ligados diretamente à Saúde e Medicina, e os veículos de comunicação baseados 

nessa informação dedicam espaço significativo a tais assuntos, ademais, os autores 

                                            
30

 Maiores informações podem ser consultadas no site 
http://www.mct.gov.br/index.phd/content/view/50875.html. Acesso em: 30 maio 2015.  
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reforçam que esses são os temas de Ciência e Tecnologia que predominam na 

mídia (RAMALHO; POLINO; MASSARANI et al., 2013; ALMEIDA et al., 2011; 

MASSARANI, 2010; BUCCHI; MAZZOLINI, 2003). 

 

3.2 O QUE OS JOVENS BRASILEIROS SE INTERESSAM EM APRENDER, POR 
GÊNERO  

 

Para Lavonen et al. (2005) e Tolentino-Neto (2008), alguns fatores podem 

influenciar os interesses dos estudantes, como gênero, qualidade do ensino, 

relevância do tema para sua vida e futura carreira. Porém há que se considerar que 

os dados rigorosamente coletados e trabalhados pelo Barômetro não devem ser 

considerados como absolutos, mas como tendências momentâneas das percepções 

e experiências dos jovens que as expressaram por meio do instrumento de coleta de 

dados. Ademais, medir se essa tendência está subindo ou não é um dos motivos 

que deu origem ao nome “Barômetro”, ao instrumento de coleta reelaborado, com 

base nas experiências da aplicação do Rose, em dois países, ou seja, essa 

variação.  

Para cada questão, foi aplicado o Teste de Mann-Whitney, com o intuito de 

verificar se as distribuições dos rankings variam de acordo com o gênero do 

respondente. Foi adotado o ponto de corte de 5% (ou 0,05) para o nível descritivo 

(ou p-valor), os valores menores que o ponto de corte estão destacados em negrito, 

indicando que há diferença estatisticamente significativa entre as distribuições que 

estão sendo comparadas. A tabela 14 apresenta a média para o gênero da Seção A 

do Barômetro. 
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Tabela 14 - Distribuição das médias para a Seção A, por gênero. 

 

Questão 

Mulheres Homens 
P-

Valor* Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

      
A01 2,82 1,03 2,59 1,07 0,000  

A02 3,35 0,89 3,01 1,04 0,000  

A03 3,25 0,93 3,15 0,98 0,018  

A04 3,33 0,89 3,18 0,99 0,001  

A05 3,03 0,97 2,86 1,04 0,000  

A06 2,84 1,02 2,71 1,06 0,005  

A07 2,77 1,05 2,99 1,01 0,000  

A08 2,89 1,04 2,92 1,03 0,618  

A09 2,16 1,06 2,25 1,09 0,052  

A10 2,12 1,02 2,26 1,07 0,002  

A11 2,40 1,20 2,67 1,22 0,000  

A12 2,48 1,18 2,83 1,17 0,000  

A13 3,00 1,08 2,72 1,15 0,000  

A14 2,79 1,08 2,55 1,10 0,000  

A15 2,57 1,06 2,53 1,08 0,324  

A16 2,60 1,18 2,39 1,20 0,000  

A17 2,33 1,10 2,69 1,14 0,000  

A18 2,38 1,09 2,76 1,12 0,000  

A19 2,76 1,14 2,82 1,14 0,195  

A20 2,74 1,09 3,08 1,08 0,000  

A21 3,11 1,07 2,68 1,17 0,000  

A22 2,03 1,07 2,02 1,08 0,657  

A23 2,19 1,07 2,25 1,11 0,239  

A24 2,56 1,13 2,43 1,13 0,006  

A25 2,99 1,05 3,11 1,03 0,005  

A26 3,12 1,09 3,19 1,05 0,209  

* Teste de Mann-Whitney 

 

De acordo com a tabela, na maioria das questões, há diferença entre as 

opiniões de meninos e meninas, ou seja, o nível descritivo menor que 1%, ou 0,01, 

foi detectado no Teste de Mann-Whitney. O quadro 12 apresenta, pela ordem, as 10 

maiores médias para meninos e meninas, na amostra do Brasil. 
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Posição 

Mulheres Homens 

Questão Título Questão Título 

1 A02 
O câncer, o que sabemos e 

como podemos tratá-lo 
A26 

Fenômenos que os 

cientistas ainda não 

conseguem explicar 

2 A04 
Como prestar primeiros 

socorros 
A04 

Como prestar primeiros 

socorros 

3 A03 

As doenças sexualmente 

transmissíveis e como se 

proteger delas 

A03 

As doenças sexualmente 

transmissíveis e como se 

proteger delas 

4 A26 

Fenômenos que os 

cientistas ainda não 

conseguem explicar 

A25 
Invenções e descobrimentos 

que transformaram o mundo 

5 A21 
Os possíveis significados 

dos sonhos 
A20 

Como os computadores 

funcionam 

6 A05 
O que sabemos sobre 

HIV/AIDS e como controlá-la 
A02 

O câncer, o que sabemos e 

como podemos tratá-lo 

7 A13 
A vida, a morte e a alma 

humana 
A07 Sexo e reprodução 

8 A25 
Invenções e descobrimentos 

que transformaram o mundo 
A08 

O que se pode fazer para 

assegurar ar puro e água 

potável 

9 A08 

O que se pode fazer para 

assegurar ar puro e água 

potável 

A05 
O que sabemos sobre 

HIV/AIDS e como controlá-la 

10 A06 

Como o álcool e o tabaco 

podem afetar o corpo 

humano 

A12 
Foguetes, satélites e 

viagens espaciais 

 
Quadro 11 - Itens da Seção A com as 10 maiores médias entre os gêneros. 

 

Dentre as respostas das meninas, observa-se que, dos 10 temas mais 

pontuados, 7 estão ligados à Biologia humana, ou seja, 70% (A2, A4, A3, A21, A5, 

A13, A6), tanto no que se refere ao cuidado com o corpo, como questões polêmicas 

(A21, “Os possíveis significados dos sonhos”) e (A13, “A vida, a morte e a alma 

humana”). Essa tendência de respostas das meninas reafirma o que Santos-Gouw 

constatou em 2013, quando coletou os dados de 2.365 jovens em uma amostragem 

nacional, sendo que a maioria das meninas também apontou preocupar-se com a 

questão do corpo, da saúde e de seus cuidados.  

Dentre os meninos, dos 10 temas mais pontuados, 5 estão relacionados com 

a Biologia humana e os cuidados com o corpo, 50% (A4, A3, A2, A7, A5), também 

mantendo a tendência apontada pela amostragem nacional comentada acima. 
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Em seguida, os temas mais pontuados pelas meninas estão ligados à 

Tecnologia e Ciência, no tocante à Sociedade e natureza da ciência (A26, A25), com 

20%, e com 10% o item (A8), Geociências/Proteção ambiental. Para os meninos, os 

temas seguintes, com maior pontuação, estão ligados à Tecnologia e variam na 

relação desta, com a Natureza da ciência (A26, A25), contextos (A20) e, Universo e 

astrofísica (A12), representando 40% da preferência, e, por fim, o tema 

Geociências/Proteção ambiental (A08), com 10% (Ver quadro 11). 

Dentre as respostas de meninos e meninas, dos 10 itens com maiores médias, 7 

itens foram apontados por ambos, sendo somente três em que cada gênero optou 

pela diferença, sendo eles: para meninas (A21, A13, A6), e meninos (A7, A12, A20), 

porém as meninas, apesar da diferença de item, continuam com a tendência em 

optar por temas ligados à Biologia humana, já entre os meninos, a tendência é 

apontar temas ligados à Tecnologia e Proteção ambiental. As diferenças podem ser 

observadas na figura abaixo. 

 

 

Figura 28 - Gráfico da comparação entre os temas/assuntos com os itens destacados 
pela amostra, por gênero. 

 

Tolentino-Neto (2008) observou que os temas relacionados à Biologia 

humana ocupavam entre 90 a 100% nas respostas das meninas, nas duas cidades 

pesquisadas (Tangará da Serra - MT e São Caetano do Sul - SP), e 20% da lista dos 

mais pontuados dentre os meninos, também nas duas cidades. 

Santos-Gouw (2013) obteve, em sua coleta de dados, resultados 

semelhantes, pois o tema Biologia humana esteve presente na maioria das 

respostas das meninas, sendo 85%, e com menor frequência, porém também bem 

pontuado, com 45% das respostas dos meninos. Santos-Gouw (2013, p. 103) 

conclui dizendo que os dados obtidos junto ao Rose-Brasil “evidenciam que o jovem 
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tem grande interesse pelo seu corpo, como ele funciona, as doenças que o afetam 

e, é claro, o sexo”.  

Jenkins e Nelson (2005) e Jenkins e Pell (2006) apontam que, nos 

resultados obtidos pela aplicação do ROSE, na Inglaterra, com 1.277 estudantes, 

entre 14 e 15 anos de idade (617 meninos, 660 meninas), o tema Biologia humana 

apareceu 9 vezes em uma lista dos 10 mais pontuados, enquanto, entre os meninos, 

a pontuação correspondeu a 10%. Ou seja, as meninas, em suas respostas, 

apontam, com maior frequência, a preocupação com o corpo, os cuidados com ele, 

a prevenção de doenças, enquanto os meninos, apesar de demonstrarem alto 

interesse para com a Biologia humana, também apontam a influência da Ciência e 

Tecnologia na sociedade. 

Essa tendência pelo interesse na Biologia humana, principalmente, entre as 

meninas, também foi apontada pelas pesquisas realizadas pelo ROSE em alguns 

países participantes (LAVONEN et al., 2005; MATTHEWS, 2007; TEPPO; 

RANNIKMÄE, 2004; BUSCH, 2005; TRUMPER, 2006). 

Na Finlândia, por exemplo, “a pesquisa foi respondida por 3.626 jovens em 

61 escolas, o que corresponde a 73% dos alunos em 81% das escolas 

selecionadas” (LAVONEN et al., 2005, p. 7). Em todos os temas ligados à Biologia 

humana, as meninas aparecem com maior pontuação que os meninos, porém estes 

também possuem interesse, principalmente no item sobre sexo e reprodução 

(questão A7) (LAVONEN et al., 2005). 

Na pesquisa, na Irlanda, os resultados discutem a relevância da educação 

científica com 688 alunos de 29 escolas do segundo nível (que, no Brasil, 

corresponde ao Ensino Médio), sendo 330 meninas, 358 meninos, com idade média 

de 15,5 anos (MATTHEWS, 2007). Com relação ao tema Biologia humana, os itens 

mais pontuados também estão relacionados com a saúde e sexo, com pontuações 

parecidas entre meninos e meninas, porém as meninas pontuam mais nas questões 

ligadas à pele, cuidados com o corpo e distúrbios alimentares, como bulimia e 

anorexia, já os meninos pontuam mais nas questões ligadas à escolha dos 

alimentos, às funções das planta e ao sexo (MATTHEWS, 2007). 

Na Estônia, foram coletados dados com jovens entre 15 e 16 anos de idade, 

pois, nessa fase, os alunos estão cursando o último ano do ensino secundário, 

sendo, para eles, o fim da escolaridade obrigatória e, portanto, o ano em que 

importantes escolhas são feitas, principalmente com relação à carreira (TEPPO; 
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RANNIKMÄE, 2004). Foram 25 escolas participantes, com uma amostra de 675 

jovens, sendo 340 meninas e 335 meninos.  

Os resultados apontam que as meninas possuem mais interesse em 

aprender temas ligados à Biologia humana e conectados com Ciências da saúde e 

fenômenos inexplicáveis, já os meninos preferem temas ligados à tecnologia e seus 

processos, porém ambos reconhecem a importância dos assuntos ligados à Biologia 

humana como forma de cuidar de si mesmo e dos outros (TEPPO; RANNIKMÄE, 

2004). As autoras ainda complementam dizendo que as atitudes positivas dos 

jovens com relação à ciência na escola estão intimamente ligadas ao interesse que 

esta desperta neles, ou seja, o quanto os temas e a metodologia abordada os 

envolve e os engaja no estudo.  

Temas ligados à Biologia humana envolvem uma gama de assuntos que 

podem ser explorados de forma mais criativa pelos professores e mais abordados 

nos currículos escolares. Segundo Teppo e Rannikmäe (2004), os jovens precisam 

compreender o quanto a ciência escolar será importante em suas vidas e quanto 

será útil para seu futuro. 

Na Dinamarca, a pesquisa realizada e descrita por Busch (2005) demonstra 

que os resultados também apontam que os temas ligados ao corpo, ou seja, à 

Biologia humana, alcançam maiores pontuações entre meninos e meninas. O autor 

ainda faz uma observação de que, quanto mais relevantes os temas/conteúdos 

forem para os jovens, mais resultados positivos serão alcançados na aprendizagem 

(BUSCH, 2005). 

Em Israel, um estudo sobre a relevância da Ciência e Tecnologia para os 

jovens teve 635 inquiridos, sendo 338 meninas e 297 meninos amostrados em 25 

escolas, em uma escolha aleatória em que a amostra representa a população de 

todos os israelenses (TRUMPER, 2006).  

A seção intitulada “O que eu quero aprender sobre”, composta por 22 itens 

do instrumento de coleta de dados, apontou que os interesses dos jovens estão 

ligados principalmente ao mundo industrializado, aos benefícios que trará à vida 

cotidiana, desse modo, levar o ensino da ciência para mais perto das necessidades 

do estudante, como um membro de uma sociedade que está se tornando mais e 

mais desenvolvida tecnologicamente, não é só uma necessidade, mas contribui para 

remover o preconceito de gênero com relação a escolhas futuras (TRUMPER, 2006). 
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O fato de a pesquisa mostrar que ambos, meninos e meninas, apontaram o 

tema ligado à Biologia humana é um indício e um caminho para que os elaboradores 

de currículo, escolas e professores se atentem para a constatação de que essa 

diferença entre os gêneros pode estar no interesse de cada um em estudar 

determinado assunto (TRUMPER, 2006). É importante aproveitar esse interesse 

para despertar a curiosidade e levar o jovem ao engajamento na ciência aprendida 

na escola: aprendizado que deve ser levado para a vida. 

Sarjou e outros (2012), que aplicaram o instrumento ROSE, em Isfahan, uma 

cidade central do Irã, a 250 estudantes, sendo 120 meninas e 130 meninos, em uma 

amostragem aleatória, chegaram a resultados próximos a Schreiner e Sjøberg 

(2005) e Jenkins (2006), apontando que os jovens possuem atitudes positivas com 

relação à Ciência e Tecnologia, e mostraram que os alunos, em todos os países 

estudados, têm um alto grau de concordância em alguns itens, dentre eles “A ciência 

e a tecnologia vão encontrar curas para doenças como o HIV/AIDS, câncer, etc.” 

(SARJOU et al., 2012). 

Schreiner (2006) aponta que, dentre os itens das Seções A, C e E do 

instrumento utilizado para coleta de dados, os meninos são os que menos pontuam 

nos temas ligados à Biologia humana, apesar de demonstrarem preocupação com a 

saúde.  

Neresini, Crovato e Saracino (2010), na pesquisa realizada na Itália, por 

meio do instrumento ROSE, apontam que há uma tendência de as meninas 

quererem aprender temas relacionados à Biologia humana, com um percentual de 

84,1% contra 15,9% por parte dos meninos. 

Um caso curioso está na pesquisa realizada em Gana, pois, apesar da 

pouca diferença, os meninos lideram o ranking com 50% de interesse em temas 

ligados à Biologia humana contra 40% das meninas (ANDERSON, 2006). 

Diante das informações coletadas pelo instrumento Barômetro e pelos dados 

aqui apresentados, por meio de outras pesquisas, percebe-se que, 

independentemente do gênero, há um grande interesse dos jovens pela ciência e, 

em especial, por temas ligados à Biologia humana, tendência que vem se mantendo 

nos resultados de pesquisas no sentido da preocupação com o corpo, como cuidar 

dele, tratá-lo, prevenir doenças e também o sexo. 

Segundo Domingues, Toschi e Oliveira (2000, p. 64), no Brasil, apesar da 

importância que os governos dão ao planejamento curricular, no Ensino Médio, a 
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história tem demonstrado que, sucessivamente, as reformas “fracassam”, é o que 

mostra a maioria dos estudos acerca, por exemplo, das reformas de 1960 (Lei nº 

4.024/61) e 1970 (Lei nº 5.692/71). Um dos pontos levantados é a falta de relevância 

dos conteúdos trabalhados para os jovens.  

As reformas curriculares parecem estar na contramão dos resultados das 

pesquisas sobre a opinião dos jovens acerca dos temas relevantes e do que 

gostariam de aprender nas aulas de Ciências. O seu engajamento nas aulas de 

Ciências, ou mesmo na Ciência e Tecnologia, pode ser impulsionado por estratégias 

de ensino que abordem os temas apontados pelos alunos e, assim, engajá-los 

também no aprendizado dos demais conteúdos abordados pela escola de modo 

geral. Diante disso, as discussões referentes à Base Nacional comum, na área de 

Ciências, deveriam levar em consideração esses dados coletados e de opinião dos 

estudantes, de modo a articular a base com as necessidades, não só curriculares, 

mas do próprio estudante.  

Retomando as informações da tabela anterior, percebe-se que ambos, 

meninos e meninas, colocam como último assunto de sua lista de maior interesse na 

aprendizagem o item A22 (Cientistas famosos e suas vidas). Essa tendência pode 

ter relação com o fato de os jovens, ao falarem de ciência, lembrarem-se  

 

[...] do doutor Mabuse e outros Frankensteins, além de virem à 
memória fracassos escolares por incapacidade de compreensão ou 
de manipulação de conceitos. Com demasiada frequência, o ensino 
das ciências funciona como um fator de seleção dos ‘bons’ e de 
exclusão dos ‘maus’. Depois, logicamente, slogans como ‘a ciência é 
divertida, criativa e ao alcance de todos’ … parecem mentiras! 
(VOGT, 2006, p. 21). 

 

Segundo o autor, é preciso definir estratégias para que os objetivos de 

aprendizagem sejam atingidos, em que as palavras-chave sejam liberdade e 

criatividade: “liberdade, porque se trata da livre vontade reivindicada de forma 

explícita ou implícita, e criatividade, porque as condições mudam e convém adaptar-

nos a elas” (VOGT, 2006b).  

Os resultados também sugerem que há uma necessidade de relacionar a 

aprendizagem da ciência com a vida cotidiana dos alunos, de os educadores 

repensarem como esses temas de interesse estão sendo tratados, a fim de 
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promover atividades de Ciência e Tecnologia relacionadas com o futuro dos 

estudantes (TEPPO; RANNIKMÄE, 2004). 

Nesse sentido, corrobora Jenkins (2006a), ao afirmar que é necessário ouvir 

o estudante, conhecer os temas que mais lhe interessam, sendo esta uma maneira 

de redimensionar o ensino da ciência escolar e tornar o currículo mais atrativo, não 

só aumentando a motivação dos alunos, mas também trazendo melhorias para o 

ensino/aprendizagem.  

 

3.3 DISCIPLINAS E TEMAS DA CIÊNCIA QUE MAIS INTERESSAM OS JOVENS 
BRASILEIROS 
 

No intuito de conhecer as áreas e disciplinas de Ciências pelas quais os 

jovens mais se interessam, Tolentino-Neto (2008) organizou o agrupamento dos 

itens das Seções A, C e E (“O que eu quero aprender”) em temas e áreas que mais 

se aproximam da estrutura curricular brasileira. Santos-Gouw (2013) também utilizou 

a categorização para obter uma discussão mais próxima da realidade brasileira. 

“Essa organização não é uma versão simplificada do quadro codificado por 

Schreiner (2006), mas uma maneira de categorizar as questões, uma vez que 

aborda apenas áreas da ciência” (SANTOS-GOUW, 2013, p. 70). 

O quadro abaixo apresenta as áreas da ciência e as questões que cada uma 

delas compõe. 

 

 

Quadro 12 - Categorias de temas propostos por Tolentino-Neto (2008) para as Seções 
A, C e E do Rose. 
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Para o Barômetro, foi necessária uma adaptação, desse modo, o quadro a 

seguir apresenta a reorganização realizada para que os dados fossem analisados de 

forma a aproximar os itens da realidade curricular brasileira e da estruturação dos 

itens no Barômetro. Cabe ressaltar que nenhuma questão referente à disciplina de 

Química foi contemplada na redução dos itens para a elaboração do Barômetro, 

desse modo, na categorização referente à disciplina, não houve representação.  

  

Categorias Questões 

1 - Física (astronomia, óptica, eletricidade) A11; A12 

2 - Biologia (biologia geral, botânica, zoologia, evolução 

e ecologia) 

A7; A21; A14 

3 - Geologia, meteorologia e ciências da terra A9; A10; A15 

4 - Saúde, forma física e beleza A1; A2; A3; A4; A5; A6 

5 - Tecnologia A17; A18; A19; A20; A25 

6 - Ciência & Cientistas A22; A23; A24 

7 - Proteção ambiental A8 

8 - Mistério, horror e fenômenos inexplicáveis A13; A16; A26 

 
Quadro 13 - Categorias de temas adaptados da versão de Tolentino-Neto (2008) para o 

Barômetro Brasil (adaptação da autora). 

 

Como se observa na categorização proposta por Schreiner (2006), são 

muitos temas da ciência abordados na Seção A, e vários envolvem diretamente as 

disciplinas científicas como a Física, Biologia e Geologia, porém o número de 

questões pertencentes a cada tema/assunto não é igual, desse modo, foi 

necessário, estatisticamente, aplicar pesos para igualar o valor das respostas dos 

jovens.  

Após o agrupamento das 26 questões, por meio da categorização, foi 

calculada a média ponderada dos rankings das respectivas questões. O peso de 

cada questão é o seu próprio tamanho amostral. Na tabela 15, são apresentadas as 

medidas descritivas ponderadas por assuntos. 
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Tabela 15 - Distribuição das médias ponderadas da Seção A. 

 

Agrupamento Média 
Desvio 

padrão 

Total 

(N) 

I.C. 95% 

Lim. inf. Lim. sup. 

      1 - Física (astronomia, óptica, eletricidade) 2,57 1,08 2327 2,53 2,62 

2 - Biologia (Biologia Geral, Botânica, Zoologia, Evolução e Ecologia) 2,82 0,73 2346 2,79 2,85 

3 - Geologia, Meteorologia e Ciências da Terra 2,31 0,84 2340 2,28 2,34 

4 - Saúde, forma física e beleza 3,02 0,66 2353 3,00 3,05 

5 - Tecnologia 2,76 0,80 2349 2,73 2,79 

6 - Ciência & Cientistas 2,25 0,86 2333 2,21 2,28 

7 - Proteção ambiental 2,90 1,04 2309 2,86 2,95 

8 - Mistério, horror e fenômenos inexplicáveis 2,85 0,82 2344 2,81 2,88 

 

Cabe ressaltar que tais médias não devem ser interpretadas de forma 

tradicional, uma vez que são médias ponderadas de escalas Likert, desse modo, o 

ponto principal é identificar tendências quanto a opiniões diferentes, principalmente 

na divisão da amostra por gênero. A tabela abaixo apresenta as médias por assunto, 

separadas por gênero. 

 
Tabela 16 - Médias dos gêneros, agrupadas por assunto. 

Agrupamento 
Média 
Geral 

Mulheres Homens 
Diferença 

(M - H) 
P-

Valor* Média 
Desvio 
padrão 

Total 
(N) 

Média 
Desvio 
padrão 

Total 
(N) 

1 - Física (astronomia, óptica, 
eletricidade) 

2,57 2,44 1,08 1279 2,74 1,06 1046 -0,30 0,000  

2 - Biologia (Biologia Geral, 
Botânica, Zoologia, Evolução e 
Ecologia) 

2,82 2,89 0,73 1287 2,74 0,72 1057 0,15 0,000  

3 - Geologia, Meteorologia e 
Ciências da Terra 

2,31 2,28 0,84 1282 2,34 0,84 1056 -0,06 0,144  

4 - Saúde, forma física e beleza 3,02 3,11 0,63 1292 2,92 0,68 1059 0,19 0,000  
5 - Tecnologia 2,76 2,64 0,79 1287 2,90 0,78 1060 -0,26 0,000  
6 - Ciência & Cientistas 2,25 2,26 0,87 1280 2,23 0,84 1051 0,03 0,746  

7 - Proteção ambiental 2,90 2,89 1,04 1270 2,92 1,03 1037 -0,02 0,618  

8 - Mistério, horror e fenômenos 
inexplicáveis 

2,85 2,91 0,81 1287 2,77 0,82 1055 0,14 0,000  

* Teste de Mann-Whitney 

A análise dos dados, baseada na diferença de (p-valor <0,05), apresenta, 

como assunto mais pontuado, para as meninas, a “Saúde, forma física e beleza”. 

Entre os meninos, observa-se que esse assunto também representa interesse, 

seguido do tema “Proteção ambiental”, sendo que este não apresentou diferença 

significativa entre os gêneros via teste de Mann-Whitney (0,618). Na sequência, os 

meninos demonstraram, em média, mais interesse por assuntos ligados à 

tecnologia, e, entre as meninas, a tendência está em assuntos de “Mistério, horror e 

fenômenos inexplicáveis”. 
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Com relação às disciplinas, os dados apontam que ambos, meninos e 

meninas, possuem interesse por Física (H: 2,74; M: 2,44) e Biologia (H: 2,74; M: 

2,89), e menor interesse por Geologia (H: 2,34; M: 2,28). Tolentino-Neto (2008) 

constatou que, nas duas cidades amostradas, os meninos demonstraram ter maior 

interesse pela disciplina Física e por assuntos ligados à tecnologia. Já para as 

meninas, a disciplina de maior interesse é a Biologia, seguida dos temas 

relacionados à Saúde, forma física e beleza e Mistério, horror e fenômenos 

inexplicáveis. No contexto brasileiro, Santos-Gouw (2013) observou os mesmos 

dados.  

Um dado interessante é o fato de que, nessa pesquisa, tanto meninos como 

meninas possuem grande interesse em assuntos ligados à Saúde, forma física e 

beleza. Na pesquisa realizada por Araújo et al. (2007), com 275 jovens do Ensino 

Médio da cidade de Bauru - SP, sobre os assuntos de Ciências que despertam 

interesse nos jovens, a forma física, alimentação e cuidados com o corpo aparecem 

como os mais pontuados, com 39% das respostas, indicando que a Saúde e a 

Forma física são temas de grande interesse dos jovens. 

Com relação às disciplinas, as pesquisas de Colley e Comber (2003), Dawson 

(2000), Lamanauskas, Gedrovics e Raipulis (2004) e Teppo e Rannikmäe (2004) 

também constataram, em seus estudos, a tendência de que os meninos têm 

preferências significativamente mais elevadas pela Física e/ou tecnologia, enquanto 

as meninas gostam de estudar mais sobre a Biologia.  

Segundo Osborne e Collins (2001) e Osborne, Simon e Collins (2003), por 

meio de uma pesquisa sobre a ciência e que investigou interesses e atitudes de 

jovens, diciplinas como a Física, por exemplo, tradicionalmente considerada chata, 

teve um índice de interesse que surpreendeu os pesquisadores.  

Santos-Gouw (2013) observou que não havia diferença significativa entre os 

jovens pesquisados, com relação ao gênero, sobre a preferência da disciplina Física 

(p-valor = 0,213), dado que não confere com a tendência da atual pesquisa, em que, 

na média, houve diferença significativa de (p-valor = 0,000), considerando que as 

diferenças significativas seriam da ordem de (p-valor = 0,05). 

Outra curiosidade, e que coaduna com os dados desta pesquisa, é o fato de 

que os assuntos relacionados à Ciência e Cientistas são considerados 

desinteressantes pelos jovens.  
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A disciplina Biologia está entre as disciplinas de maior interesse entre 

meninos e meninas nesta pesquisa, sendo que, dentro de seu campo, a Biologia 

humana desperta maior interesse dos jovens (BARAM-TSABARI et al., 2009; 

SANTOS-GOUW, 2013; PISA, 2006). De fato, o campo da Biologia engloba uma 

variedade de assuntos que estão contemplados nos currículos do Ensino Médio, 

porém somente desmembrando-os foi possível conhecer a opinião dos jovens sobre 

alguns.  

Halmenschlager e Delizoicov (2011, p. 3) indicam que, no campo curricular, 

há que se pensar o currículo escolar a partir de “várias dimensões, considerando-se 

aspectos culturais, sociais, ambientais e políticos”. Assim, Secretarias Municipais e 

Estaduais de Educação estão promovendo movimentos de reorientação curricular 

para a construção de programas escolares. Embora as razões desses movimentos 

estejam mais centradas no tema e não no interesse dos jovens, essa reorientação 

curricular busca uma educação de qualidade, e essa educação de qualidade “requer 

a seleção de conhecimentos relevantes, que incentivem mudanças individuais e 

sociais” (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 21). Em suma, a ideia é trabalhar com 

assuntos contextualizados, que permitam articulações entre o básico e o 

interessante. 

Segundo Krasilchik (2004), deve-se considerar que a escolha de um assunto 

deve também levar em consideração a aplicação da Biologia à vida diária, a partir de 

tópicos como higiene, genética, agricultura, e seguir nos vários níveis de 

organização, como comunidade, população, indívíduo, órgão, etc. Considerar que é 

necessário contextualizar os assuntos com o cotidiano é fundamental para que 

atitudes positivas sejam estimuladas e consigam engajar os jovens no 

ensino/aprendizagem.  

Ainda segundo a autora, alguns critérios podem ser estabelecidos para a 

seleção dos temas/conteúdos: “assuntos que sejam fundamentais; pré-requisitos 

para outros assuntos; atuais e interessantes” (KRASILCHIK, 2011, p. 48). Assim, 

considera-se que um currículo deva ter flexibilidade para adaptar-se a diferentes 

situações e atender à diversidade de gostos: nesse caso, não somente o do 

professor, mas dos alunos também. Esta pesquisa caminha nessa direção e busca 

contribuir com essa escolha do assunto, com base na visão do jovem, de sua 

perspectiva e de seu interesse.  
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Outro ponto a se considerar, nessa seleção de conteúdos, além do interesse 

dos alunos, são os conhecimentos prévios, pois esse conjunto está vinculado à 

motivação, que, sem deixar de trabalhar o que é básico, pré-requisito, atual/antigo, 

precisa contemplar o que é interessante (KRASILCHIK, 2011, p. 48). O que provoca 

interesse também está relacionado à “tecnologia moderna e sofisticada usada nos 

filmes, televisão e videoteipes”, entre outros, pois faz parte do dia a dia do aluno e, 

em muitos casos, aumenta as barreiras entre a vida e a escola, ao invés de diminuí-

las (KRASILCHIK, 2011, p. 65). 

Os conhecimentos prévios são chamados de preexistentes 

(HALMENSCHLAGER; DELIZOICOV, 2011; BELL, 2005), e um dos atributos de 

uma educação de qualidade é conseguir evidenciar esses conhecimentos para que, 

de forma significativa, sejam incorporados a novos conhecimentos, tornando, assim, 

a aprendizagem importante, relevante, estimulante e atrativa. Além disso, a 

aprendizagem é sempre relacional, isto é, “há aprendizagem se há o relacionamento 

com novas informações e conhecimentos anteriores, pois somente assim as 

informações ganham sentido” (GERHARD; ROCHA FILHO, 2012). 

Para Baram-Tsabari e Yarden (2005), o elemento interesse dos alunos não 

pode ser ignorado, mas sim introduzido nos debates sobre a forma e o conteúdo a 

serem desenvolvidos em sala. Complementam Cachapuz et al. (2011) que essa 

valorização sobre a reflexão do interesse dos alunos potencializa atitudes positivas. 

E a presente pesquisa aponta, em seus resultados, o interesse expresso dos alunos, 

de modo que, se utilizado, pode promover atitudes positivas nas salas de aula, pois 

a “escola não tem despertado o interesse dos alunos pela ciência” (JAPIASSU, 

1999, p. 52).  

De modo geral, um dos problemas da educação atual é que não valoriza, da 

devida maneira, os processos racionais e pouco os procedimentos intuitivos, 

artísticos e criativos, a partir de uma estrutura baseada em disciplinas e conteúdos 

estanques e com poucas possibilidades de conexão (GERHARD; ROCHA FILHO, 

2012). Corroboram essa assertiva Osborne e Collins (2001), ao considerarem que o 

ensino de Ciências possui um currículo tradicional, e Gardner (1987), quando afirma 

que instigar a curiosidade dos alunos é uma forma de engajá-los e estabelecer 

vínculos com a vida cotidiana.  
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3.4 O INTERESSE PELOS ASSUNTOS E DISCIPLINAS DA CIÊNCIA PARA 
BRASILEIROS POR REGIÃO 
 

Houve interesse em verificar quais temas e disciplinas de Ciências os jovens 

brasileiros gostam e querem aprender. A tabela 17 apresenta as médias obtidas por 

região. O item “assuntos” que possui um asterisco refere-se às disciplinas e 

assuntos agrupados que podem ser consultados no quadro 15. E os dois asteriscos 

presentes no p-valor significam a aplicação do teste Kruskal-Wallis para verificar se 

havia diferença entre as regiões. 

 

Tabela 17 - Médias ponderadas para os assuntos/disciplinas nas regiões brasileiras. 

 

Assuntos* 
Média 

Geral 

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

P-Valor** 

Média D.P. 
Total 

(N) 
Média D.P. 

Total 

(N) 
Média D.P. 

Total 

(N) 
Média D.P. 

Total 

(N) 
Média D.P. 

Total 

(N) 

1 2,57 2,52 1,10 548 2,42 1,05 488 2,50 1,06 462 2,77 1,09 409 2,72 1,09 420 0,000  

2 2,82 2,80 0,73 556 2,82 0,72 494 2,80 0,72 465 2,85 0,73 409 2,84 0,75 422 0,771  

3 2,31 2,37 0,91 556 2,37 0,82 491 2,30 0,81 464 2,16 0,81 408 2,32 0,82 421 0,003  

4 3,02 2,96 0,68 559 3,13 0,62 495 3,09 0,65 468 3,00 0,68 409 2,93 0,65 422 0,000  

5 2,76 2,74 0,83 557 2,82 0,76 496 2,75 0,77 465 2,67 0,83 409 2,79 0,79 422 0,088  

6 2,25 2,24 0,89 550 2,24 0,85 489 2,28 0,87 463 2,26 0,85 409 2,20 0,82 422 0,891  

7 2,90 2,92 1,09 546 2,89 0,98 482 2,90 1,06 457 2,85 1,03 407 2,96 1,00 417 0,449  

8 2,85 2,80 0,85 555 2,79 0,81 493 2,79 0,81 466 2,96 0,79 409 2,92 0,79 421 0,003  

**Teste de Kruskal-Wallis. 

 

A tabela demonstra que os jovens estudantes das cinco regiões do Brasil 

apresentaram, para a disciplina de Biologia, as maiores médias, sendo Sudeste = 

2,85±0,73; Sul = 2,84±0,75; Centro-Oeste = 2,82±0,73; Nordeste = 2,82±0,72; Norte 

= 2,80±0,72, e não apresentaram diferenças significativas para os assuntos ligados 

à Tecnologia, Ciência & Cientistas e Proteção ambiental. Porém o nível descritivo 

para o teste do assunto Tecnologia é relativamente menor que os outros (p = 0,088), 

o que é um indicativo de que pode haver alguma diferença estatisticamente 

significativa na comparação das regiões duas a duas. 

Dessa forma, foram realizadas comparações múltiplas para cada média 

ponderada, por pares (entre duas regiões), para verificar a existência de diferenças 
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significativas por meio do Teste Mann-Whitney. Cabe ressaltar que o Teste de 

Mann-Whitney foi adotado por ser ideal para comparações aos pares, e não é 

razoável supor que os dados seguem distribuição normal para que testes 

paramétricos (como o Teste de Tukey) possam ser aplicados. 

As diferenças apontam que os jovens das regiões Centro-Oeste, Nordeste, 

Norte e Sudeste demonstraram maior interesse em assuntos de Saúde, Forma física 

e beleza que os jovens do Sul, que apontaram como maior interesse assuntos de 

Proteção ambiental.  

Já com relação a assuntos ligados à Tecnologia, a diferença entre Nordeste 

e Sudeste foi significativa (p = 0,006), apontando que os nordestinos possuem 

interesse maior por Tecnologia que os jovens do Sudeste. Nesse quesito, Santos-

Gouw (2013) chegou à mesma constatação. 

O assunto Ciência & Cientistas não é interessante para os jovens do Centro-

Oeste, Norte, Nordeste e Sul, sendo o último apontado por eles. Os jovens do 

Sudeste apontaram esse assunto como o penúltimo de maior interesse.  

Em relação aos itens da Seção A, de maior interesse nas regiões brasileiras, 

foram selecionados os 10 com maior pontuação para cada região. Os dados estão 

apresentados no quadro abaixo.  
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Posi 
ção 

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

item Título item Título item Título item Título item Título 

1 A03 

As doenças 
sexualment
e 
transmissív
eis e como 
se proteger 
delas 

A03 

As doenças 
sexualmente 
transmissívei
s e como se 
proteger 
delas 

A02 

O câncer, o 
que sabemos 
e como 
podemos 
tratá-lo 

A04 
Como prestar 
primeiros 
socorros 

A04 

Como 
prestar 
primeiros 
socorros 

2 A04 

Como 
prestar 
primeiros 
socorros 

A04 
Como prestar 
primeiros 
socorros 

A04 
Como prestar 
primeiros 
socorros 

A26 

Fenômenos 
que os 
cientistas 
ainda não 
conseguem 
explicar 

A26 

Fenômenos 
que os 
cientistas 
ainda não 
conseguem 
explicar 

3 A02 

O câncer, o 
que 
sabemos e 
como 
podemos 
tratá-lo 

A02 

O câncer, o 
que sabemos 
e como 
podemos 
tratá-lo 

A03 

As doenças 
sexualmente 
transmissívei
s e como se 
proteger 
delas 

A02 

O câncer, o 
que sabemos 
e como 
podemos 
tratá-lo 

A25 

Invenções e 
descobrime
ntos que 
transformara
m o mundo 

4 A26 

Fenômenos 
que os 
cientistas 
ainda não 
conseguem 
explicar 

A26 

Fenômenos 
que os 
cientistas 
ainda não 
conseguem 
explicar 

A26 

Fenômenos 
que os 
cientistas 
ainda não 
conseguem 
explicar 

A03 

As doenças 
sexualmente 
transmissívei
s e como se 
proteger 
delas 

A02 

O câncer, o 
que 
sabemos e 
como 
podemos 
tratá-lo 

5 A25 

Invenções e 
descobrime
ntos que 
transformar
am o 
mundo 

A05 

O que 
sabemos 
sobre 
HIV/AIDS e 
como 
controlá-la 

A05 

O que 
sabemos 
sobre 
HIV/AIDS e 
como 
controlá-la 

A25 

Invenções e 
descobriment
os que 
transformara
m o mundo 

A03 

As doenças 
sexualmente 
transmissíve
is e como se 
proteger 
delas 

6 A08 

O que se 
pode fazer 
para 
assegurar 
ar puro e 
água 
potável 

A25 

Invenções e 
descobriment
os que 
transformara
m o mundo 

A25 

Invenções e 
descobriment
os que 
transformara
m o mundo 

A13 
A vida, a 
morte e a 
alma humana 

A21 

Os 
possíveis 
significados 
dos sonhos 

7 A20 

Como os 
computador
es 
funcionam 

A20 
Como os 
computadore
s funcionam 

A20 
Como os 
computadore
s funcionam 

A21 
Os possíveis 
significados 
dos sonhos 

A08 

O que se 
pode fazer 
para 
assegurar ar 
puro e água 
potável 

8 A21 

Os 
possíveis 
significados 
dos sonhos 

A07 
Sexo e 
reprodução 

 
A08 

O que se 
pode fazer 
para 
assegurar ar 
puro e água 
potável 

A05 

O que 
sabemos 
sobre 
HIV/AIDS e 
como 
controlá-la 

A13 

A vida, a 
morte e a 
alma 
humana 

9 A05 

O que 
sabemos 
sobre 
HIV/AIDS e 
como 
controlá-la 

A19 

Como os 
telefones 
celulares 
enviam e 
recebem 
mensagens 

A13 
A vida, a 
morte e a 
alma humana 

A07 
Sexo e 
reprodução 

A20 

Como os 
computador
es 
funcionam 

10 A13 

A vida, a 
morte e a 
alma 
humana 

A01 

Como 
controlar 
epidemias e 
doenças 

A21 
Os possíveis 
significados 
dos sonhos 

A08 

O que se 
pode fazer 
para 
assegurar ar 
puro e água 
potável 

A07 
Sexo e 
reprodução 

 
Quadro 14 - Itens da Seção A, com as 10 maiores médias, por região. 

 

Analisando as respostas dos jovens por região, com relação ao apontamento 

dos assuntos de maior interesse, a tendência confirma os dados gerais e por gênero 
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de que a Biologia humana desperta a motivação para a aprendizagem na disciplina 

Biologia. Os dados das regiões Centro-Oeste - 60%, Nordeste - 60%, Norte - 60%, 

Sul - 60% e Sudeste - 70% confirmam a tendência das respostas e dados de 

pesquisas discutidas anteriormente (JIDESJÖ et al., 2009; JENKINS; NELSON, 

2005; JENKINS; PELL, 2006; SANTOS-GOUW, 2013; TOLENTINO-NETO, 2008).  

Embora as respostas estejam ligadas à Biologia humana, há características 

diferentes dos assuntos abordados dentro do tema. As regiões Nordeste, Sudeste e 

Sul apontaram itens sobre sexo, reprodução e doenças sexualmente transmissíveis. 

No Centro-Oeste, os itens mais apontados estão ligados ao controle de doenças 

como câncer, AIDS e como controlá-las, e o Norte, como se proteger das doenças e 

também prestar os primeiros socorros.  

Em todas as regiões, há interesse nos itens que envolvem crenças 

alternativas relacionadas a questões metafísicas, espirituais e sobrenaturais (A 16; 

A21; A13), que, segundo Sjøberg (2002), é uma característica de países ocidentais, 

o que favorece o afastamento do jovem da ciência pela rejeição à racionalidade 

científica (SANTOS-GOUW, 2013; SJØBERG, 2002).  

Dos 10 itens elencados como os mais pontuados nos interesses dos jovens 

nas regiões, cabe destacar que 6 aparecem em todas, e, curiosamente, nas regiões 

Centro-Oeste, Norte e Nordeste, 4 estão entre os primeiros de maior interesse, 

sendo: A3 (As doenças sexualmente transmissíveis e como se proteger delas), A4 

(Como prestar os primeiros socorros), A2 (O câncer, o que sabemos e como 

podemos tratá-lo) e A26 (Fenômenos que os cientistas ainda não conseguem 

explicar). 

Ao comparar com as categorias por temas, percebe-se que 3 estão ligados à 

Biologia humana, com preocupação para a saúde e saúde juvenil, e 1 ligado à 

Ciência, tecnologia e sociedade e Natureza da ciência, com preocupação para os 

fenômenos que os cientistas ainda não conseguem explicar. Percebe-se uma clara 

preocupação dos jovens nessas regiões com as doenças que necessitam de 

tratamentos longos e em muitos casos podem levar à morte, mas, principalmente, a 

relação desse fator com a ciência, de modo que há esperanças com relação a novas 

descobertas. 

A tabela 17 apresenta dados relacionados aos temas de maior interesse por 

regiões e permite o destaque de alguns itens, a saber: A19 (Como os telefones 

celulares enviam e recebem mensagens) e A1 (Como controlar epidemias e 
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doenças) só aparecem na lista dos jovens da região Nordeste; A13 (A vida, a morte 

e a alma humana) e A21 (Os possíveis significados dos sonhos) não aparecem 

apenas na lista dos jovens do Nordeste; A8 (O que se pode fazer para assegurar ar 

puro e água potável) só não aparece na lista dos jovens do Norte; A7 (Sexo e 

reprodução) só não está entre os interesses dos jovens do Norte e Centro-Oeste; e 

A5 (O que sabemos sobre HIV/AIDS e como controlá-la) só está entre os interesses 

dos sulistas.  

Embora haja grande similaridade entre os resultados apontados nas cinco 

regiões, alguns temas ainda parecem não ser de interesse comum entre os jovens 

em todas as regiões, desse modo, há o interesse de verificar outras diferenças que 

podem ser observadas na tabela 18. 

 

Tabela 18 - Resultados do Teste Games-Howell para as questões: 
A1, A5, A7, A8, A13 e A21. 

        

Questão Comparação Diferença P-valor* 

A01 

Nordeste - Centro-Oeste 0,268 0,000 

Nordeste - Sudeste 0,255 0,002 

Nordeste - Sul 0,378 0,000 

Norte - Sul 0,277 0,001 

A05 

Nordeste - Centro-Oeste 0,238 0,001 

Norte - Centro-Oeste 0,222 0,005 

Nordeste - Sudeste 0,217 0,009 

Nordeste - Sul 0,314 0,000 

Norte - Sudeste 0,201 0,027 

Norte - Sul 0,297 0,000 

A13 Sudeste - Nordeste 0,208 0,045 

A19 

Centro-Oeste - Sudeste 0,253 0,007 

Nordeste - Sudeste 0,367 0,000 

Sul - Sudeste 0,225 0,039 

* Teste de Games-Howell. 

 

Após o Teste Games-Howell, que compara duas a duas, apesar de não 

constarem na lista das pontuações de algumas regiões, os itens A7, A8 e A21 não 

foram citados, pois não foram detectadas diferenças estatisticamente significativas 

no nível de 5% (o que é coerente com os resultados do Kruskal-Wallis original).  
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Entretanto, a questão A01(Como controlar epidemias e doenças), apesar de 

aparecer somente na lista dos temas mais pontuados dos jovens do Nordeste, teve 

uma diferença entre pelo menos duas regiões (p < 0,0005), a região Nordeste possui 

ranking médio (2,91%) significativamente maior que as regiões Centro-Oeste 

(2,65%), Sudeste (2,66%) e Sul (2,54%), enquanto que a região Norte (2,81%) se 

destaca significativamente apenas em relação à região Sul. Todos os níveis 

descritivos (p-valores) foram inferiores a 1%, embora apenas os jovens do Sul se 

declarem pouco interessados, ou interessados no tema (27,4%). 

A questão A5 (O que sabemos sobre HIV/AIDS e como controlá-la) somente 

os jovens sulistas não apontaram entre as 10 questões de maior interesse, porém, 

na análise, considerando os 4 pontos da escala Likert (indo do desinteressado ao 

muito interessado), estes classificaram o tema como interessante com média similar 

ao Centro-Oeste. Os jovens nordestinos foram os que demonstraram maior interesse 

(3,11%), e, na comparação, foram detectadas diferenças para as regiões Centro-

Oeste (2,87%), Sudeste (2,89%) e Sul (2,79%), enquanto que o Norte (3,09) 

apresentou ranking médio maior em relação ao Centro-Oeste, ao Sudeste e ao Sul. 

Somente a comparação Norte - Sudeste apresentou p-valor acima de 1%.  

Com base nesses dados, cabe uma importante observação com relação a 

esse item, pois, segundo Guimarães et al. (2012), quase todos os indicadores de 

saúde confirmam a associação entre a doença HIV/AIDS e regiões com níveis 

socioeconômicos mais baixos, o que pode ter levado jovens nordestinos a 

apontarem uma maior preocupação. Outro fator observado nas pesquisas de Leite 

Araújo et al. (2015, p. 351) é o fato de que os “jovens estão iniciando cada vez mais 

cedo a vida sexual, bem como tendo mais parceiros”, o que se traduz em uma maior 

vulnerabilidade para contrair DST/HIV. 

Corroboram Rodrigues-Júnior, Ruffino-Netto e Castilho (2014), que, em 

regiões com um nível socioeconômico menor, as mulheres pobres são as mais 

vulneráveis, pois estabelecem vínculo com a prostituição e com relações sexuais 

desprotegidas. Para Villela e Doreto (2006), os números reais de DST/AIDS são 

maiores que os apresentados, e, infelizmente, são múltiplos os caminhos que levam 

o jovem a ter relações sexuais desprotegidas. 

Com relação à questão A13 (A vida, a morte e a alma humana), só não está 

na lista dos temas de maior interesse dos nordestinos, mas se o olhar recai para a 

escala Likert, é apontado como de “muito interesse” por eles. No geral, esse tema foi 
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considerado por todas as regiões de muito interesse, com destaque para os jovens 

do Sudeste (45,8%). No ranking médio, somente há diferença entre o Sudeste (2,97) 

e o Nordeste (2,76), detectada sob um nível de significância de 5%, mas teve nível 

descritivo acima de 1%. 

Finalmente, quanto à questão A19 (Como os telefones celulares enviam e 

recebem mensagens), aparece somente na lista dos jovens do Nordeste, foi mais 

valorizada pelos jovens do Centro-Oeste. Curiosamente, a região Sudeste possui 

ranking médio (2,57), estatisticamente, inferior às regiões Centro-Oeste (2,82), 

Nordeste (2,93) e Sul (2,79), porém os jovens igualmente pontuaram na escala 

pouco interessado (29,1%) com a mesma porcentagem de muito interessado 

(29,1%). Somente o nível descritivo da comparação Sul - Sudeste ficou acima de 

1%. 

Na referida pesquisa, o apontamento de itens ligados à saúde, pelos jovens, 

é o que apresenta as maiores médias. O item A4, “Como prestar os primeiros 

socorros”, é o mais pontuado no geral: 3,6%, e o segundo, quando comparado entre 

os gêneros: (M: 3,33%) e (H: 3,18%). Tal fato confirma uma tendência: a preferência 

por assuntos ligados ao tema Biologia humana e o assunto saúde, especialmente 

entre as meninas, em pesquisas na Inglaterra (JENKINS; NELSON, 2005; JENKINS; 

PELL, 2006), Irlanda (MATTHEWS, 2007), Estônia (TEPPO; RANNIKMÄE, 2004), 

Israel (TRUMPER, 2006), Gana (ANDERSON, 2006) e Suécia (JIDESJÖ et al., 

2009). Para Tolentino-Neto, 

 

Esta constatação surpreende pelo fato de “saúde” não ser um dos 
temas mais abordados em salas de aula e livros didáticos do Ensino 
Fundamental 2. É também motivo de grande preocupação, já que, 
em geral, os livros didáticos brasileiros — apesar de muito melhores 
do que uma década atrás — trazem inúmeros erros conceituais nos 
assuntos de saúde e higiene. A composição: aluno interessado 
somado aos erros conceituais, especialmente em saúde, é 
preocupante (TOLENTINO-NETO, 2008, p. 88).  

 

Estudos como o de Mohr e Schall (1992) e Mohr (2000), na área de saúde, 

ajudam a traçar um caminho de modo a entender as razões, mostrando o quanto a 

questão da saúde causa preocupação nas escolas. No século XIX, a questão era 

focalizada no contexto da higiene escolar, de modo incipiente, só a partir da primeira 

década do século XX, que se tornou institucionalizada. Entretanto, a ideia era de que 

a educação, através da higiene, pudesse corrigir a “ignorância familiar que 
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comprometia a saúde da criança” (MOHR; SCHALL, 1992, p. 119), não levando em 

conta o contexto amplo de relações entre saúde e o ambiente físico e social. Nesse 

sentido, a escola passa a ter não só o caráter do ensino, mas de agente terapêutico. 

As concepções da educação em saúde possuíam caráter mais patológico, 

curativo e preventivo, fato chamado por Carvalho et al. (2007) de modelo biomédico 

de educação em saúde. Esse enfoque tradicional esteve presente em livros 

didáticos de muitos países que abordavam o tema como promoção da saúde. 

Pretendia-se que a aprendizagem se desse a partir de ações, mas os resultados não 

foram animadores (MOHR; SCHALL, 1992). 

Apesar de considerar infinitas as possibilidades de adequação da educação 

em saúde nas escolas, iniciando-se no próprio ambiente escolar, por meio de um 

conjunto de fatores, ainda, em muitos casos, o material de apoio ao professor, que é 

“o livro didático, deixa de ser um dos recursos didáticos e passa a ser o único 

material na classe” (MOHR; SCHALL, 1992. p. 200). Para muitas crianças 

brasileiras, constitui-se não apenas como mais um livro a ser utilizado na escola, 

“mas sim como o único, livro dessas crianças” (MONTEIRO, 2012, p. 96). 

Para Bizzo (2012a), o padrão de qualidade do livro didático deveria ser um 

contínuo das exigências que temos em nosso cotidiano, como, por exemplo, quando 

utilizamos serviços de saúde ou frequentamos restaurantes. Ademais, pelo papel 

que desempenha no cotidiano escolar e dentre os materiais de apoio para o 

professor, senão o único, o livro didático deve ser considerado como importante 

instrumento em que o rigor e a qualidade caminhem lado a lado (MONTEIRO, 2012). 

Dessarte, a forma como a saúde é apresentada nesse material influencia 

diretamente o entendimento dos diversos temas a ela relacionados, por isso as 

preocupações com a forma como tais temas são apresentados não são irrelevantes.  

Segundo Mohr e Schall (1992), dentre os principais problemas encontrados 

nos livros didáticos referentes à área da saúde, estão a 

[...] ausência de conceitos de assuntos essenciais ou erros de 
conceitos (p. 96), pouca integração com os temas da ciência (p. 
100), inadequação à realidade econômica brasileira (p. 101) e do 
vocabulário para cada idade/série (p. 90) e até mesmo falhas nas 
ilustrações ou o fato de estas ocuparem demasiado espaço em 
livros, dando a impressão de que foram colocadas ali para suprir a 
falta de texto escrito (p. 105), entre outros (MOHR, 2000, p. 90-105). 
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E é justamente por ser considerado como o principal material didático, em 

muitas cidades e regiões do Brasil, que o livro didático deve ser avaliado com muita 

atenção, pois muito se falou sobre os erros encontrados, mas pouco foi feito para 

mostrar aos professores o que deveria ser feito de maneira correta (BIZZO, 2012b), 

uma vez que o “simples fato de remover uma frase [...] não tem o condão de 

remediar o ensino que se valia dela” (BIZZO, 2012b, p. 5). 

No tocante aos erros ditos conceituais, ao explicar questões de Ciências, 

justamente por se referirem a conceitos, esbarra-se em uma linha tênue entre o 

certo e o errado que nem sempre delimitaram territórios bem definidos e não estão 

restritos somente aos livros didáticos, mas aparecem no cotidiano das pessoas, 

porém a responsabilidade para com os estudantes de hoje pode ajudar a sanar os 

erros no futuro e oferecer a outros estudantes “o que não lhes foi garantido: 

educação de qualidade” (BIZZO, 2012b, p. 8). 

A compreensão dos próprios professores dos erros tradicionais a que foram 

submetidos, compreendendo sua natureza conceitual, é que possibilitará a 

construção de novos modelos mentais, guiando-os em suas tarefas cotidianas, “sem 

evitar tratar de temas tão próprios da curiosidade das crianças” (BIZZO, 2012b, p. 6). 

Em suma, além de levar em conta, na aprendizagem dos jovens, as suas 

preferências, os cuidados com o tratamento do livro didático e a contextualização do 

que está sendo trabalhado com a realidade e o ambiente em que está inserido, é 

relevante considerar também o elemento diversão. Os resultados de um estudo 

realizado por Nasr e Soltani (2011), em Isfahan, com alunos de idade entre 17 e 18 

anos, mostraram que, na relação entre as disciplinas da ciência, apenas a Biologia 

foi apontada como divertida pelos jovens. 

Dessa forma, o ensino das Ciências, para que seja significativo para os 

jovens, deve considerar aspectos contextualizados e divertidos. Nesse estudo, os 

autores apontam que não houve diferença significativa nas respostas entre os 

gêneros, porém os melhores resultados foram atribuídos às meninas (NASR; 

SOLTANI, 2011).  

Cabe ressaltar que a ênfase nesse assunto não significa que os conteúdos 

abordados em sala de aula devem satisfazer meninas e demotivar os meninos, até 

porque não existe um currículo para cada gênero. O fato configura-se na 

necessidade de abordar os diferentes assuntos de interesse dos jovens, de forma 

divertida, buscando interfaces de interesses. Se a atmosfera de aprendizagem, em 
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sala de aula, é divertida, automaticamente, atitudes positivas serão desencadeadas, 

resultando em melhor desempenho nas aulas de Ciências e comprometimento dos 

alunos com o ensino (NASR; SOLTANI, 2011). 

Para Tolentino-Neto (2008), os professores, como forma de identicar os 

interesses dos estudantes com relação à ciência, poderiam aplicar questionários que 

apontassem indicadores de interesse, opinião e atitudes dos alunos, pois ter esse 

conhecimento contribuiria para entender preferências específicas e planejar 

estratégias de aprendizagem. Ouvir os alunos (JENKINS, 2006a) não significa ser 

única premissa, mas uma forma de deixá-lo dialogar, se fazer ouvir, participar e 

reduzir sua própria alienação pela escolaridade, pois tudo que é apreendido, hoje, 

com desejo, vontade e alegria, pode influenciar as atitudes desse adulto de amanhã. 
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CAPÍTULO IV - O QUE O JOVEM BRASILEIRO ESPERA DE SUA FUTURA 
PROFISSÃO OU EMPREGO? OPINIÕES E INTERESSES  

 

Nos últimos 30-40 anos, segundo Osborne, Simon e Collins (2003), muitos 

pesquisadores têm se dedicado a estudos que apontam os interesses dos jovens 

pela ciência escolar. A importância desses estudos é justificada pelo declínio 

persistente nas matrículas em cursos da área científica ao longo das duas últimas 

décadas, o que tem gerado preocupação em muitos países, como 

 

Reino Unido (Smithers e Robinson, 1988), Austrália (Dekkers e 
DeLaeter, 2001), Canadá (Bordt et al., 2001), Índia (Garg e Gupta, 
2003), Japão (Goto, 2001), os Estados Unidos (National Science 
Foundation, 2002), e todos os países da União Europeia (Comissão 
das Comunidades Europeias de 2001) (TRUMPER, 2006, p.31). 

 

Essa relutância dos jovens em escolher cursos ligados a áreas científicas 

tem implicações importantes para o futuro próximo. Desse modo, o desenvolvimento 

de atitudes positivas em relação à aprendizagem da ciência e à forma como os 

jovens veem os cientistas, com pouca expressão no mercado de trabalho, tem sido 

cada vez mais motivo de preocupação (TRUMPER, 2006). 

Na Espanha, a globalização da economia e do mercado de trabalho e a 

participação no mercado europeu contribuem para que as vocações científicas 

estejam em baixa (VAZQUEZ ALONSO; MANASSERO MAS, 2009b). 

Nesse contexto, diversas pesquisas apontam que há uma relação direta 

entre o baixo interesse dos jovens em seguir carreiras científicas e as aulas de 

Ciências (AINKENHEAD, 2005; VAZQUEZ ALONSO; MANASSERO MAS, 2008; 

SANTOS-GOUW, 2013). Ademais, a escola possui grande influência nas opções de 

carreira escolhidas pelos jovens, sendo especialmente no Ensino Médio que os 

interesses profissionais passam a ser mais discutidos e pensados, pois é a fase em 

que o jovem está desenvolvendo sua identidade entre 14 e 18 anos de idade, 

momento em que muitas aspirações sobre o futuro emergem, e, mesmo que sejam 

exploratórias, há possibilidades de que suas preferências gerais sejam identificadas 

(BALBINOTTI; WIETHAEUPER; BARBOSA, 2004; PARDO; CALVO, 2002). 

Nesse sentido, Vázquez Alonso e Manassero Mas (2009b) apontam que a 

escolha por carreira em C&T, em especial, está ligada significativamente à educação 

científica e aos conteúdos escolares, pois estes podem desenvolver a curiosidade, 
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interesse e gosto pela ciência, ou o inverso, o tédio, o fracasso e a dificuldade, fato 

que conduz à falta de interesse e rejeição. 

Essa falta de interesse e rejeição pela ciência escolar é apontada por 

Vázquez Alonso e Manassero Mas (2009b) como fruto de conteúdos irrelevantes e 

considerados chatos, pois não estão em consonância com os assuntos e temas que 

os jovens possuem interesse em aprender, e a metodologia utilizada pelo professor 

contribui para que haja transmissão de conteúdos, e não a troca de conhecimentos.  

Além da influência que a escola e as aulas de Ciências exercem nesse 

momento, segundo alguns estudos, há outro fator considerado relevante, que é um 

universo de variáveis de domínio afetivo, como atitudes, interesses, opiniões e 

valores que podem influenciar fortemente a escolha por carreiras científicas e sua 

relação com a ciência (OLIVEIRA, 2015; PARDO; CALVO, 2002; VAZQUEZ 

ALONSO; MANASSERO MAS, 2009b; VOGT; CASTELFRANCHI, 2009; SANTOS-

GOUW, 2013). 

Segundo Sjøberg (2007), algumas variáveis das seções do instrumento 

Rose foram elaboradas pensando-se em análises comparativas entre as seções e 

também entre os países participantes do inquérito, com o intuito de desvelar 

aspectos ocultos da ciência escolar. Questões que indicam o interesse dos jovens 

em uma seção e se correlacionam com outra seção, por exemplo, o item D50, que 

questiona se o jovem gostaria de ter um emprego que lide com tecnologia avançada, 

indicam interesse pela carreira científica. 

Portanto, nesta pesquisa, por entender que a Seção B (O meu futuro 

emprego), que questiona o aluno sobre o que espera com relação à futura profissão 

e emprego, dois itens em específico da Seção D (As minhas aulas de Ciências: D49: 

Quero ser um cientista e D50: Gostaria de ter um emprego que lide com tecnologia 

avançada) e o item 87 possuem características que apontam interesses, 

habilidades, competências e opiniões sobre o futuro profissional e, serão analisados 

em sequência.  

Inicialmente, apresenta-se a descrição da amostra geral das porcentagens 

para gênero e região. Para a análise dos cruzamentos dos itens da Seção B com os 

itens selecionados da Seção D, foram adotados testes Qui-Quadrado de 

independência e, quando necessário, testes múltiplos de igualdade de proporções 

de coluna (também conhecidos testes Z), com método de Bonferroni, para 

identificação das diferenças. Para a amostra, conforme descrito no Capítulo I sobre 
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metodologia, está sendo considerado um grupo de 2.366 jovens que deram uma 

resposta válida tanto para a idade quanto para o gênero. A amostra total 

compreende 2.368 jovens, porém com dois missings, que, para as análises, foram 

desconsiderados. 

Serão apresentados apenas os níveis descritivos (p-valor) de cada teste, e, 

nos casos necessários, serão discutidos os resultados nos quais foi detectada uma 

possível associação (ou dependência) entre as variáveis investigadas. Para cada 

cruzamento, foram consideradas quatro situações distintas: (a) levando em 

consideração toda a amostra; (b) fazendo a análise por gênero; (c) fazendo a análise 

por região; (d) fazendo a análise para cada combinação de gênero e região. 

 

4.1 O QUE PENSA O JOVEM BRASILEIRO SOBRE SEU FUTURO EMPREGO 

 

De modo geral, não há apenas uma razão para explicar a escolha pela 

futura carreira, mas uma série de fatores que, associados, culminam na opção: a 

escola, as aulas de Ciências, a motivação, o interesse, fatores econômicos, 

socioculturais e, inclusive, características pessoais que fazem parte do indivíduo e 

peculiaridades do local onde vive, dentre outros (LENT; BROWN; HACKETT, 1994; 

OLIVEIRA, 2015). 

Entretanto, é importante destacar que a ciência escolar exerce grande 

influência em promover o interesse dos jovens pela escolha de uma carreira 

científica. E a forma como é tratada, na escola, faz a diferença no sentido do 

impacto que terá na opção dos jovens.  

Kober (2008), em uma pesquisa sobre as escolhas profissionais de jovens 

entre 17 e 18 anos, de escolas da Zona Oeste de São Paulo, destaca que estes 

confiam na contribuição da escola nesse processo tão peculiar de escolha 

profissional. Esse sentimento baseia-se na percepção que o jovem tem da escola 

como um todo e de seu lugar simbólico no sistema de ensino.  

A tabela 19 apresenta, de modo geral, a variedade de respostas para a 

Seção B do Barômetro, em que o jovem poderia assinalar mais de uma opção se 

necessário. O objetivo da seção é conhecer o que os jovens esperam em relação à 

sua futura profissão ou emprego. A Seção B possui 10 itens de múltipla escolha e 

está denominada pelo número 27, sendo codificada da seguinte maneira: A27, B27, 

C27, D27, E27, F27, G27, H27, I27, J27. 
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Tabela 19 - Distribuição geral das respostas para os itens da Seção B (“O que você 
espera em relação à sua futura profissão ou emprego?”). 

              

      Sexo 

      Feminino Masculino 

  
Contagem 

%  

Total  
Contagem 

%  

Total  
Contagem 

% 

Total  

A27 Inventar/construir e consertar coisas 511 21,8% 179 13,9% 332 31,4% 

B27 Conhecer e pesquisar sobre as coisas 575 24,5% 365 28,4% 209 19,8% 

C27 Lutar pelo direito das pessoas e meio ambiente 558 23,8% 390 30,3% 168 15,9% 

D27 Curar e valorizar as pessoas e os animais 658 28,1% 467 36,3% 191 18,1% 

E27 Administrar um negócio 912 38,9% 480 37,3% 431 40,8% 

F27 Usar meus talentos artísticos 354 15,1% 227 17,7% 127 12,0% 

G27 Trabalhar com esporte 320 13,7% 86 6,7% 234 22,1% 

H27 Trabalhar para alguém 84 3,6% 47 3,7% 37 3,5% 

I27 Fazer artesanato para desenvolver minhas habilidades 

manuais 
62 2,6% 39 3,0% 23 2,2% 

J27 Ainda não pensei sobre o futuro emprego 273 11,6% 129 10,0% 144 13,6% 

Total 2344   1286   1057   

 

Das 10 opções que sugeriam habilidades e competências que mais se 

aproximavam das atividades das carreiras pretendidas, 38,9% da amostra total 

gostaria de “Administrar um negócio”.  

Conforme se observa na tabela, no geral, os jovens brasileiros esperam que 

sua futura carreira seja autônoma, em que possam gerenciar seu próprio negócio. 

Curiosamente, o item B27, “Conhecer e pesquisar sobre as coisas” (24,5%), foi o 

terceiro mais pontuado pela amostra geral, mas não se destacou nas amostras 

subdivididas por gênero. 

Esses jovens estão inseridos em uma sociedade que passa por grandes e 

rápidas transformações “impostas pelas novas regulações econômicas, políticas, 

sociais e culturais” (KOBER, 2008, p. 26), portanto, coloca-se tanta expectativa em 

diversas áreas de trabalho existentes no mercado, menos na carreira científica 

(VAZQUEZ, MANASSERO MAS, 2009b). A falta de estabilidade gerada pelas 

profundas transformações e a vontade de crescer profissionalmente, através de seu 

próprio negócio, sugerem que carreiras autônomas sejam mais atrativas (KOBER, 

2008). 

Diante dos resultados gerais, houve a intenção de verificar as respostas dos 

jovens por gênero. Para cada questão da Seção B, foi calculada a diferença entre as 
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porcentagens de meninas e meninos que responderam SIM, e foi realizado um teste 

Qui-Quadrado para verificar se as respostas positivas variam, de forma 

estatisticamente significante, de acordo com o gênero. Os itens mais assinalados 

pelos meninos e meninas estão destacados na tabela 20.  

 

Tabela 20 - Teste de Qui-Quadrado comparando as porcentagens com p-valor para o 
interesse profissional dos jovens, por gênero. 

 

Questão Contagem 
% do 

Total 

Sexo 

Diferença  

(F - M) 

P-

valor* 

Feminino Masculino 

Contagem 
% 

Total  
Contagem 

% 

Total  

A27 Inventar/construir e consertar coisas 511 21,8% 179 13,9% 332 31,4% -17,5% 0,000 

B27 Conhecer e pesquisar sobre as coisas 575 24,5% 365 28,4% 209 19,8% 8,6% 0,000 

C27 Lutar pelo direito das pessoas e meio 

ambiente 
558 23,8% 390 30,3% 168 15,9% 14,4% 0,000 

D27 Curar e valorizar as pessoas e os 

animais 
658 28,1% 467 36,3% 191 18,1% 18,2% 0,000 

E27 Administrar um negócio 912 38,9% 480 37,3% 431 40,8% -3,5% 0,093 

F27 Usar meus talentos artísticos 354 15,1% 227 17,7% 127 12,0% 5,6% 0,000 

G27 Trabalhar com esporte 320 13,7% 86 6,7% 234 22,1% -15,5% 0,000 

H27 Trabalhar para alguém 84 3,6% 47 3,7% 37 3,5% 0,2% 0,838 

I27 Fazer artesanato para desenvolver 

minhas habilidades manuais 
62 2,6% 39 3,0% 23 2,2% 0,9% 0,197 

J27 Ainda não pensei sobre o futuro 

emprego 
273 11,6% 129 10,0% 144 13,6% -3,6% 0,007 

Total 2344   1286   1057       

* Teste Qui-Quadrado. 

 

Na amostragem por gênero, o percentual mais alto também foi para o item 

E27, “Administrar um negócio”, sendo apontado por 37,3% das meninas e 40,8% 

dos meninos, não havendo diferença significativa ao nível de 5% (p-valor 0,093). 

Para as jovens, em seguida, os itens mais citados foram: D27, “Curar e valorizar as 

pessoas e os animais” (36,3%), e C27, “Lutar pelo direito das pessoas e meio 

ambiente” (30,3%). Para os jovens, os itens mais pontuados foram: A27, 

“Inventar/construir e consertar coisas” (31,4%), e G27, “Trabalhar com esportes” 

(22,1%).  

O item A27, que se refere a profissões que se valem de habilidades, em que 

inventar/construir e consertar coisas são importantes, despertou o segundo maior 
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interesse pelos meninos da amostra, havendo diferença significativa em relação às 

mulheres (diferença de 17,5 pontos percentuais, p < 0,0005). Para as meninas, 

profissões que estão relacionadas a curar e valorizar as pessoas e os animais (D27) 

foram a segunda opção de maior porcentagem, havendo, com relação aos homens, 

diferença significativa (diferença de 18,2 pontos percentuais, p < 0,0005). Vide figura 

abaixo. 

 

 

 
Figura 29 - Os quatro itens mais pontuados com relação ao interesse profissional, por 

gênero. 
 

Os itens que estão relacionados a profissões que utilizem habilidades 

manuais foram apontados, tanto por meninas (3,0%) como por meninos (2,2%), de 

menor interesse, opinião que se repete quando se trata da amostra no geral (2,6%). 

Um dado que chamou a atenção e reforça estatisticamente a opção dos jovens pelo 

item E27, “Administrar um negócio”, foi a pequena porcentagem atribuída por estes 

ao item H27, “Trabalhar para alguém”, sendo meninas 3,7% e meninos 3,5%, não 

havendo diferença significativa ao nível de 5% nas respostas dos estudantes (p-

valor 0,838). 

No geral, os resultados por gênero apontam que os meninos possuem maior 

afinidade com profissões que envolvam atividades de construir, inventar, consertar 

coisas e trabalhar com esportes. Já as meninas parecem mais interessadas na cura 

e valorização das pessoas e animais e também em atividades engajadas na luta 

pelos direitos tanto das pessoas como dos animais.  

Foi elaborado um panorama por região do país, onde os estudantes 

respondentes residem, conforme a tabela 21. 
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Tabela 21 - Teste de Qui-Quadrado comparando as porcentagens com p-valor para o 
interesse profissional dos jovens, por região. 

 

Questão 

Região 

P-valor* 
Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

Contagem %  Contagem %  Contagem %  Contagem % Contagem %  

A27.Inventar-

construir e consertar 

coisas 

101 18,0 89 18,2 98 21,0 115 28,6 108 25,5 0,000 

B27. Conhecer e 

pesquisar sobre as 

coisas 

110 19,6 107 21,8 123 26,3 137 34,1 98 23,2 0,000 

C27. Lutar pelo 

direito das pessoas e 

meio ambiente 

120 21,4 129 26,3 135 28,9 98 24,4 76 18,0 0,002 

D27. Curar e 

valorizar as pessoas 

e os animais 

160 28,5 151 30,8 168 36,0 101 25,1 78 18,4 0,000 

E27. Administrar um 

negócio 
207 36,8 174 35,5 166 35,5 178 44,3 187 44,2 0,004 

F27. Usar meus 

talentos artísticos 
74 13,2 61 12,4 63 13,5 78 19,4 78 18,4 0,006 

G27. Trabalhar com 

esporte 
75 13,3 75 15,3 53 11,3 51 12,7 66 15,6 0,288 

H27. Trabalhar para 

alguém 
9 1,6 28 5,7 12 2,6 21 5,2 14 3,3 0,002 

I27. Fazer artesanato 

para desenvolver 

minhas habilidades 

manuais 

15 2,7 13 2,7 13 2,8 13 3,2 8 1,9 0,840 

J27. Ainda não 

pensei sobre o futuro 

emprego 

77 13,7 54 11,0 49 10,5 43 10,7 50 11,8 0,435 

Total 562   490   467   402   423     

* Teste Qui-Quadrado. 

 

De acordo com a tabela anterior, ter uma carreira autônoma, de modo a 

administrar o próprio negócio (item E27), é apontado quase que unanimemente 

pelos jovens da amostra nas regiões brasileiras. Através de percentuais mais altos, 

as regiões Sudeste (44,3%) e Sul (44,2%) se destacam. Outra similaridade entre 

essas regiões é a afinidade com atividades que envolvam inventar, construir e 

consertar coisas (A27: Sudeste 28,6%; Sul 25,5%), bem como conhecer e pesquisar 

sobre as coisas (B27: Sudeste 34,1%; Sul 23,2%). Essas competências 

apresentaram o menor interesse nas regiões Centro-Oeste e Nordeste. 

Os itens C27, “Lutar pelos direitos das pessoas e meio ambiente”, e D27, 

“Curar e valorizar as pessoas e os animais”, foram mais apontados pelos jovens das 
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regiões Centro-Oeste (C27: 21,4%; D27 28,5%), Nordeste (C27: 26,3%; D27 30,8%) 

e Norte (C27: 28,9%; D27 36,0%), entretanto, o menor percentual para esses 

mesmos itens foi atingido pelos jovens do Sul (C27: 18,0%; D27 18,4%). Trabalhar 

para alguém (H27) apresentou menor pontuação entre todas as regiões e reforça a 

tendência de que administrar o próprio negócio para os jovens é mais interessante, 

embora tenha apresentado diferença de (p-valor 0,002). Fazer artesanato para 

desenvolver minhas habilidades manuais (I27) não apresentou diferença entre as 

regiões e foi o item que apresentou a menor pontuação quando se trata do que os 

jovens esperam em relação à futura profissão.  

A figura abaixo apresenta as porcentagens apontadas pelos jovens nas 

cinco regiões brasileiras com relação ao interesse profissional.  

 

 

Figura 30 - Interesse profissional dos jovens brasileiros, por região. 

 

As análises contidas na tabela 21 não apresentaram diferenças entre as 

regiões para os itens G27, “Praticar algum esporte”, I27, “Fazer artesanato para 

desenvolver minhas habilidades manuais”, e J27, “Ainda não pensei sobre o futuro 

emprego”. Entretanto, para os demais itens que mostraram alguma diferença 

estatisticamente significativa entre regiões (por meio do teste Qui-Quadrado), foram 

feitas comparações múltiplas entre as diferenças de porcentagens, com confiança 

global de 95% e ajuste de Bonferroni (método para a realização dos testes) para 

cada comparação. Apenas as diferenças significantes foram indicadas. A tabela 22 
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apresenta as comparações múltiplas das diferenças estatisticamente significativas 

entre as regiões para a Seção B. 

 

Tabela 22 - Comparações múltiplas das diferenças estatisticamente significativas 
entre as regiões para a Seção B. 

 
  Questão Comparação Diferença* 

  

A27. Inventar/construir e 

consertar coisas 

Sudeste - Centro-Oeste 10,6% 

  Sudeste - Nordeste 10,4% 

  Sul - Centro-Oeste 7,6% 

  Sul - Nordeste 7,4% 

  
B27. Conhecer e pesquisar sobre 

as coisas 

Sudeste - Centro-Oeste 14,5% 

  Sudeste - Nordeste 12,2% 

  Sudeste - Sul 10,9% 

  C27. Lutar pelo direito das 

pessoas e meio ambiente 

Nordeste - Sul 8,4% 

  Norte - Sul 10,9% 

  

D27. Curar e valorizar as pessoas 

e os animais 

Centro-Oeste - Sul 10,0% 

  Nordeste - Sul 12,4% 

  Norte - Sudeste 10,8% 

  Norte - Sul 17,5% 

  E27. Administrar um negócio Sul - Nordeste 8,7% 

  

F27. Usar meus talentos 

artísticos 
Sudeste - Nordeste 7,0% 

  
H27. Trabalhar para alguém 

Nordeste - Centro-Oeste 4,1% 

  Sudeste - Centro-Oeste 3,6% 

   

* Confiança global de 95%, em que cada comparação teve sua confiança ajustada pelo método de Bonferroni. 

 

   

Para os itens A27, “Inventar/construir e consertar coisas”, e B27, “Conhecer 

e pesquisar sobre as coisas”, a maior diferença que foi detectada está entre as 

regiões Sudeste e Centro-Oeste (10,6% e 14,5%, respectivamente). Os itens C27, 

“Lutar pelo direito das pessoas e meio ambiente”, e D27, “Curar e valorizar as 

pessoas e os animais”, respectivamente, a maior diferença foi detectada entre as 

regiões Norte e Sul (10,9% e 17,5%, respectivamente). Finalmente, para os itens 

E27, “Administrar um negócio”, F27, “Usar meus talentos artísticos”, e H27, 

“Trabalhar com alguém”, as maiores diferenças, e que se mostraram 

estatisticamente significativas, foram, respectivamente, entre Sul e Nordeste (8,7%), 

Sudeste e Nordeste (7,0%) e Nordeste e Centro-Oeste (4,1%). 

Os resultados apontam que os jovens do Sudeste estão mais interessados 

em pesquisar, conhecer, construir e consertar coisas, por outro lado, a menor 

porcentagem para esse item foi atingida pelos jovens do Centro-Oeste. Da mesma 
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forma, curar e lutar pelos direitos das pessoas e animais desperta o interesse dos 

estudantes da região Norte e Nordeste, porém, no Sul do Brasil, esses itens foram 

de pouco interesse, uma vez que os estudantes estão mais motivados com o 

gerenciamento de um negócio. Aliás, essa tendência sulista também encontra 

grandes diferenças em relação aos estudantes do Nordeste.  

A caracterização do perfil dos jovens com relação a expectativas sobre o 

futuro emprego ou profissão é importante para apresentar a tendência de opinião, 

“porém escolher uma carreira pode ter muitas faces” (KOBER, 2008, p. 4), pois a 

forma como vivenciam esse processo é singular a cada um, e, cada vez mais, 

estudos demonstram a falta de envolvimento dos alunos com a ciência escolar e, 

principalmente, o substancial declínio na opção por carreiras científicas. 

Para Krasilchik (2000), a aquisição do conhecimento científico é fundamental 

para que se compreenda e valorize a ciência como empreendimento social, 

correlacionando as disciplinas escolares com as atividades científicas, tecnológicas 

e os problemas sociais da atualidade, pois, assim, o envolvimento dos alunos é 

maior nas aulas de Ciências e a predisposição para seguir no estudo, por meio de 

carreiras científicas, é maior. 

Polino, Chiappe e Castelfranchi (2011) comentam sobre alguns fatores que 

parecem afastar os jovens latino-americanos das carreiras científicas. Um deles está 

ligado à qualidade da formação proporcionada pelo Ensino Médio, hoje, e à forma 

como os conteúdos e assuntos são ensinados. Na pesquisa Los Estudiantes y la 

Ciencia: encuesta a jóvenes iberoamericanos, nos resultados apontados pelo texto 

de Güimil (2011, p. 202), outra característica refere-se às experiências com as áreas 

da ciência, em que os jovens declaram que os recursos utilizados nas aulas são 

limitados, e as disciplinas, consideradas “difíceis”. Essa falta de vocação ou gosto 

pela ciência também é associada pelos jovens ao tempo em que os estudos 

científicos são oferecidos, pois uma escolha mais consciente sugere que se tenha 

mais conhecimento e tempo de estudo na área. 

 

4.2 CARREIRA CIENTÍFICA: MOTIVAÇÕES E INTERESSES DO JOVEM 
BRASILEIRO 
 

Embora as aspirações dos jovens brasileiros com relação à futura carreira 

ou profissão já tenham sido abordados, o interesse recai sobre as afirmações com 
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relação ao interesse de seguir carreira científica ou tecnológica por meio dos itens 

D49, “Quero ser um cientista”, e D50, “Gostaria de ter um emprego que lide com 

tecnologia avançada”, da Seção D (As minha aulas de Ciências), no formato de 

escala Likert, e o item 87, “Você gostaria de fazer um curso técnico ou universitário 

na área científica”, com as opções de resposta: sim; não; ainda não pensei, foram 

analisados separadamente. 

Os itens D49 e D50 foram analisados considerando a amostra total e por 

gênero, e, para ambos os itens, foi detectada diferença entre as distribuições para 

meninos e meninas (p < 0,0005 nos dois testes de Mann-Whitney). A tabela 23 

apresenta a distribuição dos rankings médios para meninos e meninas. 

 

Tabela 23 - Teste de Mann-Whitney e rankings médios, por gênero. 

 

D49 1,60 0,95 2313 1,49 0,87 1271 1,73 1,02 1040 -0,24 0,000

D50 2,67 1,17 2326 2,46 1,15 1281 2,92 1,15 1043 -0,46 0,000

* Teste de Mann-Whitney

Questão
Média 

Geral

Desvio 

Padrão

Diferença 

(F - M)
P-Valor*

Total (N) Total (N)

Sexo

Feminino

Média
Desvio 

Padrão
Média

Desvio 

Padrão

MasculinoTotal (N)

 

 

Observando a tabela, em ambos os casos, o ranking médio para os meninos 

foi estatisticamente maior em relação ao ranking médio para as meninas. Entretanto, 

a percepção geral é que o interesse em ser um cientista é, aproximadamente, um 

ponto menor que o interesse em trabalhar com tecnologia, tanto para a amostra 

geral, quanto para suas subdivisões por gênero.  

Conforme os dados da tabela, ao se observarem os rankings médios, 

percebe-se que ambos esperam ter um emprego que lide com tecnologia avançada 

e demonstram menor interesse em seguir carreiras científicas. Esses apontamentos 

também foram feitos pela amostra em âmbito nacional do Rose 2013, em que tanto 

meninas como meninos demonstraram pouco interesse em ingressar na carreira 

científica (SANTOS-GOUW, 2013).  

A seguir, com o intuito de mostrar a variação de cada categoria em função do 

gênero, serão apresentados gráficos de barras com as distribuições originais de D49 

e D50 para cada item da escala Likert, subdivididas por gênero. Os resultados estão 

nas figuras que se seguem. 
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Figura 31 - Distribuição percentual do item D49 (“Quero ser um cientista”) por gênero. 

 

 

 

Figura 32 - Distribuição percentual do item D50 (“Gostaria de ter um emprego que lide 
com tecnologia avançada”) por gênero. 

Os percentuais para a resposta dos jovens ao questionamento “Quero ser 

um cientista” demonstram que as meninas concordam 8,81% e concordam 

totalmente 5,43%, já no item “Gostaria de ter um emprego que lide com tecnologia 

avançada”, 24,28% concordam e 25,37% concordam totalmente. Para os meninos, 
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13,8% concordam e 9,81% concordam totalmente, para o constructo “Gostaria de ter 

um emprego que lide com tecnologia avançada”, 23,87% concordam e 43,43% 

concordam totalmente. 

Em ambos os gráficos, a concordância com os itens D49 e D50 é maior para 

homens em relação às mulheres, e a discordância segue o padrão oposto, ou seja, 

as mulheres tendem a discordar mais dos itens do que os homens. Esse fato 

demonstra que há maior interesse em seguir uma carreira científica ou ter um 

emprego que lide com tecnologia avançada entre os meninos. 

Segundo Chassot (2006), essa tendência masculina pelas carreiras 

científicas é histórica e tem raízes nas tradições ocidentais fortalecidas a partir da 

tríplice ancestralidade greco-judaico-cristã, em que os vínculos religiosos são fortes. 

Segundo o autor, as poucas mulheres que chegaram ao Prêmio Nobel eram de 

famílias judaicas, de modo que o desempenho entre os sexos esteja mais ligado ao 

fator cultural que biológico.  

De fato, vários estudos apontam que há um desequilíbrio entre os sexos 

quando se trata da participação de homens e mulheres que se dedicaram à ciência 

em várias partes do mundo (BIZZO, 2014a; BRANDI et al., 2005; COSTA et al., 

2014; CHASSOT, 2006; KOBER, 2008; LOPES; ZANCUL; BIZERRIL, 2013; 

SOARES, 2001; VELHO; LEÓN, 1998), não sendo essa uma exclusividade 

brasileira, apesar de “ostentarmos particularidades embaraçosas, como a proibição 

legal de mulheres jogarem futebol, que perdurou por décadas após sua promulgação 

por Getúlio Vargas” (BIZZO, 2014b, p. 63).  

O cientista está no imaginário das pessoas, salvo exceções, apresentados 

pelas revistas em quadrinhos, desenhos, filmes e seriados como “homem excêntrico, 

descabelado, imerso em cálculos incompreensíveis por nós, meros mortais” 

(CHAVES, 2015). Assim, o estereótipo da ciência masculina está impregnado 

culturalmente e vem se arrastando durante os anos, em diversos espaços sociais, 

como a escola e a própria família, passado de geração para geração. 

Uma questão interessante apontada por Soares (2001, p. 282) é o fato de 

que “adolescentes, especialmente do sexo masculino, mas também do sexo 

feminino, consideram que homens possuem uma capacidade superior de 

aprendizagem e percepção de ciências comparada às mulheres”, sendo esta, a 

forma como o jovem olha e vê a si mesmo em relação a uma ciência que reproduz 



221 
 

 

uma imagem culturalmente tendenciosa de que a capacidade para as carreiras 

científicas são mais propícias aos homens.  

A reprodução dessa imagem masculina das carreiras científicas é 

geralmente veiculada na escola, por isso Vázquez Alonso e Manassero Mas (2008) 

alertam para o papel desta nesse processo, uma vez que a escolha por carreiras em 

C&T está significativamente ligada à educação científica e aos conteúdos, pois tanto 

podem desenvolver a curiosidade, interesse e gosto pela ciência como o inverso, 

levando à rejeição.  

Para Soares (2001), a representação desproporcional de mulheres em C&T 

resulta principalmente do desinteresse em Ciências e Matemática durante a 

adolescência, quando as bases do conhecimento formal nessas áreas são 

fundamentadas, e não da inaptidão feminina para Ciências Exatas. Nesse quesito, 

os documentos oficiais (BRASIL, 2008) consideram como um dos objetivos 

principais para o Ensino Médio a autonomia do estudante frente às determinações 

do mercado de trabalho. Essa autonomia pode ser potencializada pelas instâncias 

sociais em que o jovem está inserido, de modo a consolidar seus interesses por 

carreiras em C&T. 

Por concordar com Kober (2008) e com Lent, Brown e Hackett (1994), 

segundo os quais fatores socioculturais e econômicos parecem influenciar a escolha 

por uma futura carreira ou profissão, considerou-se a necessidade de verificar as 

respostas dos jovens conforme a região do país. A tabela 24 apresenta os 

resultados do teste Kruskal-Wallis para os itens D49 e D50. Os números de 

algarismos dos valores foram aumentados, para indicar que região apresentou o 

maior ranking médio amostral para cada item (indicado em negrito). 
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Tabela 24 - Teste Kruskal-Wallis para rankings médios dos itens D49 e D50, por 
região. 

 

 

Questão 
Média 

geral 

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

P-valor* 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

D49 1,5966 1,6332 1,0057 1,6933 0,9772 1,6935 1,0052 1,4839 0,8415 1,4358 0,8325 0,000 

D50 2,6690 2,7177 1,1832 2,6667 1,1518 2,8074 1,1577 2,5371 1,1687 2,5823 1,1900 0,004 

* Teste de Kruskal-Wallis. 

 

Para ambas as questões, a região Norte foi a que apresentou o maior ranking 

médio, e, de fato, o teste de Kruskal-Wallis detectou que, pelo menos, duas regiões 

são estatisticamente diferentes entre si (p < 0,0005 para D49 e p = 0,004 para D50, 

respectivamente). Desse modo, foram realizadas comparações múltiplas via Teste 

de Games-Howell, com o intuito de detectar as diferenças estatisticamente 

significantes vistas na tabela 25.  

 

Tabela 25 - Comparações múltiplas entre as regiões para os itens D49 e D50. 

 
      

Questão Comparação Diferença P-valor* 

D49 

Centro-Oeste - Sul 0,197 0,008 

Nordeste - Sudeste 0,209 0,006 

Nordeste - Sul 0,257 0,000 

Norte - Sudeste 0,210 0,008 

Norte - Sul 0,258 0,000 

D50 
Norte - Sudeste 0,270 0,006 

Norte - Sul 0,225 0,037 

*Teste de Games-Howell. 

Para o item D49, a maior diferença foi entre os rankings médios das regiões 

Norte (1,69) e Sul (1,44). Já para o item 50, a maior diferença foi entre o Norte (2,81) 

e o Sudeste (2,54). A diversidade de respostas apontadas nas cinco regiões destaca 

que os alunos do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, respectivamente, 

demonstram maiores motivações e interesses em relação à possibilidade de serem 

cientistas e/ou terem um emprego que lide com tecnologia avançada. 

Se retomarem os dados da Seção B, “O meu futuro emprego”, que trata do 

interesse profissional, a partir de atividades e/ou habilidades que mais se aproximam 

do que os jovens esperam com relação à futura carreira ou emprego, e se cruzarem 

as respostas com os itens D49, “Quero ser um cientista”, e D50, “Gostaria de ter um 
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emprego que lide com tecnologia avançada”, é possível encontrar o nível de 

concordância destes com cada item. Para tanto, foram realizados testes Qui-

Quadrado (p-valor = 0,000), apresentados pelas tabelas 26 e 27.  

 

Tabela 26 - Teste de Qui-Quadrado para a distribuição dos itens da Seção B, com 
subdivisão pelas categorias de respostas do item D49. 

 

Questão 

D49 - Quero ser um cientista 

Discordo totalmente Discordo Concordo Concordo totalmente 

Contagem % Total Contagem % Total Contagem % Total Contagem % Total 

A27. Inventar/construir e consertar 

coisas 
278 18,5% 93 25,1% 77 31,3% 53 31,0% 

B27. Conhecer e pesquisar sobre 

as coisas 
298 19,8% 112 30,3% 96 39,0% 59 34,5% 

C27. Lutar pelo direito das pessoas 

e meio ambiente 
335 22,3% 94 25,4% 75 30,5% 42 24,6% 

D27. Curar e valorizar as pessoas e 

os animais 
392 26,1% 109 29,5% 96 39,0% 54 31,6% 

E27. Administrar um negócio 589 39,2% 148 40,0% 83 33,7% 72 42,1% 

F27. Usar meus talentos artísticos 237 15,8% 60 16,2% 26 10,6% 21 12,3% 

G27. Trabalhar com esporte 198 13,2% 50 13,5% 42 17,1% 21 12,3% 

H27. Trabalhar para alguém 55 3,7% 12 3,2% 7 2,8% 10 5,8% 

I27. Fazer artesanato para 

desenvolver minhas habilidades 

manuais 

32 2,1% 10 2,7% 9 3,7% 8 4,7% 

J27. Ainda não pensei sobre o 

futuro emprego 
183 12,2% 50 13,5% 19 7,7% 14 8,2% 

Total 1504   370   246   171   
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Tabela 27 - Teste de Qui-Quadrado para a distribuição dos itens da Seção B, com 
subdivisão pelas categorias de respostas do item D50. 

 

Questão 

D50 - Gostaria de ter um emprego que lide com tecnologia avançada 

Discordo totalmente Discordo Concordo Concordo totalmente 

Contagem % Total Contagem % Total Contagem % Total Contagem % Total 

A27. Inventar/construir e consertar 

coisas 
60 10,8% 63 15,1% 134 24,1% 248 32,0% 

B27. Conhecer e pesquisar sobre 

as coisas 
103 18,5% 82 19,7% 164 29,4% 220 28,4% 

C27. Lutar pelo direito das pessoas 

e meio ambiente 
126 22,6% 116 27,8% 142 25,5% 170 22,0% 

D27. Curar e valorizar as pessoas e 

os animais 
152 27,3% 140 33,6% 160 28,7% 199 25,7% 

E27. Administrar um negócio 186 33,4% 149 35,7% 220 39,5% 340 43,9% 

F27. Usar meus talentos artísticos 89 16,0% 74 17,7% 84 15,1% 100 12,9% 

G27. Trabalhar com esporte 73 13,1% 53 12,7% 63 11,3% 125 16,1% 

H27. Trabalhar para alguém 26 4,7% 19 4,6% 16 2,9% 22 2,8% 

I27. Fazer artesanato para 

desenvolver minhas habilidades 

manuais 

17 3,1% 11 2,6% 9 1,6% 22 2,8% 

J27. Ainda não pensei sobre o 

futuro emprego 
71 12,7% 62 14,9% 68 12,2% 67 8,7% 

Total 557   417   557   774   

 

Na análise do teste Qui-Quadrado, algumas diferenças foram apontadas, de 

modo que foi aplicado o teste de Proporções de Colunas para cada um dos dois 

cruzamentos, com o intuito de identificar tais diferenças.31 As duas tabelas 

consideram cada categoria da escala Likert de 4 pontos (indo do discordo totalmente 

ao concordo totalmente, com dois níveis intermediários). 

Entre os jovens que concordam com a possibilidade de serem cientistas no 

item D49, as afirmações da Seção B, que trata das habilidades profissionais que os 

jovens esperam ter para sua futura carreira ou emprego, que foram mais 

assinaladas estão: conhecer e pesquisar sobre as coisas; curar e valorizar pessoas 

e animais. Em ambos os casos, 39,0% dos jovens que concordam com a 

possibilidade de serem cientistas assinalaram esses dois itens da Seção B. O Teste 

de Proporção de Colunas indicou que jovens que concordam com o item D49 são 

estatisticamente mais propensos a assinalarem os dois itens da Seção B do que 

aqueles que discordam totalmente de D49, ou seja, não possuem interesse em 

                                            
31

 Os testes de Proporção de Colunas para as categorias D49 e D50 podem ser consultados no 
APÊNDICE H. 
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seguir carreira científica. Não que as demais proposições estejam fora de contexto 

sobre as expectativas com relação ao futuro emprego, porém esses itens foram os 

apontados pelos jovens, tanto no teste Qui-Quadrado como no teste de Proporção 

de Colunas, como de maior interesse na associação à carreira científica. 

Embora o item “Administrar um negócio”, E27, tenha sido bem valorizado 

pelos jovens com relação à carreira científica (D49), os testes não detectaram 

diferenças entre as categorias da escala Likert, de modo que a opinião quanto a 

administrar um negócio independe do que os jovens acham quanto a seguir uma 

carreira científica, fato não observado quando comparado com o item D50. 

Para os jovens que concordaram ou concordam totalmente com a opção em 

ter um emprego que lide com tecnologia avançada (D50), parece-lhes mais 

interessante a opção de administrar o próprio negócio (43,9%). Porém, também 

concordam com a possibilidade de inventar, construir e consertar coisas (32,0%). 

Esse fato aponta que há uma associação entre o que se espera e o que se quer da 

futura carreira ou profissão. Ou seja, para os jovens há mais interesse em empregos 

que lidem com a tecnologia avançada do que propriamente serem cientistas. 

Os dados encontrados, nesta pesquisa, com relação ao desinteresse pelas 

carreiras científicas, são preocupantes e se assemelham ao apontamento 

encontrado pelo estudo Los Estudiantes y La Ciencia, realizado com jovens de 15 a 

17 anos em sete capitais ibero-americanas (o Labjor foi a equipe brasileira nesse 

projeto coordenado pelo Observatório Ibero-americano de Ciência, Tecnologia e 

Sociedade – Rycit/Cyted), em que apenas 2,7% dos estudantes ibero-americanos 

pensam em seguir uma carreira nas áreas das Ciências Exatas ou Naturais, como 

Química, Física, Biologia e Matemática (VOGT, 2014). Nessa mesma pesquisa, 

Güimil (2011) aponta que 62,3% acham que a carreira científica não é atraente para 

os jovens. 

Assim, houve o interesse em fazer também, no instrumento Barômetro, “Os 

jovens e a ciência”, a pergunta sobre a preferência dos jovens em fazer curso 

técnico ou universitário na área científica representada pelo item 87 do questionário, 

com três opções de resposta: sim – não – ainda não pensei. A tabela 28 apresenta a 

distribuição das respostas à Questão 87 na amostra geral. 
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Tabela 28 - Distribuição das respostas ao item 87, para a amostra geral. 

 

Contagem % do Total

Sim 837 35,83%

Não 587 25,13%

Ainda não 

pensei
912 39,04%

Total 2336

Questão 87

 

 

É possível observar que a maioria dos jovens ainda não pensou sobre o 

assunto, talvez porque a pesquisa tenha sido realizada no primeiro semestre de 

estudo e as discussões sobre carreira, aspirações futuras, habilidades necessárias e 

emprego não estavam tão afloradas. Entretanto, a quantidade de respostas “SIM” 

(35,83%) foi superior às respostas “Não” (25,13%). Verificou-se como essa resposta 

se comportaria conforme o gênero do respondente. A tabela 29 apresenta o teste de 

Qui-Quadrado para a distribuição do item 87 na amostra, subdividida por gênero.  

 

Tabela 29 - Distribuição das respostas ao item 87 para 
a amostra subdividida por gênero. 

 

Sim 468 36,45% 368 35,05%

Não 303 23,60% 284 27,05%

Ainda não 

pensei
513 39,95% 398 37,90%

Total 1284 1050

p-valor = 0,160 (Teste Qui-quadrado)

Questão 87

Feminino Masculino

Gênero

 

Apesar da sensível diferença entre as porcentagens de SIM entre meninos 

(35,05%) e meninas (36,45%) apresentadas na tabela, o teste Qui-Quadrado não as 

identificou como significativas em relação às respostas ao item 87 (p = 0,160). Em 

outras palavras: a decisão quanto a fazer (ou não) um curso na área científica 

independe do gênero da pessoa. Estatisticamente, a precisão nas porcentagens 

aumenta à medida que o tamanho amostral aumenta e, portanto, é mais fácil que um 

teste detecte qualquer diferença, mesmo que pequena. Nesse caso, avalia-se que, 

mesmo com um tamanho amostral grande, não foi o suficiente para detectar essa 

diferença.  
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Na distribuição das respostas com relação ao item 87, por região, foram 

detectadas diferenças quanto às respostas. Para identificá-las com maior precisão, a 

tabela 30 mostra os resultados do Teste de Proporções de Colunas via método de 

Bonferroni em cada categoria de resposta ao item 87. 

 

Tabela 30 - Distribuição das respostas ao item 87 para a amostra, por região. 

    Região 

    Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

  

Item 

87 

Sim 216 39,13% 170 34,62% 215 45,94% 120 29,63% 116 27,62% 

Não 139 25,18% 90 18,33% 99 21,15% 120 29,63% 139 33,10% 

Ainda não pensei 197 35,69% 231 47,05% 154 32,91% 165 40,74% 165 39,29% 

Total 552   491   468   405   420   

p-valor = 0,000 (Teste Qui-Quadrado) 

 

 

Tabela 31 - Teste de Proporções de Colunas para a amostra subdividida por região. 

Resposta Comparação Diferença* 

Sim 

Centro-Oeste - Sudeste 9,5% 

Centro-Oeste - Sul 11,5% 

Norte - Nordeste 11,3% 

Norte - Sudeste 16,3% 

Norte - Sul 18,3% 

Não 

Sudeste - Nordeste 11,3% 

Sudeste - Norte 8,5% 

Sul - Nordeste 14,8% 

Sul - Norte 11,9% 

Ainda não pensei 
Nordeste - Centro-Oeste 11,4% 

Nordeste - Norte 14,1% 

*Confiança global de 95%, em que cada comparação teve sua confiança 

ajustada pelo método de Bonferroni. 

 

Os jovens das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste são os que 

apresentaram maior interesse em fazer um curso técnico ou universitário na área 

científica. Quando questionados com relação a ser cientista (D49), as mesmas 

regiões se destacam com porcentagens mais altas (Norte: 1,6935%; Nordeste: 

1,6933%; Centro-Oeste: 1,63%). Os percentuais também revelam que, apesar de 

apresentarem interesse em fazer curso científico na área da ciência, 

estatisticamente, os jovens do Nordeste são os que se declararam mais indecisos.  
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Os dados encontrados por Santos-Gouw (2013) apresentam resultados 

semelhantes para as regiões e corroboram a afirmação de que as regiões Sul e 

Sudeste concentram a parcela de respondentes que está menos interessada em 

fazer um curso na área científica ou ser um cientista. 

Tolentino-Neto (2008) caracterizou as duas cidades pesquisadas pelo IDH, 

sendo Tangará da Serra - MT, município com baixo IDH, e São Caetano do Sul - SP, 

com o maior IDH do Brasil, e constatou que os jovens provenientes de municípios 

com baixo IDH mostraram maior interesse em seguir a carreira científica e justifica 

que, nessas regiões menos industrializadas, reside não só a ideia, mas também a 

esperança de que a ciência traga soluções para o desenvolvimento e também para 

uma vida melhor. Neste trabalho, não se tem a intenção de estabelecer relação com 

IDH dos municípios, porém é um dado que pode justificar as mesmas tendências 

nas três coletas no Brasil. 

O item 87 também foi comparado com os itens da Seção B, que verifica 

habilidades e aspirações para com a carreira científica. Dessarte, os itens da Seção 

B foram analisados em função das categorias do “Você gostaria de fazer um curso 

técnico ou universitário na área científica?”. 

Primeiramente, são apresentados os resultados descritivos, juntamente com 

o Teste Qui-Quadrado, que compara todas as respostas aos itens da Seção B para 

os três grupos formados pelas categorias do item 87. Está destacada em negrito, na 

tabela 32, a categoria em que houve a maior proporção de respondentes que 

marcaram o respectivo item.  
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Tabela 32 - Distribuição dos itens da Seção B, com subdivisão pelas categorias de 
respostas do item 87. 

 

Questão 

        Questão 87 

Sim Não Ainda não pensei 

Contagem % Total Contagem 
% 

Total 
Contagem 

% 

Total 

A27. Inventar/construir e consertar coisas 204 24,5% 111 19,2% 191 21,1% 

B27. Conhecer e pesquisar sobre as coisas 264 31,7% 100 17,3% 204 22,6% 

C27. Lutar pelo direito das pessoas e meio 

ambiente 
211 25,4% 138 23,9% 203 22,5% 

D27. Curar e valorizar as pessoas e os animais 283 34,0% 116 20,1% 253 28,0% 

E27. Administrar um negócio 311 37,4% 223 38,6% 369 40,8% 

F27. Usar meus talentos artísticos 109 13,1% 101 17,5% 141 15,6% 

G27. Trabalhar com esporte 114 13,7% 74 12,8% 128 14,2% 

H27. Trabalhar para alguém 23 2,8% 26 4,5% 35 3,9% 

I27. Fazer artesanato para desenvolver minhas 

habilidades manuais 
21 2,5% 12 2,1% 27 3,0% 

J27. Ainda não pensei sobre o futuro emprego 66 7,9% 64 11,1% 141 15,6% 

Total 832   578   904   

p-valor = 0,000 (Teste Qui-Quadrado). 

Como o Teste Qui-Quadrado identificou diferenças entre as respostas das 

colunas (p < 0,0005), através do teste de Proporções de Colunas, foram 

identificadas, em relação aos itens da Seção B, as categorias do item 87 que se 

diferenciaram em relação às demais em termos de porcentagem de entrevistados 

que assinalaram o respectivo item visto na tabela 33. 

 

Tabela 33 - Teste de Proporções de Colunas para as categorias do item 87. 

Questão 

Questão 87 

Sim (A) Não (B) 
Ainda não 

pensei (C)  

B27. Conhecer e pesquisar 

sobre as coisas 
B C   B 

D27 Curar e valorizar as 

pessoas e os animais 
B C   B 

J27. Ainda não pensei sobre 

o futuro emprego 
    A B 
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O teste de Proporções de Colunas indica que, para o item “Conhecer e 

pesquisar sobre as coisas” (31,7%), a porcentagem de respostas daqueles que 

gostariam de fazer um curso na área científica é estatisticamente maior que as 

porcentagens daqueles que não gostariam de fazer tal curso (17,3%) e também para 

aqueles que ainda não pensaram sobre o assunto (22,6%). Da mesma forma, a 

porcentagem daqueles que ainda não pensaram sobre o assunto e estão indecisos é 

estatisticamente maior do que a porcentagem daqueles que não querem fazer um 

curso na área científica. 

Para o item “Curar e valorizar as pessoas e os animais” (34,0%), observa-se 

o mesmo padrão do item B27: a porcentagem de respostas daqueles que gostariam 

de fazer um curso na área científica é estatisticamente maior que as porcentagens 

daqueles que não gostariam de fazer tal curso (20,1%) e também para aqueles que 

ainda não pensaram sobre o assunto (28,0%). Por outro lado, para o item “Ainda 

não pensei sobre o futuro emprego” (15,65%), a proporção de respostas daqueles 

que ainda não pensaram em fazer um curso técnico (7, 9% e 11,1%) foi 

estatisticamente maior que as porcentagens dos outros dois grupos. 

Se retomarmos os dados com relação aos aspectos que envolvem a carreira 

científica e o primeiro emprego dos jovens amostrados, percebe-se que, apesar da 

variedade de respostas, tanto no geral como por gênero e regiões, existem muitos 

estudantes indecisos quanto à escolha da carreira ou profissão. Para Kober (2008), 

o Ensino Médio é a etapa de estudos em que a necessidade de tomar decisões 

quanto ao futuro profissional se torna mais veemente, sobretudo quando se 

discutem as avaliações, como o Enem e vestibulares. 

Na amostra do Projeto Sapiens, no geral, 40,8% dos jovens possuem 

interesse em administrar um negócio, por gênero, essa tendência se repete, pois 

tanto as meninas (37,3%) como os meninos (40,8%) fazem a mesma afirmativa. 

Entretanto, as meninas demonstram interesse em habilidades que envolvam a cura, 

a valorização e a luta pelos direitos de pessoas e animais, já os meninos parecem 

estar mais interessados em habilidades que envolvam invenções, construções, 

consertos e o trabalho com esportes. Tanto para meninos como para meninas, as 

habilidades manuais, como artesanato, não chamam a atenção, e os percentuais 

são muito baixos.  

Quando o foco recai sobre as regiões, as variáveis também oscilam, e os 

jovens do Sudeste e Sul do país apresentam médias mais altas para profissões e 
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carreiras que valorizem a pesquisa, a invenção, a construção de coisas, enquanto 

que, no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, o interesse está mais focado na cura e na 

luta pelos direitos das pessoas e animais. 

Até então, os jovens, mesmo com a grande variedade de respostas, 

expressam seus interesses, porém, quando questionados se gostariam de fazer um 

curso técnico ou universitário na área científica, a maioria se mostra indecisa e diz 

não ter pensado sobre o assunto ainda (39,4%). Nas respostas por gênero, apesar 

da sensível diferença entre as porcentagens de SIM entre meninos (35,05%) e 

meninas (36,45%), o teste Qui-Quadrado não as identificou como significativas (p = 

0,160).  

Quando solicitados a opinar se querem seguir uma carreira científica, a 

maioria é enfática e os percentuais baixos, enquanto que, para empregos que lidem 

com tecnologia avançada, os percentuais são um pouco mais altos, porém as 

meninas estão menos interessadas em ambos, bem como os jovens das regiões Sul 

e Sudeste. Os resultados encontrados, nesta pesquisa, estão em consonância com 

dados de várias outras pesquisas realizadas pelo mundo (DEMELENNE, 2011; 

SANTOS-GOUW, 2013; VOGT, 2011; TOLENTINO-NETO, 2008). 

Os dados encontrados por Santos-Gouw (2013), na coleta ROSE Brasil, 

demonstram a similaridade nas porcentagens alcançadas entre os jovens: 1,89% 

das meninas e 2,1% dos meninos demonstram interesse em ser cientista, enquanto 

que 2,58% das meninas e 2,89% dos meninos demonstram querer ter um emprego 

que lide com tecnologia avançada.  

Ao discutir sobre o resultado de seus dados, Santos-Gouw (2013) comenta 

que, nos dias atuais, há uma tendência excessiva em valorizar tudo o que é natural, 

da alimentação até bens de consumo, fato que se traduz em posturas anticientíficas 

e antitecnológicas, respectivamente, que acabam influenciando os jovens, e estes, 

quando refletem sobre o futuro, veem o cientista presente em um cenário de pouca 

expressão no mercado de trabalho.  

A pesquisa realizada pelo Observatório Latino-Americano de Ciência, 

Tecnologia e Sociedade, em parceria com o Laboratório de Estudos Avançados em 

Jornalismo da Universidade Estadual de Campinas, por meio do levantamento sobre 

o interesse de jovens latino-americanos seguirem carreiras nas áreas de ciências e 

engenharias, aponta que apenas 2,7% dos estudantes, na cidade de São Paulo, e 

1,0%, em Montevidéu, pensam em seguir uma carreira nas áreas das Ciências 
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Exatas ou Naturais, como Química, Física, Biologia e Matemática (DEMELENNE, 

2011).  

Ainda nessa pesquisa, Polino Chiappe e Castelfranchi (2011) apontam que é 

preocupante o pequeno número de jovens latino-americanos que querem ser 

cientistas: em São Paulo e Montevidéu, 8,2%, e o menor percentual está em Buenos 

Aires, 6,8%.  

Na Estônia, foi observada uma atitude negativa dos jovens com relação à 

carreira e futuro emprego, “1,75 (r = 0,425, p <0,001) não querem seguir carreira 

científica e 2,21 (r = 0,339, p <0,001) não pretendem ter emprego que lide com 

tecnologia”, situação que pode ser revertida através de atitudes positivas pelos 

estudantes, de modo a interessar-se pelo estudo da ciência escolar (TEPPO; 

RANNIKMÄE, 2004, p. 7).  

Para DeWitt et al. (2013), a falta de interesse dos jovens pela ciência, mas, 

principalmente, pelas carreiras científicas, é uma preocupação do Reino Unido, 

porém, no mundo todo, as pesquisas demonstram essa mesma tendência e 

preocupação. Em um trabalho que explora as aspirações com relação à escolha da 

carreira, com 9.319 jovens estudantes, em toda a Inglaterra, com idade entre 12 e 

14 anos, e cursando o último ano fundamental, a coleta foi realizada por meio de um 

questionário on-line. 

Os autores comentam que o estudo da ciência é um caminho potencial para 

a escolha da carreira. Porém, as aspirações dos jovens não são animadoras, 28,5% 

dos estudantes querem ter um emprego que lide com tecnologia, 29% concordando 

que gostariam de trabalhar com atividades ligadas à ciência e apenas 17% 

concordando que querem tornar-se um cientista. Os resultados sugerem, segundo 

os autores, que alguns fatores estão ligados às aspirações dos jovens para com a 

ciência. Ao longo do tempo, as aspirações entendidas como desejos dos alunos 

conduzem ao caminho de escolhas profissionais e estão fortemente relacionadas às 

atitudes destes e dos pais para com a ciência escolar, além de categorias como 

gênero, etnia e classe social e cultural. 

Corroboram essa constatação dados apresentados pelo PISA (OCDE, 

2015), pois apontam que os pais são mais propensos a esperar que os seus filhos, 

em vez de suas filhas, “trabalhem em um campo da ciência, tecnologia, engenharia 

ou matemática, mesmo quando seus meninos e meninas de 15 anos de idade 

apresentam o mesmo nível de desempenho em matemática” (PISA, 2015, p. 1). 
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Outro dado interessante apresentado no mesmo estudo do PISA demonstra 

que a falta de autoconfiança entre as meninas em suas habilidades para resolver 

problemas ligados às áreas científicas lhes causa ansiedade, mesmo entre as que 

possuem desempenho elevado nessas áreas. Em média, dentre os países da 

OCDE, a diferença de pontuação no desempenho em Matemática, entre meninas e 

meninos de desempenho elevado, é de 19 pontos. “No entanto, quando se 

comparam os meninos e meninas que relataram níveis semelhantes de 

autoconfiança e de ansiedade em relação à Matemática, a diferença de gênero em 

desempenho desaparece” (OCDE, 2015, p. 2). 

Esses dados revelam que as atitudes e percepções de suas próprias 

habilidades, associadas a estereótipos de gênero, são fatores importantes na 

escolha de uma carreira científica, porém a escola pode ajudar a diminuir essas 

diferenças, ajudando os jovens, tanto meninos como meninas, a eliminarem os 

vieses de gênero a que estão propensos, ou seja, as disparidades de gênero no 

desempenho acadêmico não são determinadas por diferenças inatas em 

habilidades. 

Ao longo da escolarização, é importante que sejam oferecidas aos 

estudantes oportunidades de explorar situações que, de certa forma, vão moldando 

suas escolhas profissionais e incentivando meninos e meninas a alcançarem a 

resolução desses impasses. Para Lopes, Zancul e Bizerril (2013), pesquisadores da 

Pós-Graduação de Ensino de Ciências da UnB (Universidade de Brasília), essas 

preferências, se não bem definidas pelos jovens, influenciam a escolha por carreiras 

sem motivação e interesse.  

Por meio de uma pesquisa realizada entre novembro e dezembro de 2012, 

com alunos da Licenciatura em Educação no Campo e de Ciências Naturais, que 

apontam informações relativas ao motivo de escolha do curso, os autores 

constataram o baixo interesse pelo campo da ciência. Os dados mostram que 33% 

dos entrevistados afirmam que escolheram pela facilidade de entrada, 13% pela 

maior empregabilidade e 3% pela identificação com a proposta do curso (LOPES; 

ZANCUL; BIZERRIL, 2013).  

Há uma grande variedade de rotas e caminhos que levam o estudante a 

trabalhar suas expectativas, com relação a escolhas e preferências profissionais, 

para só então trilhar o percurso acadêmico. A escola tem papel fundamental nesse 

processo, entretanto, decidir, entender suas expectativas, é um caminho mais longo 
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do que se pensa, e a diversidade de possibilidades abre um leque enorme, baseado 

nas constantes mudanças sociais. Conteudista, a escola acaba atrasando ainda 

mais as decisões de escolha da carreira (VAZQUEZ; MANASSERO MAS, 2009b). 

Para Vogt (2011), alguns motivos podem causar a falta de estímulo dos 

estudantes pelas carreiras científicas: 78% dos jovens acham essas disciplinas nas 

escolas “muito chatas”, e 60% dizem não conseguir acompanhar os assuntos 

trabalhados, sendo as disciplinas difíceis. Para Vogt (2014), são dados 

desanimadores para o Brasil, pois é um país cujo futuro depende de avanços 

científicos e tecnológicos, com extrema necessidade de formar mais cientistas e 

engenheiros competentes. Porém, acrescenta, são dados com potencial para serem 

trabalhados por políticas públicas, com o objetivo de reverter o quadro.  

Somado a esses fatores, Güimil (POLINO, 2011) acrescenta que 62,3% dos 

jovens acham que a carreira de cientista não é atraente para os jovens, e 37,6% 

acham que as disciplinas da área de Ciências são difíceis, embora 45,7% 

considerem interessantes.  

Outro fator apontado por Trumper (2006) é um inexpressivo número de 

mulheres em profissões relacionadas com a Ciência e Tecnologia nos níveis 

acadêmicos. Carreiras como a Matemática e a Física são predominantemente 

masculinas, e a representação das mulheres diminui, conforme aumenta o nível 

escolar, bem como aumenta a participação de homens brancos. Complementa que 

entre os israelenses, os meninos são orientados a escolher carreiras ligadas à 

ciência, o que não acontece com as meninas. 

O PISA, em 2006, perguntou a alunos de 15 anos de idade, nos países da 

OCDE, o que esperavam fazer quando fossem adultos, e concluíram que meninos e 

meninas não somente possuem aspirações diferentes, mas, em geral, também 

esperam seguir carreiras em áreas muito diferentes (OCDE, 2012). Poucas meninas 

esperam ingressar em carreiras científicas, como Engenharia e Informática, em 

todos os países da OCDE. Porém se interessam pela Biologia e, principalmente, 

pela área da saúde, como Enfermagem e Medicina. 

Para Kober (2009), todos esses fatores estão associados, e mais do que 

aprender o conteúdo das disciplinas, equilibrar a similaridade entre os gêneros, há a 

compreensão de um processo: a construção de um raciocínio analítico que pode ser 

aplicado nos diferentes campos do conhecimento e da vida cotidiana, de forma a 

integrá-los. Corroboram essa ideia Neresini, Crovato e Saracino (2010), ao dizerem 
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que os estudantes constroem a imagem da ciência não só conforme o modo como 

estão ligados à escola, mas também de acordo com a percepção de mundo de cada 

indivíduo.  

A geração mais jovem faz parte da era do conhecimento, da sociedade da 

informação e da grande inovação tecnológica, esse contexto deve fazer parte e estar 

envolvido no processo de aprendizagem dos conhecimentos científicos, e de cada 

imagem que o jovem constrói da ciência. A aproximação do jovem com esses 

processos e a escolha por fazer da ciência uma opção profissional “englobam uma 

combinação de elementos afetivos e cognitivos adquiridos no contexto familiar, nas 

amizades e nos meios de comunicação”, que constroem suas experiências pessoais 

combinadas com o que se aprende na escola (NERESINI; CROVATO; SARACINO, 

2010, p. 17).  

Em suma, os resultados encontrados por esta pesquisa, mostram que as 

meninas estão menos interessadas em seguir carreiras científicas, e que algumas 

regiões do país, como Sul e Sudeste, demonstraram percentuais baixos ao item 

“quero ser um cientista”, bem como “gostaria de fazer um curso técnico ou 

universitário na área científica”, apontam que, além do fator gênero, as 

desigualdades regionais, de alguma forma, parecem influenciar na construção das 

aspirações com a ciência, desviando o estudante do foco profissional para carreiras 

científicas. 

Um ponto relevante a se considerar, levantado por Trumper (2006), na 

pesquisa em Israel, é o fato de que, nas séries iniciais, as crianças possuem 

interesse pela ciência, especialmente pela Física, que diminui, conforme a 

escolaridade. Complementa Santos-Gouw (2013, p. 161), ao dizer que o “interesse 

pela ciência escolar é um dos caminhos trilhados para se chagar à carreira 

científica”, e, portanto, um princípio para o aprofundamento da questão. 

Outros pontos a se considerarem são a percepção que o jovem tem de que 

carreiras científicas possuem pouca expressão no mercado de trabalho, como 

sugere Santos-Gouw (2013), a ideia de que as disciplinas de Ciências são chatas e 

difíceis, apontada por Vogt (2011), a falta de conhecimento das funções das 

profissões ligadas à ciência, indicada por Polino, Chiappe e Castelfranchi (2011), e, 

por fim, a influência de fatores externos sociais e culturais, que, para Dwitt (2013), 

moldam as aspirações, que se traduzem em atitudes sobre as escolhas 

profissionais.  
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Embora os resultados pareçam desanimadores, como Vogt (2014) relatou 

sobre as porcentagens encontradas na pesquisa com jovens latino-americanos, na 

entrevista da Revista Ciência e Cultura, percebe-se que as meninas se interessam 

pela ciência, porém ligada à saúde, e os meninos possuem grande interesse em 

inventar, construir, conhecer e pesquisar sobre as coisas, o que já é um indício de 

que há interesse em habilidades relacionadas à ciência, sendo, portanto, um fator 

estimulante. Esse fato reforça a necessidade e o grande desafio para estudos 

posteriores, a fim de compreender os fatores que levam o jovem a afastar-se das 

carreiras científicas, averiguando em que momento isso ocorre e que elementos 

foram determinantes para o delineamento desse panorama. 
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CAPÍTULO V - A PERCEPÇÃO DOS JOVENS BRASILEIROS ACERCA DOS 
DESAFIOS AMBIENTAIS 

 

É consenso, entre muitos pesquisadores, a consciência da importância e do 

papel fundamental que o conhecimento científico e tecnológico desempenha no 

ensino de Ciências para o desenvolvimento do pleno exercício da cidadania 

(BARAM-TSABARI; YARDEN, 2005; SANTOS-GOUW, 2013; SCHREINER; 

SJØBERG, 2004; VÁZQUEZ ALONSO; MANASSERO MAS, 2009), que, por sua 

vez, implica atitudes autônomas, ações solidárias e liberdade responsável, em 

consonância com a problemática ambiental atual (JACOBI, 2005).  

A educação científica, segundo Cachapuz et al. (2011, p. 21), deve ser real e 

útil, indo além da “habitual transmissão de conhecimentos científicos, incluindo uma 

aproximação à natureza da ciência e à prática científica”, e corrobora Aikenhead 

(1985) que, especialmente, deve dar ênfase às relações 

Ciência/Tecnologia/Sociedade/Ambiente, no intuito de favorecer a participação 

cidadã. 

Desse modo, a educação científica, por meio dessa intrínseca relação, 

desempenha fundamental papel na formação do jovem, fornecendo-lhe subsídios 

para que possa, de forma responsável e fundamentada, enfrentar e lidar com os 

desafios ambientais (SCHREINER; SJØBERG, 2005). Entretanto, além de propor 

novas práticas, devem-se sensibilizar alunos e professores para uma “participação 

mais consciente no contexto da sociedade, de modo a questionar comportamentos, 

atitudes e valores” (JACOBI, 2005, p. 243). Portanto, há que se considerar, 

conforme salienta Santos-Gouw (2013, p. 130), que a ciência escolar deve ter em 

seu núcleo de preocupações a elaboração de currículos que contemplem, no ensino 

de Ciências, o “conhecimento das atitudes dos estudantes para a questão da 

proteção ambiental”. 

Diante desse cenário, em que o ensino de Ciências enfrenta a falta de 

motivação dos estudantes e a dificuldade no ensino e aprendizagem de temas 

científicos, torna-se imprescindível, senão urgente, o despertar para os problemas 

ambientais decorrentes do avanço tecnocientífico, bem como para as suas 

consequências na sociedade. É nesse sentido que, segundo Schreiner e Sjøberg 

(2005), cidadãos ambientalmente ativos são cruciais para o futuro. 
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Esses autores salientam que a educação científica deve contribuir para que 

os estudantes compreendam a relação entre 

Ciência/Tecnologia/Sociedade/Ambiente, porém cabe a estes decidir em que 

momento e qual a melhor forma de aplicar esses conhecimentos, de enfrentar e 

lidar, de forma responsável, com os desafios ambientais emergentes (AIKENHEAD, 

1985; SCHREINER; SJØBERG, 2005). 

Esse comportamento ambientalmente consciente e de habilidades analíticas 

segue a perspectiva de uma educação ambiental crítica, em que a formação incide 

nas relações indivíduo/sociedade, pois “indivíduo e coletividade só fazem sentido se 

pensados em relação” (CARVALHO, 2004, p. 20). Complementa a autora que, na 

educação ambiental crítica, essa relação supõe uma posição de responsabilidade 

pelo mundo, consigo próprio, com os outros (sociedade), caracterizando atitudes 

que determinam o comportamento. 

A educação científica provoca o conhecimento, este, por sua vez, determina 

comportamentos ambientalmente responsáveis e conscientes, resultando na 

integração entre conhecimento e ação, chamados por Jenkins (1994) de educação 

científica para a ação.  

Concordam Schreiner e Sjøberg (2005), ao citarem a palavra empowerment 

como sinônimo de capacitar, de modo a assumir, no ensino, um importante e 

fundamental papel, pois contribui como pré-requisito para a ação, pois não só se 

compõe de conhecimentos e habilidades, mas também valores pessoais, interesse e 

motivação. Desse modo, partindo do pressuposto de que de ações ambientais bem-

sucedidas exigem capacitação, empowerment, passam a atuar no indívíduo como 

um meio de motivação para a ação e o despertar da confiança na possibilidade de 

influenciar mudanças em seu meio (SCHREINER; HENRIKSEN; HANSEN, 2005; 

SCHREINER; SJØBERG, 2005). 

Para os autores, a capacidade de ação predisposta a influenciar a motivação 

e a crença na possibilidade de mudança positiva se desenvolve por meio de: a) 

esperanças e visões para o futuro; b) sentimento geral de que pode influenciar o 

futuro do mundo; c) estar motivado para a ação em relação às questões ambientais; 

d) pensamentos de que a proteção ambiental é importante para a sociedade; e e) 

interesse e envolvimento na questão (SCHREINER; SJØBERG, 2005, p. 54). 

Na presente pesquisa, por entender que tais itens possuem a intenção de 

contemplar os interesses e de entender a forma como o jovem demonstra suas 
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atitudes para com as temáticas ambientais, serão discutidos, conforme os resultados 

da Seção C. Santos-Gouw (2013), ao analisar os dados da pesquisa ROSE, para a 

Seção D, “Eu e os desafios ambientais”, utilizou essa caracterização para entender 

as atitudes dos jovens em relação a diversos aspectos referentes ao meio ambiente.  

Nesse sentido, os dados desta pesquisa possuem extrema relevância e 

buscam contribuir para o conhecimento das percepções, atitudes e valores dos 

jovens que possam levá-los à motivação para a ação em prol do meio ambiente. É 

preciso ressaltar, desse modo, que uma educação ou ensino que busque despertar 

tais sentimentos, que capacitem, habilitem, deem poderes a esse sentimento de 

crença na influência de mudanças em si próprio, no mundo e na sociedade, não 

pode apenas “focar em conceitos curriculares teóricos, mas principalmente em 

estratégias metodológicas que visem à ação” (SANTOS-GOUW, 2013, p. 129). 

Os 14 itens da Seção C, “Eu e os desafios ambientais”, buscam demonstrar 

as atitudes dos jovens com relação a diversos assuntos relacionados à temática 

ambiental, por meio do questionamento: “até que ponto você concorda com as 

seguintes afirmações sobre os problemas do ambiente?”. 

Os resultados estão organizados de forma a comparar os rankings médios 

(na escala Likert) dos itens da Seção C (questões C28 a C41) por gênero e região. 

Para a comparação entre gênero, foram utilizados Testes de Mann-Whitney para 

cada item. O Teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para verificar se há quaisquer 

diferenças entre os rankings médios das cinco regiões brasileiras, e o Teste de 

Games-Howell, para detectar as diferenças estatisticamente significantes. 

Diferenças com p < 0,05 foram consideradas significantes. 
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Tabela 34 - Distribuição dos rankings médios da Seção C (Brasil - por gênero). 

 

Questão 
Média 
geral 

Desvio 
padrão 

  Feminino   Masculino 

Diferença 
(F - M) 

P-Valor* 
Total 
(N) Média 

Desvio 
padrão 

Total 
(N) 

  
Média 

Desvio 
padrão 

Total 
(N) 

    

C28 - A ciência e a tecnologia 
podem resolver todos os 
problemas do ambiente 

2,17 1,05 2323 2,08 1,03 1279   2,28 1,07 1042 -0,197 0,000  

C29 - Eu pessoalmente posso 
influenciar o que acontece ao 
ambiente 

2,98 1,08 2319 3,01 1,08 1271   2,95 1,09 1046 0,062 0,160  

C30 - Ainda podemos 
encontrar soluções para os 
problemas do ambiente 

3,58 0,75 2332 3,61 0,72 1280   3,54 0,79 1050 0,064 0,101  

C31 - As pessoas deveriam 
interessar-se mais pela 
proteção do ambiente 

3,77 0,61 2320 3,83 0,52 1269   3,69 0,70 1049 0,137 0,000  

C32 - Eu estou otimista 
quanto ao futuro 

2,75 1,05 2290 2,80 1,04 1249   2,69 1,07 1039 0,108 0,019  

C33 - O mundo natural é 
sagrado e devemos deixá-lo 
em paz 

2,99 1,08 2272 2,98 1,08 1240   2,99 1,08 1030 -0,011 0,864  

C34 - As pessoas se 
preocupam demais com os 
problemas do ambiente 

1,63 0,97 2304 1,53 0,89 1265   1,75 1,04 1037 -0,216 0,000  

C35 - Penso que cada um de 
nós pode dar uma 
contribuição significativa para 
a proteção do ambiente 

3,54 0,81 2322 3,61 0,76 1275   3,44 0,87 1045 0,172 0,000  

C36 - É correto usar animais 
para experiências médicas se 
assim se pode salvar vidas 
humanas 

2,15 1,16 2306 2,04 1,12 1267   2,29 1,18 1037 -0,256 0,000  

C37 - Os problemas do 
ambiente devem ser deixados 
aos especialistas 

1,72 1,01 2311 1,58 0,93 1266   1,88 1,09 1043 -0,298 0,000  

C38 - É responsabilidade dos 
países ricos resolverem os 
problemas do ambiente no 
mundo 

1,77 1,05 2306 1,65 0,99 1262   1,93 1,10 1042 -0,281 0,000  

C39 - Os animais devem ter o 
mesmo direito à vida que as 
pessoas 

3,38 0,94 2312 3,47 0,88 1258   3,28 1,00 1052 0,196 0,000  

C40 - As ameaças ao 
ambiente não são da minha 
conta 

1,42 0,89 2319 1,32 0,80 1270   1,54 0,99 1047 -0,218 0,000  

C41 - Os problemas do 
ambiente são exagerados 

2,21 1,19 2311 2,17 1,18 1266   2,25 1,20 1043 -0,080 0,119  

* Teste de Mann-Whitney. 
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Com relação às esperanças e visões para o futuro (itens C30 e C32), os 

percentuais atingidos pelas respostas dos jovens são altos, com a maior média 

ultrapassando os 3 pontos. No panorama geral, os jovens brasileiros acreditam que 

ainda podemos encontrar soluções para os problemas do ambiente (3,58±0,75) e 

estão otimistas quanto ao futuro (2,75±1,05). Se comparados os gêneros, ambos 

apresentam alto grau de concordância de que podemos encontrar soluções para os 

problemas ambientais (M: 3,61±0,72; H: 3,54±0,79) e se declaram otimistas quanto 

ao futuro, especialmente as meninas (diferença de 0,109).  

Segundo Schreiner e Sjøberg (2005), as esperanças impulsionam as ações 

e encorajam o indivíduo, pois o que se deseja, para o futuro, pode alterar o que se 

faz no presente. Assim, os jovens brasileiros demonstram, em suas respostas, 

esperanças na visão do futuro e, portanto, apresentam atitudes positivas que, 

consequentemente, poderão gerar ações conscientes e responsáveis frente aos 

desafios ambientais, não só no que concerne ao eu, mas na relação deste com a 

sociedade. 

No quesito estar motivado para ações em relação às questões ambientais, o 

item C40, “As ameaças ao ambiente não são da minha conta”, apresenta a 

afirmação de forma negativa, de modo que, quanto menor a média atribuída, maior o 

otimismo na postura dos jovens. Tanto no panorama geral (1,42), quanto por gênero 

(M: 1,32±080; H: 1,54±0,99), a postura assumida pelos jovens brasileiros é de não 

concordância com a afirmação, de modo a considerar que são de interesse de todos 

as ameaças ao meio ambiente.  

Essa postura, novamente, denota o sentimento encorajador de realizarem 

ações em prol do meio ambiente, com diferença significativa para os meninos (-

0,218), e, se comparada com as respostas do item E65 da Seção E, estão dispostos 

inclusive a realizar sacrifícios, bem como abrir mão de produtos de consumo para 

verem resolvidos os problemas ambientais. 

Para o sentimento de que podem influenciar o futuro do mundo (itens C29 e 

C35), os jovens demonstram concordar que podem influenciar no que acontece no 

ambiente (M: 3,01±1,08; H: 2,95±1,09) e, principalmente, dar sua contribuição 

pessoal (M: 3,61±0,76; H: 3,44±0,87), especialmente as meninas. Se comparados os 

percentuais com o item E58, “Penso que cada um de nós pode dar sua contribuição 

significativa para a proteção do ambiente”, percebe-se uma alta concordância com a 
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participação pessoal e na essencial contribuição para a solução dos problemas 

ambientais, novamente com diferença estatística maior para as meninas (0,211). 

Sobre a característica de pensar que a proteção ambiental é importante para 

a sociedade (C31, C34 e C41), novamente, dois dos três itens apresentam 

afirmação inversa e remetem as pontuações menores a atitudes positivas (C34 e 

C41). Os resultados apontam que os jovens não acreditam que os problemas do 

ambiente sejam exagerados (G: 2,21; M: 2,17; H: 2,25) e que as pessoas se 

preocupam demais com eles (G: 1,63; M: 1,53; H: 1,75), nesse caso, com diferença 

estatística maior para os meninos (-0,216). 

A pontuação média para o item C31 foi a maior dentre os demais, tanto na 

média geral (3,77), como para meninas (3,83) e meninos (3,69), demonstrando que 

existe uma alta concordância entre os jovens brasileiros que as pessoas devem se 

interessar mais em proteger o meio ambiente. Essa atitude demonstra um forte 

engajamento nas questões ambientais, bem como a motivação para o 

desenvolvimento de ações positivas que impulsionem os estudantes a usar suas 

potencialidades de agir (SCHREINER; SJØBERG, 2005). 

Quanto à solução dos problemas ambientais, os meninos (2,28±1,07) 

apresentam maior concordância que as meninas (2,08±1,03) com relação à C&T 

resolver os problemas do ambiente, entretanto, os dados não demonstram alto grau 

de otimismo, o que coaduna com a postura adotada nas respostas ao item E54, “A 

C&T pode resolver todos os problemas ambientais” da Seção E, em que a 

percepção dos estudantes foi ainda mais pessimista. 

Com base nos dados, os estudantes também não atribuem aos países ricos 

a responsabilidade de resolver os problemas ambientais do mundo, tampouco deixá-

los aos especialistas. Posturas que, somadas ao descrédito de que a C&T pode 

resolver todos os problemas ambientais, lhes conferem também a responsabilidade 

e, portanto, interesse no desenvolvimento de ações e senso de obrigações.   

Com relação ao item C33, “O mundo natural é sagrado e devemos deixá-lo 

em paz”, os jovens apontaram concordância, uma vez que o percentual atingido foi 

próximo dos 3 pontos. Também acreditam que os animais devem ter o mesmo 

direito à vida que as pessoas (M: 3,47±0,88; H: 3,28±1,00), com diferença estatística 

para as meninas 0,196, com a percepção de que não é correto usar animais para 

experiências médicas, mesmo isso que possa salvar vidas humanas. 
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Os dados acima demonstram a confirmação de uma tendência apresentada 

em diversas pesquisas que buscaram contemplar as atitudes dos jovens em relação 

ao ambiente, bem como a motivação para a ação (CAVAS et al., 2009; NERESINI; 

CROVATO; SARACINO, 2010; SANTOS-GOUW, 2013; SARJOU et al., 2012).  

Na Itália, os dados apontam que os jovens aliam a importância à 

participação ativa nas questões relacionadas ao meio ambiente e, de modo especial, 

no que se refere à busca por soluções de questões ambientais. As questões com 

maior pontuação média geral demonstram que 55,3% dos jovens acreditam que as 

pessoas deveriam interessar-se mais pela proteção do meio ambiente, 59% pensam 

que cada um pode dar sua contribuição, e 46,3% estão otimistas de que é possível 

encontrar soluções para os problemas ambientais, com um nível de envolvimento 

maior demonstrado pelas meninas (NERESINI; CROVATO; SARACINO, 2010). 

Os dados da pesquisa de Cavas et al. (2009), na Turquia, expressam que 

80% dos respondentes concordam fortemente que é possível encontrar soluções 

para os problemas ambientais e que as pessoas devem se preocupar, mas também 

contribuir com a proteção do ambiente. Na maioria das afirmações do instrumento, 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em favor das meninas. 

As maiores diferenças estão nas afirmações de que cada um de nós pode dar 

contribuição significativa para a proteção do ambiente, e as pessoas devem se 

preocupar mais com a proteção ambiental. 

Os estudantes iranianos, no geral, demonstram atitudes positivas referentes 

às questões ambientais, com pontuação acima da média da escala, 2,5 significativas 

ao nível de p < 0,05, para os itens: as pessoas deveriam se preocupar mais com os 

problemas ambientais (M = 2,64); é responsabilidade dos países ricos resolverem os 

problemas ambientais do mundo (M = 2,62); os animais devem ter o mesmo direito à 

vida que as pessoas (M = 2,63); e, com a maior média, quase toda a atividade 

humana (M = 3,06) (SARJOU et al., 2012). 

No Brasil, Santos-Gouw (2013) encontrou as maiores médias nos mesmos 

itens que a presente pesquisa, demonstrando que os jovens continuam otimistas 

com relação ao futuro e consideram fortemente que podemos encontrar soluções 

para os problemas ambientais, especialmente entre as meninas (M: 3,53; H: 3,33). 

Mostram-se motivadas para a ação e inclusive dispostas a fazerem sacrifícios em 

prol do meio ambiente, sentimento considerado extremamente positivo e 

diretamente relacionado com a tomada de decisões pró-ambientais. 
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Outra característica das pesquisas aqui descritas é o fato de as meninas se 

declararem mais otimistas que os meninos quanto ao futuro e à contribuição que 

cada um de nós pode dar para a proteção do meio ambiente. Cavas et al. (2009), 

que realizaram um trabalho sobre a visão dos estudantes turcos sobre os desafios 

ambientais, estabelecendo relações entre gêneros, apontam que muitos estudos 

caminham nessa linha. 

Sobre a relação entre gênero e meio ambiente, muitos estudos indicam que 

as meninas demonstram comportamentos mais favoráveis, otimistas, com maior 

senso de responsabilidade e afetividade para com a natureza (TASKIN, 2009). A 

essa diferença algumas razões são atribuídas e estão relacionadas à forma como o 

comportamento é moldado pelo processo de socialização, que contempla 

expectativas culturais e de gênero, tanto no contexto familiar quanto no social     

(ALP et al. 2006; CAVAS et al. 2009; TUNCER et al. 2005).   

No estudo de Tuncer et al. (2005), os resultados indicaram que as meninas 

demonstraram atitudes positivas com o meio ambiente e uma forte vontade de 

preservar. Os autores atribuíram tais atitudes ao fato de que, devido ao processo de 

socialização, as mulheres são mais compassivas, carinhosas e dedicadas, ao 

contrário dos meninos, que são socializados para serem independentes, 

competitivos e menos complacentes. 

Um dado interessante, no estudo de Alp et al. (2006), é o fato de que as 

meninas tiveram intenções comportamentais mais favoráveis, por estabelecerem 

uma forte relação emocional com o ambiente e os animais, ou seja, uma relação de 

grande sensibilidade ambiental. 

Nesse sentido, os dados aqui apresentados corroboram a maioria das 

características dos estudos acima citados, pois as jovens brasileiras são mais 

otimistas, acreditam que as pessoas deveriam estar mais preocupadas com seus 

problemas ambientais e que os animais devem ter o mesmo direito à vida que as 

pessoas (ALP et al., 2006; CAVAS et al., 2009; TASKIN, 2009; TUNCER et al., 

2005).  

No questionário, os itens C32, “Estou otimista quanto ao futuro”, e C30, 

“Ainda podemos encontrar soluções para os problemas do ambiente”, sugerem por 

meio das respostas, o conhecimento das visões de futuro dos jovens, bem como os 

itens C29, “Eu pessoalmente posso influenciar o que acontece ao ambiente”, e C40 
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(negativa), “As ameaças ao ambiente não são da minha conta”, sugerem a 

motivação quanto à ação dos jovens, vistas na figura 33. 

 

  

Figura 33 - Gráficos que apresentam diferenças de gênero dos jovens brasileiros 
quanto à visão de futuro e motivação para a ação. 

 
Conjugando os dados obtidos, é possível observar que as jovens são mais 

otimistas quanto à visão de futuro que os meninos (C32), bem como na pergunta 

negativa, em que discordam mais que os meninos, indicando maior motivação 

pessoal para a ação (C40). Santos-Gouw (2013) corrobora os mesmos dados e 

classificou de atitudes pró-ativas o fato de as meninas possuírem visões de futuro 

mais otimistas, bem como o fato de apresentarem crenças de que ainda é possível 

fazer algo em prol do ambiente.  

Entretanto, os meninos são mais confiantes na contribuição da ciência para 

a resolução dos problemas ambientais, uma vez que a média obtida para a questão 

foi de 2,17, com diferença significativa de gênero.  

Houve o interesse em conhecer qual a atitude dos jovens frente aos desafios 

ambientais nas regiões brasileiras. Para os itens C28, C29, C35, C36 e C39, não 

foram detectadas diferenças estatisticamente significantes entre as médias das 

cinco regiões brasileiras (p > 0,05 em cada um dos testes de Kruskal-Wallis). Para 

todos os outros itens, o respectivo teste de Kruskal-Wallis identificou pelo menos 

uma diferença estatisticamente significante entre regiões.  
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A tabela 35 apresenta as médias das regiões, e os valores em negrito 

referem-se aos itens com diferenças estatisticamente significativas. 

 
Tabela 35 - Distribuição dos rankings médios da Seção C, por região. 

 

Questão 
Média 
geral 

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

P-valor* 
Média 

Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

C28 - A ciência e a 
tecnologia podem 
resolver todos os 
problemas do ambiente 

2,17 2,14 1,12 2,19 1,05 2,12 1,06 2,23 1,00 2,18 1,02 0,246  

C29 - Eu pessoalmente 
posso influenciar o que 
acontece ao ambiente 

2,98 2,91 1,14 3,00 1,03 3,07 1,08 2,95 1,08 2,99 1,07 0,203  

C30 - Ainda podemos 
encontrar soluções para 
os problemas do 

ambiente 

3,58 3,57 0,80 3,54 0,74 3,65 0,71 3,55 0,76 3,59 0,73 0,042  

C31 - As pessoas 
deveriam interessar-se 
mais pela proteção do 
ambiente 

3,77 3,76 0,63 3,76 0,62 3,84 0,53 3,74 0,64 3,74 0,63 0,021  

C32 - Eu estou otimista 
quanto ao futuro 

2,75 2,68 1,09 2,79 1,03 2,86 1,07 2,66 1,05 2,78 1,01 0,019  

C33 - O mundo natural é 
sagrado e devemos 
deixá-lo em paz 

2,99 2,93 1,11 3,04 1,05 3,05 1,10 2,86 1,08 3,05 1,05 0,014  

C34 - As pessoas se 
preocupam demais com 
os problemas do 
ambiente 

1,63 1,62 0,98 1,78 1,02 1,63 1,00 1,51 0,89 1,57 0,91 0,000  

C35 - Penso que cada 
um de nós pode dar 
uma contribuição 
significativa para a 
proteção do ambiente 

3,54 3,50 0,87 3,55 0,79 3,61 0,77 3,54 0,81 3,48 0,82 0,091  

C36 - É correto usar 
animais para 
experiências médicas 
se assim se pode salvar 
vidas humanas 

2,15 2,17 1,19 2,18 1,15 2,24 1,18 2,09 1,10 2,07 1,15 0,266  

C37 - Os problemas do 
ambiente devem ser 
deixados aos 
especialistas 

1,72 1,81 1,11 1,80 1,03 1,65 0,97 1,61 0,92 1,67 0,97 0,015  

C38 - É 
responsabilidade dos 
países ricos resolverem 
os problemas do 
ambiente no mundo 

1,77 1,81 1,11 1,97 1,10 1,76 1,08 1,71 0,94 1,58 0,94 0,000  

C39 - Os animais devem 
ter o mesmo direito à 
vida que as pessoas 

3,38 3,34 0,99 3,37 0,91 3,35 0,97 3,46 0,88 3,41 0,93 0,306  

C40 - As ameaças ao 
ambiente não são da 
minha conta 

1,42 1,44 0,92 1,57 0,99 1,39 0,90 1,28 0,73 1,40 0,86 0,000  

C41 - Os problemas do 
ambiente são 
exagerados 

2,21 2,24 1,23 2,41 1,19 2,27 1,23 2,02 1,12 2,06 1,14 0,000  

* Teste de Kruskal-Wallis. 

No intuito de localizar as diferenças nas respostas dos estudantes por 

regiões, foi aplicado o Teste de Games-Howell, através da média por pares. 
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Observa-se, na tabela 35, por meio dos dados obtidos, que, embora o Teste de 

Kruskal-Wallis tenha identificado, pelo menos, uma diferença estatisticamente 

significante entre regiões, os itens C30, C31 e C33 não foram citados nos testes de 

Games-Howell, indicando que as comparações duas a duas não apresentaram 

diferenças significativas entre as médias das regiões para cada um desses três 

itens.  

Tal fato não apresenta contradição nos resultados, uma vez que os níveis 

descritivos dos respectivos testes de Kruskal-Wallis são aqueles que ficaram mais 

próximos do ponto de corte de 5%, em particular, o item C30 apresentou p-valor 

igual a 0,042 (4,2%), valor muito próximo do ponto de corte.  

 
Tabela 36 - Comparações múltiplas dos rankings médios para a Seção C, por regiões. 

        

Questão Comparação Diferença P-valor* 

C32 - Eu estou otimista quanto ao futuro Norte - Sudeste 0,205 0,040 

C34 - As pessoas se preocupam demais com 
os problemas do ambiente 

Nordeste - Sudeste 0,261 0,001 

Nordeste - Sul 0,207 0,012 

C37 - Os problemas do ambiente devem ser 
deixados aos especialistas 

Centro-Oeste - Sudeste 0,204 0,018 

Nordeste - Sudeste 0,190 0,031 

C38 - É responsabilidade dos países ricos 
resolverem os problemas do ambiente no 
mundo 

Centro-Oeste - Sul 0,226 0,006 

Nordeste - Norte 0,214 0,023 

Nordeste - Sudeste 0,267 0,001 

Nordeste - Sul 0,392 0,000 

C40 - As ameaças ao ambiente não são da 
minha conta 

Centro-Oeste - Sudeste 0,162 0,022 

Nordeste - Norte 0,178 0,031 

Nordeste - Sudeste 0,292 0,000 

Nordeste - Sul 0,170 0,045 

C41 - Os problemas do ambiente são 
exagerados 

Centro-Oeste - Sudeste 0,222 0,032 

Nordeste - Sudeste 0,391 0,000 

Nordeste - Sul 0,346 0,000 

Norte - Sudeste 0,251 0,015 

* Teste de Games-Howell. 

 
Embora os nortistas tenham apresentado média dos rankings 

estatisticamente maior que a média da Região Sudeste e, desse modo, 

considerados mais otimistas quanto ao futuro, a diferença entre ambas ficou próxima 

do ponto de corte (p = 0,040), o que indica que ela pode não ser significante o 

suficiente para concluir que existe, de fato, uma diferença nas populações que estão 

sendo comparadas (jovens brasileiros que residem nas regiões Norte e Sudeste). 

Entretanto, os jovens do Norte demonstram otimismo maior que os residentes no 
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Centro-Oeste, Nordeste e Sul, dados que podem ser mais bem visualizados na 

figura 34. 

 

 

Figura 34 - Gráfico apresentando as médias regionais quanto ao otimismo para o 
futuro. 

 
No geral, o otimismo quanto à contribuição da C&T para o futuro é 

recorrente em todas as regiões e demonstra que os jovens brasileiros possuem 

percepções positivas, embora ainda não consigam ver melhorias para os pobres, a 

fome e a miséria. Entretanto, o otimismo demonstrado sugere atitudes positivas, e a 

atitude determina o discurso e as ações de um indivíduo (COBERN, 1991; 

SCHREINER; SJØBERG, 2004; SCHREINER; SJØBERG, 2005).    

No Sudeste e no Sul do Brasil, os jovens discordam mais da afirmação de 

que as pessoas se preocupam demais com os problemas do meio ambiente que os 

nordestinos. No que se refere a deixar os problemas do ambiente para os 

especialistas, no Sudeste, os jovens concordaram menos que os do Nordeste e 

Centro-Oeste. 

Os sulistas acreditam menos que os jovens do Centro-Oeste que os 

problemas ambientais do mundo são de responsabilidade dos países ricos, assim 

como os jovens do Norte, Sudeste e Sul concordam menos que os jovens do 

Nordeste com relação a essa afirmação. 

O item C40 possui uma indagação negativa, ou seja, quanto menor o valor 

atribuído à questão, mais positiva é a postura do jovem, desse modo, as médias da 

região Sudeste foram estatisticamente menores que do Centro-Oeste, denotando 

uma postura positiva desses jovens com relação à responsabilidade com as 

ameaças ao meio ambiente. Bem como os jovens nortistas, sulistas e do Sudeste 
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brasileiro se mostram mais conscientes de que as ameaças ambientais são de sua 

conta do que os nordestinos. 

No Centro-Oeste, os jovens não acreditam que os problemas do ambiente 

sejam exagerados quanto os moradores do Sudeste. Já no Nordeste, os estudantes 

concordam menos que os jovens do Sudeste e Sul, bem como os nortistas com 

relação aos jovens do Sudeste. 

Retomando os dados da tabela 35, é possível observar que, dentre os itens 

com maiores médias, em todas as regiões brasileiras, concerne à percepção dos 

jovens de que as pessoas deveriam preocupar-se mais com os problemas 

ambientais. Observe-se a figura 35.  

 

 

Figura 35 - Gráfico referente à percepção do jovem brasileiro com relação ao item 
C31. 

 

Na representação do gráfico, observa-se que há uma atitude positiva em 

todos os jovens respondentes de que a preocupação com o ambiente é essencial. 

Tal posição, segundo Schreiner e Sjøberg (2004; 2005) e Cobern (1980), demonstra 

os valores pessoais de cada um e gera a motivação para a ação que encoraja o 

indivíduo a influenciar positivamente o seu meio ou entorno. Os autores ainda 

complementam que essas atitudes provocam no sujeito um comportamento 

ambientalmente consciente, desse modo, conhecer as atitudes dos jovens 

brasileiros com relação ao ambiente pode despertar a motivação para a ação, bem 

como subsidiar iniciativas de mudanças, reafirmando a importância desta pesquisa. 
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CAPÍTULO VI - CARACTERÍSTICAS, PREFERÊNCIAS E OPINIÕES: O QUE O 
JOVEM BRASILEIRO PENSA DE SUAS AULAS DE CIÊNCIAS 

 

A educação científica formal tem apresentado fragilidade e deficiência bem 

como o ensino de Ciências. Em diferentes níveis, lacunas preocupantes têm levado 

pesquisadores a buscarem entender as relações dos jovens com a ciência. Diversas 

pesquisas nacionais e internacionais, bem como avaliações apontam que o 

desempenho dos jovens, em muitos casos, é inferior ao desejado, e, nesse caso, o 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes PISA (em inglês, Program for 

International Student Assessment) ilustra o panorama. 

O PISA, uma avaliação internacional padronizada e desenvolvida em 

conjunto com os países da OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) e aplicada a alunos de 15 anos do ensino regular, 

compreende os domínios de Leitura, Matemática e Ciências, não somente no 

tocante ao domínio curricular destes, mas também quanto aos conhecimentos 

relevantes e às habilidades necessárias à vida adulta. 

O Brasil participou da avaliação em 2000, 2003, 2006, 2009 e 2012       

(INEP, 2012b), obtendo sua maior pontuação em Ciências em 2009, mantendo a 

mesma pontuação em 2012. Apesar de ter evoluído, o Brasil ainda está nas 

posições mais baixas do ranking dos países desenvolvidos e emergentes, com os 

quais compete diretamente. Retomando os resultados apresentados pelo INEP 

(2009), percebe-se que, apesar de ter subido 30 pontos em Ciências desde 2000, 

essa pontuação se manteve estável de 2003 a 2006 (390 pontos) e depois de 2009 

a 2012 (405 pontos).  

Em Ciências, o desempenho brasileiro também ficou abaixo da média, no 

nível da Argentina, Colômbia, Jordânia e Tunísia. O Brasil ficou, nesse item, atrás do 

Chile, da Costa Rica, do Uruguai e do México, mas à frente do Peru. Desde 2006, a 

performance brasileira saiu dos 390 pontos e chegou aos 405 em 2012. O estudo 

mostra que cerca da metade dessa evolução deve ser atribuída a mudanças 

demográficas e socioeconômicas da população. 

Observando os dados da OCDE, é possível inferir que, em 2000, o Brasil 

ficou em penúltimo lugar entre os 43 países avaliados, com 375 pontos, acima 

apenas do Peru; em 2003, apesar de ter sua pontuação maior, subiu para 390 

pontos, entre os 41 países avaliados, também ficou apenas uma colocação acima do 
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último, a Tunísia; em 2006, entre os 57 países avaliados, o Brasil ficou em 52° lugar, 

acima de Colômbia, Tunísia, Azerbaijão, Catar e Quirguistão, mantendo a média de 

390 pontos da avaliação anterior. 

Entretanto, em 2009, o Brasil saiu dos 390 pontos e subiu para 405, obtendo 

sua maior pontuação em Ciências até então, entre os 65 países participantes, a 

posição alcançada foi de 53, porém, em 2012, apesar de manter a mesma 

pontuação, entre os 65 países avaliados, caiu para a 59º posição, ficando apenas 

acima da Colômbia, Tunísia, Albânia, Catar, Indonésia e Peru, contudo, o país foi o 

que conseguiu a maior evolução do desempenho em Matemática, saindo de 356 

pontos, em 2003, para 391, em 2012 (INEP, 2012b; NORBERTO ROCHA, 2013).  

No relatório do PISA (2012), alguns pontos positivos foram destacados, no 

Brasil, houve um aumento percentual de estudantes de 15 anos matriculados, pois, 

em 2003, 65% dos jovens dessa faixa etária frequentavam a escola, já em 2012, 

passou para 78%. Outro destaque foi a queda na taxa de repetência, que passou de 

40,1%, em 2009, para 37,4%, em 2012. O relatório ainda faz uma inferência 

importante, atribui essa evolução na pontuação dos brasileiros às mudanças 

demográficas e socioeconômicas da população. 

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população mais 

pobre está estudando mais. O tempo de permanência na escola, entre os brasileiros 

20% mais pobres com até 21 anos, cresceu 36% entre os anos de 2003 e 2013. 

Porém, apesar de ter evoluído, o Brasil ainda ocupa um dos mais baixos 

lugares na posição dos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os países asiáticos dominam o topo dos 

rankings em que Hong Kong aparece em segundo lugar em Ciências, Cingapura na 

terceira posição. Xangai, na China, lidera em todos, nos três rankings, com 613 

pontos em Matemática, 570 em leitura e 580 Ciências. Uma questão preocupante, 

pois os resultados brasileiros ainda estão muito distantes dos resultados dos outros 

países, o que revela a necessidade da melhoria da qualidade do ensino de Ciências 

nas escolas brasileiras: evoluir é preciso, mas melhorar é uma necessidade, 

ademais, se o ensino não for atrativo, continuará causando o desinteresse dos 

jovens. 

Sjøberg (2004) aponta que o interesse dos jovens, independentemente do 

gênero, com relação à ciência escolar, vem diminuindo, sendo considerada por eles 
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difícil e chata, sem espaço para a criatividade. Sobre valorizar a criatividade dos 

jovens, Pechula, Gonçalves e Caldas (2013) apontam que 

 

Aprender a aprender, ensinava Paulo Freire. Saber pensar, 
complementa Pedro Demo. Aprender a fazer como dizia Celestien 
Freinet. Como, porém, “aprender a aprender”, “saber pensar” e 
“aprender a fazer”? Os caminhos são múltiplos, inúmeros e não 
necessariamente convergentes. Entretanto, em todos eles, não 
importam os atalhos ou percursos realizados, o fundamental é 
manter a curiosidade pelo conhecimento, ensinar a fazer perguntas, 
a pensar, a desenvolver argumentos, sejam eles contrários ou 
favoráveis ao tema em estudo (PECHULA; GONÇALVES; CALDAS, 
2013, p. 45). 

 

Desse modo, um dos papéis da educação científica formal, para Osborne, 

Simon e Collins (2003), seria promover atitudes positivas para com a ciência escolar. 

Vázquez Alonso e Manassero Mas (2007) vão além e defendem a ideia de que as 

atitudes e as emoções devem estar inclusas na educação científica formal, pois, 

uma vez formadas as atitudes, estas se tornam difíceis de mudar. 

A terminologia atitude, segundo Antonioli (2012), abarca a dimensão 

cognitiva (conhecimentos sobre o objeto) e, principalmente, a dimensão afetiva, que 

trata justamente do posicionamento do indivíduo, em termos de ser ou não favorável 

em relação a um objeto. Assim, esse âmbito emotivo atitudinal engloba o “constructo 

psicoeducativo que influi sobre a aprendizagem através de elementos como 

motivação, autocontrole, interesse, etc. e elementos atitudinais e emocionais, mais 

concretos” (ANTONIOLI, 2012, p. 28). 

Essa atitude positiva com relação à ciência, para Talim (2004), “é uma 

disposição ou tendência para responder positivamente ou negativamente em relação 

a alguma coisa (ideia, objeto, pessoa, situação, etc.)”, com três componentes: 

cognitiva, emocional e comportamental. Contudo, trata-se de bases e relações que 

sustentam as escolhas dos jovens no presente e no futuro. 

Características socioeconômicas, culturais, contextos escolares, gênero, 

idade são os principais fatores que contribuem para que se possam entender os 

valores que os jovens atribuem à ciência, sendo fundamental o conhecimento 

destes, pois é a partir deles que é construída a vontade de seguir carreiras 

científicas. Essa vontade é considerada como núcleo central da atitude, ao longo da 

vida, com relação às posições favoráveis e desfavoráveis.  
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Assim, as atitudes envolvem sentimentos, crenças e valores sobre o 

empreendimento científico, a escolha científica, o impacto da ciência na sociedade 

ou os propósitos dos cientistas (OSBORNE; SIMON; COLLINS, 2003). Portanto, 

Vázquez Alonso e Manassero Mas (2008) alertam para o fato de que é por volta dos 

12 anos de idade que a falta de interesse dos jovens pela ciência começa a surgir, e 

a curiosidade natural passa a desinteresse, de modo que é um período crítico para a 

ciência escolar, podendo transformar-se em fracasso escolar e, consequentemente, 

em não escolha futura por carreiras científicas. 

Esses apontamentos demonstram que o caminho que o estudante segue 

depende de fatores como o momento da sociedade, da economia, etc. Segundo 

Antonioli (2012, p. 30), “não é coincidência o Japão, os EUA e a Europa terem maior 

proporção de engenheiros em relação à África ou à América Latina”. Osborne, 

Simon e Collins (2003) destacam que, em uma pesquisa realizada com jovens 

ingleses, a maioria dos estudantes de 16 anos pensa que a ciência é valiosa para a 

sociedade, mas que a ciência escolar é muito chata, ou seja, esses jovens apreciam 

a ciência e a tecnologia do mundo real, mas não gostam da ciência escolar. 

A ciência que se aprende na escola tende a se tornar de pouco interesse 

para os jovens, apesar de estes reconhecerem os importantes resultados de sua 

aplicação na sociedade; na França, mais de metade dos jovens entre 15 e 25 anos 

afirma ter uma imagem negativa do ensino científico, devido à forma como os 

conteúdos são transmitidos; na Espanha, alunos acreditam que a ciência escolar é 

difícil e tediosa; no País de Galles, os alunos atribuem ao ensino de Ciências um 

valor puramente utilitário (NERESINI; CROVATO; SARACINO, 2010). 

Diante desse cenário, segundo Santos-Gouw (2013), surgem diversas 

pesquisas que relacionam a falta de interesse pelas carreiras científicas às aulas de 

Ciências (AIKENHEAD, 2005; VÁZQUEZ ALONSO; MANASSERO MAS, 2008). 

Nesse ponto, algumas questões precisam ser consideradas com relação ao 

desinteresse dos jovens pela ciência como conteúdos irrelevantes para as 

necessidades, interesses e aspirações, metodologias descontextualizadas, 

dificuldade em comparação com outras disciplinas e poucas aulas experimentais, 

levando o aluno a não se sentir envolvido no processo, muito menos pelo clima 

social e emocional das aulas (FENSHAM, 2004; OSBORNE; SIMON; COLLINS, 

2003; REIS, 2006; SANTOS-GOUW, 2013; VÁZQUEZ ALONSO; MANASSERO 

MAS, 2008).  
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Para Cracker (2006), o desinteresse pela ciência depende de como ela é 

apresentada aos alunos. Em sua pesquisa, a autora verificou que a maioria dos 

estudantes que seguem a carreira científica justificam a relação com seu passado, 

em que participaram de mais cursos ligados à ciência. Os que têm pouco contato 

quando jovens, dificilmente, optam por ingressar nesse tipo de carreira. Ela também 

percebeu que a tendência em seguir carreiras científicas está entre os homens. 

Neresini, Crovato e Saracino (2010) sinalizam que a proximidade positiva 

dos jovens com a ciência, em idade escolar, contribui para fomentar o o seu 

interesse e a sua compreensão de valores que os adultos atribuem à ciência, além 

do mais, é decisiva nas escolhas que a sociedade faz e virá a fazer. 

Observa-se, diante do exposto, que alguns argumentos utilizados por 

autores tentam diminuir a lacuna existente entre a percepção do jovem em relação à 

ciência e a ciência escolar, que precisam ser estreitadas com uma educação 

científica de natureza econômica, utilitária, cultural, democrática e moral 

(OSBORNE, 2000; OSBORNE; SIMON; COLLINS, 2003; REIS, 2006). 

Desse modo, a opinião e as percepções dos jovens sobre Ciências e suas 

aulas de Ciências são importantes sinalizações de como ações pedagógicas podem 

ser reestruturadas para que jovens tenham atitudes mais positivas, com uma 

educação em Ciência e Tecnologia mais politizada e infundida de valores humanos 

e ambientais mais relevantes. Nessa perspectiva e na tentativa de encontrar 

indicadores que estabelecessem relação entre os jovens estudados com a ciência, 

e, embora a análise, nesta seção, esteja direcionada às aulas de Ciências, três 

seções do questionário Barômetro serão retomadas para as discussões, quando 

necessário.  

As três seções são: A seção B, “O meu futuro emprego”, que busca 

compreender quais os interesses profissionais dos estudantes, com 10 itens, em que 

o jovem poderia assinalar mais de um, se considerasse necessário, a Seção D, 

“Minhas aulas de Ciências”, em que se pode investigar a opinião dos jovens com 

relação às suas aulas de Ciências em escala do tipo Likert, de 4 pontos, com a 

sinalização de marcar apenas um item em cada tema, indo do não concordo para o 

concordo, e, por fim, a Seção F, “Quantas vezes você já realizou as seguintes 

atividades”, que busca compreender os hábitos informativos dos jovens, a 

frequência com que buscam informações científicas em ambientes virtuais, revistas, 
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televisão, livros e museus, através de escala do tipo Likert, de 4 pontos, indo do 

nunca a muitas vezes. 

 

6.1 OS JOVENS BRASILEIROS: O QUE PENSAM SOBRE SUAS AULAS DE 
CIÊNCIAS? 
 

As aulas de Ciências, na escola, em muitas pesquisas, são consideradas 

pelos jovens como descontextualizadas, cheias de conteúdo transmissivo e com 

dificuldades desnecessárias (OSBORNE; SIMON; COLLINS, 2003; JISDEJÖ et al., 

2009; NERESINI; CROVATO; SARACINO, 2010; DANAIA; FITZGERALD; 

MCKINNON, 2012). Assim, percebe-se que as aulas se constituem em um momento 

importante para fomentar o interesse dos jovens, não só por temas/assuntos 

científicos, mas também estimulá-los a seguir carreiras que lidem com ciência e 

tecnologia ou científicas. Nesse sentido, fomentar o interesse dos jovens significa 

despertar o interesse que, por sua vez, irá determinar, ao longo de sua vida, as suas 

decisões e ações (COBERN, 1980; SCHREINER; SJØBERG, 2004; SCHREINER; 

SJØBERG, 2005).   

As médias gerais e por gênero, para as questões da Seção D, “As minhas 

aulas de Ciências”, podem ser observadas na tabela 37. Na referida tabela, as 

afirmações de cada item não foram colocadas e estão representadas pelas letras 

correspondentes à seção do questionário, por exemplo: D42 “Penso que todos 

deverão aprender Ciências”. 

 

Tabela 37 - Médias gerais e por gênero com relação às aulas de Ciências. 

                    

Item Média geral Desvio padrão 

Feminino   Masculino 
Diferença  

(F - M) 
P-Valor* 

Média Desvio padrão 
  

Média Desvio padrão 
  

D42 3,12 1,03 3,21 0,99   3,00 1,07 0,20 0,000  

D43 3,29 0,91 3,37 0,87   3,20 0,95 0,17 0,000  

D44 2,99 1,00 3,03 0,99   2,93 1,02 0,10 0,028  

D45 3,25 0,97 3,33 0,93   3,16 1,01 0,16 0,000  

D46 2,98 1,02 3,05 0,98   2,88 1,05 0,17 0,000  

D47 2,57 1,14 2,63 1,11   2,49 1,16 0,14 0,003  

D48 3,13 0,97 3,17 0,96   3,09 0,98 0,08 0,035  

 
* Teste de Mann-Whitney. 

 



256 
 

A questão mais pontuada foi a D43, tanto no geral (3,29), quanto por gênero: 

meninas (3,37); meninos (3,20). O item mais apontado nas respostas dos jovens 

brasileiros demonstra que os conhecimentos que adquirem nas aulas de Ciências 

serão úteis na vida cotidiana. Esse fator reforça a premissa de que o jovem deve 

ser, ao mesmo tempo, sujeito e objeto da ação de seu desenvolvimento, e que a 

educação em Ciências é uma área de conhecimento necessária para a formação do 

cidadão (MAGALHÃES JÚNIOR; LOURENCINI JÚNIOR; CORAZZA, 2014).  

Os resultados encontrados, no presente estudo, por meio do teste de    

Mann-Whitney, para diferenças entre gênero, com p-valor p < 0,005, consideradas 

significativas, apontaram que os jovens brasileiros possuem atitudes positivas com 

relação às suas aulas de Ciências, o que confirma a tendência constatada por 

Santos-Gouw (2013). Tanto meninos como meninas concordam que a ciência 

apresentada na escola amplia as possibilidades de carreira e ainda ajuda a melhorar 

a saúde.  

Embora, em todos os itens, tenham sido detectadas diferenças significativas 

entre meninos e meninas, como todos os sinais das diferenças são positivos, há, em 

média, um grau ligeiramente maior de concordância para as jovens do que para os 

jovens, em relação a todos os itens da Seção D investigados. Assim, os dados 

apontam que as meninas são mais motivadas que os meninos, pois concordam com 

a afirmação D42, “Penso que todos deverão aprender Ciências” (diferença de 0,20; p 

= 0,000) e também com a D45, “As aulas de Ciências estimulam a curiosidade 

acerca das coisas que ainda não podemos explicar” (diferença de 0,16; p = 0,000), e 

ainda com a D46, “As aulas de Ciências aumentam o gosto pela natureza” (diferença 

de 0,17; p = 0,000). 

Um dado interessante é que, apesar dessa motivação com relação à 

importância das aulas de Ciências, de questões ambientais, de saúde e 

principalmente da relação entre o que é estudado e o cotidiano e as oportunidades 

de carreira, não demonstram a mesma motivação com relação ao item D47, 

“Gostaria de ter mais aulas de ciência”, sendo o item menos pontuado, tanto no 

geral (2,57), quanto por gênero: meninas (2,63) e meninos (2,49). Dessarte, esse 

dado é importante e traz boas notícias, pois mostra uma predisposição dos jovens 

ao aprendizado da ciência. 

Em uma pesquisa realizada em 2006 pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia, em parceria com a Academia Brasileira de Ciências, coordenada pelo 
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DEPDI/SECIS/MCT e pelo Museu da Vida/COC/Fiocruz, com colaboração do 

Labjor/Unicamp e da FAPESP, sobre o levantamento do interesse, grau de 

informação, atitudes, visões e conhecimento que os brasileiros têm da Ciência e 

Tecnologia, 41% dos entrevistados apontaram ter muito interesse por Ciência e 

Tecnologia. Quando questionados sobre a falta de interesse em Ciência e 

Tecnologia, 7% apontam que não precisam saber sobre isso, e 5% não gostam do 

assunto (Ministério da Ciência e Tecnologia, 2006). Na edição da pesquisa no ano 

de 2010, o número de interessados em Ciência e Tecnologia diminuiu para 35%, 

porém, um ponto positivo é destacado ao serem questionados sobre o porquê da 

falta de interesse nessa área, que também diminui para 3,6%. 

Na Suécia, Jidesjö et al. (2009), na coleta com o instrumento ROSE, aponta 

que os jovens respondentes, com faixa etária de 15 anos de idade, quando 

questionados sobre suas aulas de Ciências, acreditam que todos devem aprender 

Ciências na escola, meninas: 2,90 e meninos 2,72 (2,81 ± 1,12), e que as aulas de 

Ciências estimulam a curiosidade acerca das coisas que ainda não podemos 

explicar, meninas: 2,53 e meninos 2,42 (2,47 ± 1,10), e que os conhecimentos em 

ciência são úteis para a vida cotidiana, meninas: 2,75 e meninos 2,63 (2,69 ± 1,02) 

(JIDESJÖ et al., 2009, p. 218). 

De modo geral, assim como no Barômetro Brasil, a tendência das meninas 

suecas é ligeiramente maior do que a dos meninos na questão da motivação, porém, 

estas consideram a disciplina de Ciências mais difícil que os meninos, com diferença 

de 0,34; p = <0,001. Por outro lado, os meninos suecos possuem uma posição mais 

positiva que as meninas na opção de seguir carreira que lide com tecnologia (2,12 ± 

1,18) ou ser cientista (1,68 ± 1,00), e, se retomarem os dados do Barômetro Brasil, 

da Seção B, sobre o futuro emprego e, mais especificamente, dos itens D49 e D50, 

é possível perceber a mesma tendência com os jovens brasileiros (JIDESJÖ et al., 

2009). 

Ademais, os jovens suecos consideram que a ciência apresentada na escola 

é importante, porém menos interessante do que as demais disciplinas, o que aponta 

uma menor motivação com relação aos dados encontrados junto aos jovens 

brasileiros, tanto por Santos-Gouw (2013) como pelo Barômetro Brasil. Também na 

Austrália, Danaia, Fitzgerald e Mckinnon (2013) verificaram que os dados 

demonstram que os jovens parecem não compreender que a ciência tem forte 

relação com o cotidiano e por isso a consideram importante, mas não para si, de 
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modo que, de certa forma, compromete a participação consciente e, principalmente, 

cientificamente, informada, como cidadãos (JIDESJÖ et al., 2009; DANAIA; 

FITZGERALD; MCKINNON, 2013).   

Danaia, Fitzgerald e Mckinnon (2013), nas três coletas que realizaram para a 

pesquisa sobre a relação dos jovens com a ciência escolar, no Ensino Médio (2001, 

divulgada por GOODRUM et al., 2001; 2005 com 2.016 jovens; 2011 com 1.585 

jovens), tiveram a mesma constatação: a ciência que se aprende na escola não é 

considerada pelos jovens como útil na vida cotidiana e, portanto, desnecessária para 

o futuro. Dado preocupante, pois as questões como saúde, meio ambiente e a futura 

profissão não os preocupam. 

Lyons (2006), ao comparar experiências de estudantes da Suécia, Inglaterra 

e Austrália, encontrou aspectos comuns no que se refere às aulas de Ciências: 

estudantes de ambos os países apontam que o desinteresse provém, além da falta 

de relação entre o conteúdo e o cotidiano, das aulas transmissivas e de muitas 

dificuldades consideradas desnecessárias. Para Schreiner e Sjøberg (2007), o 

pouco interesse pela ciência é mais característico nos jovens provenientes de países 

em desenvolvimento, uma vez que os estudantes de países desenvolvidos 

apresentavam tendência mais positiva. 

Embora, neste trabalho, a intenção não tenha sido comparar o índice de 

desenvolvimento humano das cidades ou regiões pesquisadas, observa-se, na 

tabela abaixo, a grande variedade de respostas entre as mesmas com relação às 

aulas de Ciências e que características regionais, condições culturais e sociais 

exercem influência nos resultados. Para Neresini, Crovato e Saracino (2010), essas 

características possivelmente influenciam as decisões dos jovens, porque se 

combina o que se aprende na escola com as experiências pessoais advindas da 

cultura e do meio social em que esses jovens estão inseridos. A tabela 38 

representa a distribuição dos rankings médios, por região. 
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Tabela 38 - Teste de Kruskal-Wallis, com relação ao interesse pelas aulas de Ciências, 

por região. 

                                  

Questão 
Média 
geral 

Centro-Oeste   Nordeste   Norte   Sudeste   Sul 

P-valor* 
Média 

Desvio 
padrão 

  

Média 
Desvio 
padrão 

  

Média 
Desvio 
padrão 

  

Média 
Desvio 
padrão 

  

Média 
Desvio 
padrão 

        

D42 3,12 2,99 1,11   3,19 0,97   3,29 0,97   3,10 1,03   3,01 1,04 0,000  

D43 3,29 3,30 0,92   3,45 0,81   3,42 0,89   3,11 0,95   3,12 0,93 0,000  

D44 2,99 2,99 1,02   3,11 0,94   3,17 0,97   2,76 1,05   2,86 0,98 0,000  

D45 3,25 3,20 1,02   3,26 0,90   3,35 0,92   3,19 1,04   3,27 0,96 0,188  

D46 2,98 2,93 1,05   3,13 0,93   3,07 1,01   2,88 1,03   2,85 1,03 0,000  

D47 2,57 2,48 1,19   2,78 1,04   2,67 1,16   2,47 1,12   2,41 1,11 0,000  

D48 3,13 3,08 1,03   3,28 0,92   3,29 0,90   2,97 0,98   3,00 0,97 0,000  

 
* Teste de Kruskal-Wallis. 
 
 

Entre todos os itens, apenas o D45 (“As aulas de Ciências estimulam a 

minha curiosidade acerca das coisas que ainda não conseguimos explicar”) não 

mostrou diferenças estatisticamente significantes entre as regiões (p = 0,188). Desse 

modo, o teste de Games-Howell foi aplicado para cada item, com coeficiente de 

confiança global de 95%. Os resultados estão na tabela 39. 
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Tabela 39 - Teste de Games-Howell, com relação ao interesse pelas aulas de Ciências, por 
região. 

        

Questão Comparação Diferença P-valor* 

D42 

Nordeste - Centro-Oeste 0,202 0,015 

Norte - Centro-Oeste 0,305 0,000 

Norte - Sudeste 0,188 0,045 

Norte - Sul 0,280 0,000 

D43 

Centro-Oeste - Sudeste 0,189 0,018 

Centro-Oeste - Sul 0,176 0,028 

Nordeste - Sudeste 0,334 0,000 

Nordeste - Sul 0,321 0,000 

Norte - Sudeste 0,312 0,000 

Norte - Sul 0,300 0,000 

D44 

Centro-Oeste - Sudeste 0,229 0,007 

Nordeste - Sudeste 0,353 0,000 

Nordeste - Sul 0,255 0,001 

Norte - Centro-Oeste 0,183 0,030 

Norte - Sudeste 0,412 0,000 

Norte - Sul 0,315 0,000 

D46 

Nordeste - Centro-Oeste 0,193 0,016 

Nordeste - Sudeste 0,245 0,002 

Nordeste - Sul 0,279 0,000 

Norte - Sul 0,219 0,013 

D47 

Nordeste - Centro-Oeste 0,306 0,000 

Nordeste - Sudeste 0,316 0,000 

Nordeste - Sul 0,371 0,000 

Norte - Sul 0,263 0,006 

D48 

Nordeste - Centro-Oeste 0,200 0,009 

Nordeste - Sudeste 0,315 0,000 

Nordeste - Sul 0,290 0,000 

Norte - Centro-Oeste 0,204 0,008 

Norte - Sudeste 0,318 0,000 

Norte - Sul 0,293 0,000 

* Teste de Games-Howell. 

 

Conforme os dados obtidos pelo teste, observa-se que os jovens do Norte 

(3,29±0,97) e Nordeste (3,19±0,97) são os mais motivados a aprender Ciências, 

enquanto os jovens do Sul (3,01±1,04) e Sudeste (3,10±1,03) se mostram com 

menor motivação. Esses resultados seguem a tendência apresentada por Santos-

Gouw (2013), em que os jovens das regiões Norte (2,81 ± 1.09) e nordeste 

(2,85±1.11) obtiveram maior pontuação no sentido de que pensam que todos devem 

aprender Ciências. 

Essas mesmas regiões também apresentam maiores pontuações quando 

questionados se os conhecimentos que aprendem nas aulas de Ciências serão úteis 

para a vida cotidiana e também para a afirmação de que oferecem melhores 
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oportunidades na conquista pela carreira. Mais uma vez, os jovens das regiões Sul e 

Sudeste tiveram um grau de concordância menor para essas afirmações. 

 Tanto para o item D46 (“As aulas de Ciências aumentam o meu gosto pela 

natureza”) quanto para o item D47 (“Eu gostaria de ter mais aulas de Ciências na 

escola”), os entrevistados do Nordeste do Brasil apresentaram uma percepção maior 

em relação aos jovens das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Por sua vez, os 

jovens do Norte apresentaram médias ponderadas maiores que os jovens do Sul. 

 Finalmente, para o item D48 (“A ciência que aprendo na escola me ensina a 

cuidar melhor da minha saúde”), os rankings médios do Nordeste e do Norte (que 

não se diferenciaram entre si) foram estatisticamente maiores que os rankings 

médios do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul (sendo que estes três últimos não se 

diferenciaram entre si). 

De modo geral, os jovens das regiões Sul e Sudeste foram os que 

demonstraram ter atitudes mais negativas com relação à ciência escolar, pois, em 

seis itens, atribuíram médias menores, apontando que: não acham que devem 

aprender Ciências, que esta não desperta o interesse e nem melhorará suas 

oportunidades de carreira, tampouco ensina a cuidar melhor da saúde, e não tiveram 

o gosto pela natureza aumentado. Novamente, os dados desta pesquisa estão 

seguindo a tendência encontrada por Santos-Gouw (2013). 

 

6.2 O QUE PENSAM OS JOVENS BRASILEIROS SOBRE SUAS AULAS DE 
CIÊNCIAS ATRAVÉS DE CATEGORIAS 
 

Para conhecer o que os jovens pensam sobre suas aulas de Ciências, como 

se relacionam com as Ciências na escola, suas motivações e quais suas percepções 

sobre o ensino e aprendizagem da disciplina, os nove itens foram agrupados em três 

categorias. Tais categorias foram adaptadas do agrupamento realizado por Santos-

Gouw (2013), pois, após a redução de itens para a construção do Barômetro, a 

seção ficou com menos constructos. O critério utilizado para o agrupamento foi 

reunir questões com a mesma orientação e estão expressas no quadro abaixo. 
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Categorias Questões 

Relação entre disciplina e a futura carreira D44; D49; D50 

Interesse pessoal pela disciplina D42; D47 

Vantagens diretas da aprendizagem da disciplina D43; D45; D46; D48 

 
Quadro 15 - Categorias da Seção D, “As minhas aulas de Ciências”. 

 
Fonte: SANTOS-GOUW, 2013, p. 72. 

 

Algumas questões do instrumento ROSE, Seção F, “As minhas aulas de 

Ciências”, também foram categorizadas por outros pesquisadores para as coletas do 

projeto no Japão por Ogawa e Shimode (2004) e na Inglaterra por Jenkins e Nelson 

(2005).   

Portanto, para as nove questões da Seção D (D42 a D50), agrupadas em três 

categorias, foi calculada a média ponderada dos rankings das respectivas questões. 

O peso de cada item é o seu próprio tamanho amostral. A tabela 40 apresenta as 

médias gerais ponderadas para cada categoria, as médias por gênero via Teste de 

Mann-Whitney.  

 

Tabela 40 - Médias por gênero para as três categorias elaboradas a partir das 
questões da Seção D. 

                  

Agrupamento 
Média 
geral 

Desvio 
padrão 

Feminino Masculino 
Diferença 

(F - M) 
P-Valor* 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

1 - Relação entre 
disciplina e a futura 
carreira; 

2,42 0,74 2,33 0,72 2,53 0,76 -0,20 0,000  

2 - Interesse pessoal 
pela disciplina; 

2,84 0,91 2,92 0,88 2,75 0,93 0,17 0,000  

3 - Vantagens diretas da 
aprendizagem da 
disciplina. 

3,17 0,70 3,23 0,68 3,09 0,72 0,15 0,000  

 
* Teste de Mann-Whitney. 
 

Foram detectadas diferenças entre os gêneros nas três categorias (p < 

0,0005 para os três testes de Mann-Whitney). O agrupamento das questões em 

categorias confirmou a análise dos itens D49 e D50, ou seja, a diferença para o 

Agrupamento 1 (“Relação entre disciplina e a futura carreira”) é significativamente 

negativa (-0,20), de modo que os meninos pontuaram mais do que as meninas, em 
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média. A análise dos itens D49 e D50 (que, juntamente com D44, compõem o 

Agrupamento 1) também indicou que os rankings médios originais foram maiores 

para os homens em relação às mulheres, o que influiu diretamente no cálculo das 

médias ponderadas. 

Assim, é possível perceber que os meninos veem maior relação entre a 

ciência e a futura carreira, pois, nas afirmações: quero ser um cientista (D49), 

gostaria de ter um emprego que lide com tecnologia avançada (D50); e o item 87, 

“gostaria de fazer um curso técnico ou universitário na área científica”, apontaram 

uma tendência maior em relação às meninas. Tais resultados seguem a tendência 

encontrada em diversas pesquisas, inclusive a coleta ROSE Brasil 2013, realizada 

por Santos-Gouw. Os resultados podem ser visualizados na figura abaixo. 

 

 

Figura 36 - Gráfico com as médias por gênero para as três categorias elaboradas a 
partir das questões da Seção D. 

 

Ao fazer uma análise geral dos dados encontrados, os resultados apontam 

que os meninos, desde as respostas sobre as habilidades e competências que 

almejam com relação ao futuro emprego (Seção B), seguem a linha de construir, 

inventar, consertar conhecer e pesquisar sobre as coisas, em contrapartida, as 

meninas já relacionam a ciência com as vantagens diretas na vida cotidiana, ao 

demonstrarem interesse em curar, valorizar e lutar pelo direito das pessoas e meio 

ambiente. Percebe-se que há uma linha tênue, porém distinta, separando as 

opiniões dos jovens brasileiros.  

No geral, as meninas possuem maior interesse pela disciplina e conseguem 

relacionar a ciência com as vantagens diretas da aprendizagem da disciplina. Craig 

e Ayres (1998) afirmam que as meninas britânicas, em sua maioria, manifestaram 



264 
 

mais interesse pela disciplina de Ciências escolar do que os meninos, embora não 

sejam maioria dos que chegam ao nível universitário nas carreiras científicas. O 

mesmo foi observado nas pesquisas de Teppo e Rannikmäe (2004), pois a maioria 

das meninas relaciona Ciências com as vantagens diretas da disciplina, porém não a 

relaciona com suas futuras carreiras, principalmente as ligadas a Ciência e 

Tecnologia. 

O PISA (2006) também investigou o interesse dos jovens com relação à 

ciência escolar. O instrumento que também utiliza escala Likert com 4 pontos, ao ser 

comparado com o ROSE Brasil e o Barômetro, demonstra que, no geral, os 

brasileiros possuem interesse pela ciência escolar quando analisada a porcentagem 

atribuída pelos jovens na questão que indaga sobre a utilidade da ciência e a 

utilização desta no cotidiano. No PISA (2006), a média geral foi de (3,22), no ROSE 

Brasil (2013), a média foi de (3,00), e, no Barômetro Brasil (2014), a média foi (3,29). 

Embora o ano de aplicação e a idade dos respondentes variem (no PISA há 

uma grande defasagem idade/série, já no ROSE Brasil e no Barômetro não, pois 

participaram apenas jovens matriculados no 1º ano), percebe-se, nos três 

instrumentos, uma mesma tendência com relação ao interesse pela ciência escolar. 

A partir do interesse em verificar a tendência de respostas dos jovens 

brasileiros com relação às categorias nas regiões do país, percebe-se que houve 

diferenças significativas para as regiões nas três categorias, podendo ser 

observadas na tabela abaixo. Cabe ressaltar que as categorias citadas se referem 

às do quadro 15 e aqui são descritas apenas com os números 1, 2, e 3. 

 

Tabela 41 - Médias ponderadas e Teste de Kruskal-Wallis para as regiões. 

 

Categorias 
Média 
geral 

Centro-Oeste   Nordeste   Norte   Sudeste   Sul 

P-valor* 
Média 

Desvio 
padrão 

  

Média 
Desvio 
padrão 

  

Média 
Desvio 
padrão 

  

Média 
Desvio 
padrão 

  

Média 
Desvio 
padrão 

        

1 2,422 2,454 0,767   2,488 0,745   2,562 0,732   2,263 0,731   2,297 0,694 0,000  

2 2,845 2,732 0,977   2,989 0,841   2,986 0,879   2,787 0,910   2,720 0,896 0,000  

3 3,166 3,135 0,725   3,280 0,628   3,284 0,679   3,037 0,752   3,063 0,691 0,000  

Teste de Kruskal-Wallis. 

Os testes de Kruskal-Wallis para os três agrupamentos indicam que existem 

diferenças entre as regiões (p < 0,0005) quanto às médias ponderadas. Para 
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identificação das diferenças, foram aplicados testes de Games-Howell, observados 

na tabela abaixo. 

 

Tabela 42 - Comparações múltiplas para as médias ponderadas dos agrupamentos, 
por região. 

 
Categoria-1     

Comparação Diferença P-Valor* 

Centro-Oeste - Sudeste 0,191 0,001 

Centro-Oeste - Sul 0,157 0,008 

Nordeste - Sudeste 0,225 0,000 

Nordeste - Sul 0,191 0,001 

Norte - Sudeste 0,299 0,000 

Norte - Sul 0,265 0,000 

* Teste de Games-Howell. 

      

      

Categoria-2     

Comparação Diferença P-Valor* 

Nordeste - Centro-Oeste 0,256 0,000 

Nordeste - Sudeste 0,202 0,006 

Nordeste - Sul 0,269 0,000 

Norte - Centro-Oeste 0,254 0,000 

Norte - Sudeste 0,200 0,009 

Norte - Sul 0,267 0,000 

* Teste de Games-Howell. 

      

      

Categoria-3     

Comparação Diferença P-Valor* 

Nordeste - Centro-Oeste 0,144 0,005 

Nordeste - Sudeste 0,243 0,000 

Nordeste - Sul 0,216 0,000 

Norte - Centro-Oeste 0,149 0,007 

Norte - Sudeste 0,247 0,000 

Norte - Sul 0,220 0,000 

* Teste de Games-Howell. 

 

A partir dos resultados obtidos, é possível observar que, para a categoria 1, 

as respectivas médias ponderadas para os jovens do Sudeste e do Sul do Brasil são 

estatisticamente menores em relação aos entrevistados do Centro-Oeste, do 

Nordeste e do Norte. Desse modo, os jovens das regiões Sudeste e Sul possuem 

menor interesse na relação entre a disciplina de Ciências e sua futura carreira se 

comparados aos jovens do restante do Brasil, o que mantém a tendência encontrada 

tanto no geral como por gênero. 
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Quanto ao interesse pessoal pelas disciplinas de Ciências, os jovens das 

regiões Nordeste e Norte apresentaram médias ponderadas maiores que as médias 

dos jovens das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Logo, há evidências de que 

jovens do Norte e do Nordeste do Brasil possuem uma consciência maior de que 

aulas de Ciências são importantes e que deveriam ser ministradas com mais 

frequência nas escolas do que os jovens das outras regiões do Brasil. 

Com relação à categoria 3, há uma separação clara entre a opinião dos 

jovens do Norte/Nordeste e jovens do Centro-Oeste/Sudeste/Sul, de forma que as 

médias ponderadas para o primeiro grupo foram estatisticamente maiores em 

relação às médias do segundo grupo. Logo, há evidências de que jovens das 

regiões Norte e Nordeste apresentam uma percepção maior de que as aulas de 

Ciências podem vir a ser importantes quando os conceitos que são aprendidos são 

postos em prática no dia a dia. 

Dessarte, as meninas e os jovens das regiões Norte e Nordeste demonstram 

maior interesse pessoal pela disciplina de Ciências e reconhecem as vantagens 

diretas desta, embora as meninas não demonstrem interesse em seguir carreiras 

científicas assim como os jovens do Sul e Sudeste. Interessante destacar que, 

apesar de reconhecerem a importância da ciência para seu cotidiano, o interesse em 

seguir carreiras científicas está na maioria masculina e em proporção pequena, 

corroborando com a tendência encontrada por Jidesjö et al. (2009) de que os jovens, 

apesar de perceberem a importância da ciência, parecem não querer aproximar-se 

dela. 

Os resultados encontrados através dos dados da Seção D, “As minhas aulas 

de Ciências”, revelaram uma tendência oposta encontrada em outros países, em sua 

maioria desenvolvidos. Os jovens brasileiros possuem interesse pela ciência escolar, 

estão motivados com as aulas de Ciências e reconhecem sua importância e 

utilidade, embora não tenham preferência por esta em relação às outras disciplinas. 

Em contrapartida, reforça-se a tendência encontrada nas pesquisas de muitos 

países em não estarem motivados a seguirem carreiras científicas. 

Chang, Yeung e Cheng (2009, p. 447) corroboram essa observação, 

apontando que os resultados de suas pesquisas em Taiwan constataram que as 

estratégias em sala de aula adotadas pelos professores são fundamentais para 

efetuar a mudança nas atitudes dos estudantes em “relação à ciência e 

aprendizagem das ciências”. Para DeWitt et al. (2013), a presença de um professor 
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comprometido com o processo de aprendizagem automaticamente gera um 

ambiente favorável e que corresponda às aspirações dos estudantes. 

Portanto, esses dados discutidos, neste capítulo, representam a voz dos 

jovens brasileiros. Com o intuito de que essas vozes alcancem as escolas e os 

professores, é que foram elaborados e encaminhados às escolas os resultados de 

cada uma delas comparados aos resultados nacionais (de todas as seções) 

(APÊNDICE G). 

Pretende-se, portanto, que a escola tenha um retorno do trabalho dos 

pesquisadores, bem como a certeza da parceria firmada, e que, principalmente, 

essas vozes sejam consideradas como elementos importantes no sentido de poder 

fornecer subsídios aos professores para a elaboração de estratégias que visem 

despertar o interesse, a motivação, além de possíveis ações de mudanças positivas 

com relação à escolha da profissão. 
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CAPÍTULO VII - CIÊNCIA E TECNOLOGIA: O QUE PENSAM OS JOVENS 
BRASILEIROS? 

 

Os resultados obtidos junto à Seção E, “As minhas opiniões sobre ciência”, 

serão apresentados ao longo deste capítulo. Trata-se de 15 itens (afirmações) que 

questionam o quanto os jovens respondentes concordam com as afirmações da 

seção. Os itens constantes da seção, segundo Santos-Gouw (2013, p. 169) e 

Schreiner e Sjøberg (2004, p. 67), buscam “conhecer a percepção dos jovens sobre 

o papel da ciência e tecnologia (C&T) na sociedade”, uma vez que procuram dar 

ênfase a questões relacionadas com “confiança, interesse, benefícios e malefícios 

bem como empreendimento científico”.  

Mapear a percepção pública da C&T, por meio da representação dos 

interesses e atitudes dos jovens, frente às questões ligadas à C&T, não só constitui 

indicadores, mas faz parte de um campo de conhecimento que visa compreender a 

dinâmica de relações existentes entre a ciência, tecnologia e a sociedade, ou, como 

complementa Aikenhead (1985), ciência-tecnologia-sociedade-ambiente. Segundo 

Vogt, esses indicadores  

 

[...] representam, hoje, um aparato para a tomada de decisões 
públicas em sociedades democráticas, no sentido tanto de incentivar 
a comunicação da ciência quanto de desenvolver sistemas para a 
participação de diferentes atores em questões ligadas a ciência e 
tecnologia (FAPESP, 2011, p. 7).  

 

Desse modo, conhecer o interesse dos jovens por temas científicos e 

tecnológicos permite não só uma participação mais consciente destes no processo 

de interpretação dos benefícios ou malefícios da C&T nos diversos setores da 

sociedade, mas também a adequação das prioridades científicas às demandas 

específicas desse grupo (VOGT; POLINO, 2003; FAPESP, 2001; SANTOS-GOUW, 

2013).  

Na Ibero-América, a importância, tanto política quanto acadêmica, de se 

conhecer o interesse, a opinião e as atitudes como indicadores de percepção de 

C&T ganhou forças nos últimos anos, embora esse movimento tenha tido início 

desde a década de 1990 em muitos países, como Portugal, Espanha, Colômbia, 

Panamá, México e Argentina. O Brasil vem caminhando nesse sentido e, desde a 
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década de 1980, já demonstrava interesse e iniciativas em busca de mapear a 

percepção pública de temas ligados à ciência e tecnologia no país 

(CASTELFRANCHI et al., 2013; FAPESP, 2011; MASSARANI; MOREIRA, 2009). 

Essas iniciativas impulsionaram a dimensão de que não só os termos ciência 

e tecnologia possuem interação profunda entre si (VÁZQUEZ ALONSO; 

MANASSERO MAS, 2007), mas de que são importantes na sociedade e precisam 

ser conhecidos. 

Ademais, Castelfranchi et al. (2013) salientam que a ausência de 

conhecimentos técnicos e científicos por parte da população, expressa na maioria 

das pesquisas realizadas em diversos países, afeta a qualidade do debate público 

sobre C&T e aponta uma menor capacidade de decisão informada por parte dos 

cidadãos, consequências que podem gerar graves prejuízos nos diversos setores da 

sociedade, bem como no desenvolvimento econômico. 

Complementa Fourez (1997) que vivemos em um mundo repleto de produtos 

da indagação científica, portanto, a educação científica converteu-se em uma 

necessidade para todos, e conhecer os interesses e opiniões que os jovens 

demonstram pela cultura científica e tecnológica (SANTOS-GOUW, 2013) permite 

compreender o nível de conhecimento destes a fim de melhorar a participação dos 

cidadãos na tomada de decisões relativas à aplicação dos novos conhecimentos 

(CACHAPUZ et al., 2011).  

Desse modo, com base nos resultados das diversas enquetes, parece clara 

a premissa de que, cada vez mais, os indivíduos dessa sociedade serão solicitados 

a elaborarem julgamentos sobre questões relacionadas ao conhecimento científico e 

tecnológico, assim, os que não possuírem uma compreensão mínima da forma como 

a C&T influencia o meio, poderão elaborar julgamentos truncados (SANTOS-GOUW, 

2013). 

Tal situação foi chamada por cientistas famosos, como Sagan (2006), de 

analfabetismo científico, causado pelo déficit no conhecimento sobre temas ligados 

à C&T e que, de certa forma, segundo o autor, pode estar ligado à hostilidade para 

com a ciência, colocando uma barreira entre o público e a confiança na ciência e 

tecnologia. Isso porque as primeiras enquetes sobre a percepção pública 

demonstraram que a população carecia de conhecimentos básicos sobre a ciência, 

ou seja, grande parte dos entrevistados, em todos os países, era analfabeta 

científica (BODMER, 1985; CASTELFRANCHI et al., 2013). 
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Nesse sentido, corrobora Jenkins (2006b), ao apontar o fundamental papel 

da ciência escolar nesse processo de formação, embora a escola não seja o único 

ambiente em que o interesse pela C&T seja despertado, porém se classifica como 

um importante meio em que a curiosidade é aguçada. Complementam Vázquez 

Alonso e Manassero Mas (2007), ao abordarem o fato de que o adulto busca 

respostas sobre as questões de C&T por meio das relações estabelecidas com o 

que aprendeu em idade escolar. 

Portanto, para Aikenhead (2005), é papel da ciência escolar trabalhar não só 

as relações existentes entre a ciência, a tecnologia, a sociedade, o ambiente, mas 

abordar também as características intrínsecas da prática científica, uma vez que o 

objetivo desta seja o de fornecer aos jovens subsídios para o exercício da cidadania, 

que só se efetiva quando estes compreendem as dimensões humanas e sociais da 

prática científica, bem como as consequências nos diversos setores e âmbitos 

sociais.  

A ciência escolar cumpre seu papel quando oferece aos jovens uma 

formação científica realmente útil (CACHAPUZ et al., 2011) e ao favorecer a 

participação na tomada fundamentada de decisões (AIKENHEAD, 1985), sendo este 

um componente básico da educação para a cidadania (FOUREZ, 1997; DEBOER, 

2000; CACHAPUZ et al., 2011). 

Pardo e Calvo (2004) fazem uma importante observação quando comentam 

que um dos pressupostos centrais da área de compreensão pública da ciência 

reside na ideia de que as atitudes das pessoas, sentimentos, visões e expectativas 

sobre a ciência dependem de seu nível de alfabetização científica, em que tanto 

atitudes positivas quanto negativas influenciam no posicionamento das pessoas.  

Sjøberg (2002) comenta sobre a importância e o conhecimento da C&T pela 

sociedade e salienta uma preocupante situação: em diversos países, cada vez mais, 

os jovens estão apresentando atitudes negativas e se distanciando do gosto e da 

vontade de aprender Ciências, postura que vem refletindo em suas escolhas 

acadêmicas e profissionais.  

O autor refere-se a um dos possíveis motivos, como a falta na comunicação, 

entrosamento, interlocução entre a ciência escolar e o público. A visão que muitos 

têm de a ciência ser fria em relação aos problemas enfrentados no cotidiano 

também é apontada como fator gerador de atitudes negativas. O fator gênero 

também influencia negativamente nas atitudes dos jovens para com a ciência, 
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embora também se considere que fatores como cultura, família e sociedade estejam 

diretamente ligados a essas posturas que, como consequência natural, os afasta 

também de trabalhos ligados à área da ciência e de carreiras científicas (SJØBERG, 

2005; TRUMPER, 2004; VÁZQUEZ ALONSO; MANASSERO MAS, 2007). 

Problematizar a ciência e a tecnologia com base nos pressupostos sociais e 

trazer para as discussões a socialização de informações que permitam a tomada de 

decisão, atitudes positivas e posicionamento cidadão no que concerne ao 

conhecimento científico e ao aparato tecnológico, para Santos-Gouw (2013), é uma 

das posturas a serem adotadas pela escola e educadores. E conhecer o que os 

jovens pensam e quais suas concepções acerca da C&T se faz necessário, para que 

se possa investir na construção de um currículo que contemple as necessidades 

pessoais, coletivas, a dinâmica das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, 

despertando a compreensão da cultura científica e o prazer pelo conhecimento. 

 

7.1 AS OPINIÕES DO JOVENS BRASILEIROS FRENTE À CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 
 

Na tabela 43, são apresentados os rankings médios (na escala Likert) gerais 

e por gênero dos 15 (E51 a E65) itens constantes da Seção E, “As minhas opiniões 

sobre a ciência”. Para a comparação entre meninos e meninas, foi utilizado o Teste 

de Mann-Whitney para cada item. Os valores apresentados em negrito referem-se a 

diferenças estatisticamente significativas de gênero. 
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Tabela 43 - Médias gerais e testes de Mann-Whitney para diferenças em relação ao 
gênero dos jovens para o grupo de itens referentes à Seção E. 

                        

Questão 
Média 
geral 

Desvio 
padrão 

  Feminino Masculino 

Diferença 
(F - M) 

P-Valor* 
Total 
(N) Média 

Desvio 

padrão 

Total 

(N) 
Média 

Desvio 

padrão 

Total 

(N) 
  

E51 - A ciência e a tecnologia 
encontrarão curas para doenças 
como a AIDS, o câncer etc. 

3,29 0,92 2326 3,34 0,88 1280 3,24 0,97 1044 0,101 0,054  

E52 - Devido à ciência e à 
tecnologia, haverá melhores 
oportunidades para as futuras 
gerações 

3,32 0,85 2317 3,35 0,82 1273 3,27 0,88 1042 0,085 0,030  

E53 - A ciência e a tecnologia 
ajudarão a erradicar a pobreza e 
a fome no mundo 

2,26 1,04 2296 2,22 1,03 1258 2,31 1,05 1036 -0,095 0,031  

E54 - A ciência e a tecnologia 
podem resolver quase todos os 
problemas ambientais 

2,31 1,03 2310 2,25 1,02 1268 2,38 1,04 1040 -0,137 0,002  

E55 - A ciência e a tecnologia 
ajudam os pobres 

1,76 0,93 2307 1,67 0,88 1270 1,86 0,97 1035 -0,194 0,000  

E56 - A ciência e a tecnologia 
são as causas dos problemas do 
ambiente 

2,00 1,01 2299 1,92 0,98 1262 2,10 1,03 1035 -0,181 0,000  

E57 - A ciência contemporânea 
ameaça valores fundamentais 
como a vida humana e da família 

2,12 1,00 2211 2,07 0,98 1219 2,19 1,01 990 -0,121 0,006  

E58 - Minha contribuição é 
essencial para a solução dos 
problemas ambientais 

3,09 1,02 2293 3,19 0,97 1264 2,98 1,06 1027 0,211 0,000  

E59 - Os cientistas seguem o 
método científico que os leva 
sempre às respostas corretas 

2,28 1,03 2282 2,21 1,02 1255 2,36 1,03 1025 -0,149 0,001  

E60 - Apenas o governo pode 
prevenir a degradação ambiental 

1,56 0,90 2288 1,47 0,83 1253 1,67 0,98 1033 -0,202 0,000  

E61 - Podemos sempre confiar 
no que os cientistas dizem 

1,70 0,90 2300 1,60 0,84 1270 1,82 0,96 1028 -0,225 0,000  

E62 - Ciência e tecnologia 
mudam rapidamente nosso 
estilo de vida 

2,75 1,07 2288 2,70 1,08 1264 2,82 1,05 1022 -0,119 0,009  

E63 - As pessoas se preocupam 

muito com os problemas 
ambientais 

1,75 0,98 2287 1,68 0,95 1259 1,84 1,00 1026 -0,161 0,000  

E64 - Os cientistas são neutros e 
objetivos 

2,45 1,00 2243 2,43 0,99 1232 2,46 1,01 1009 -0,031 0,409  

E65 - Desejo ver resolvidos os 
problemas do ambiente mesmo 
que isso implique sacrificar 
produtos de consumo 

2,82 1,09 2274 2,83 1,07 1254 2,80 1,11 1018 0,038 0,511  
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Conforme os dados apresentados acima, no que concerne aos benefícios da 

C&T para a sociedade, os jovens brasileiros atribuem grande importância à Ciência 

e Tecnologia, principalmente no que concerne a melhores oportunidades para as 

futuras gerações (3,32±0,85), sendo que as meninas estão mais otimistas que os 

meninos, diferença (0,085) estatisticamente significativa para o gênero.  

Outro item em que, na média geral (3,290,92), meninas (3,34±0,88) e 

meninos (3,24±0,97) expressam credibilidade e concentram expectativas é o 

referente à crença de que a C&T encontrará cura para doenças como a AIDS, o 

câncer, etc., não apresentando diferença (0,101) estatisticamente significativa entre 

os gêneros.  

Os dados desta pesquisa corroboram os resultados encontrados pela 

FAPESP (2011, p. 11), segundo os quais, no Estado de São Paulo, o “interesse que 

as pessoas declaram ter por assuntos de caráter científico e tecnológico é bastante 

elevado”, demonstrando que o paulistano é positivo e otimista. Dos 1.825 

entrevistados, 860, ou seja, 47%, se disseram interessados em temas e assuntos de 

C&T. 

Na enquete de 2006, dentre os nove temas em que os respondentes 

deveriam opinar com as opções “Muito interessado, Pouco interessado e Nada 

interessado”, 41% das 2.004 pessoas disseram ser “Muito interessadas” em C&T, 

fato por meio do qual, segundo Vogt (FAPESP, 2011), foi revelado, estatisticamente, 

o que se pode perceber, no senso comum: é um tema que desperta grande 

interesse da população em geral (MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 

2007). 

Os resultados também se assemelham aos dados encontrados por Santos-

Gouw (2013), conforme os quais os jovens brasileiros dão grande importância à 

C&T, atribuindo a estas a possibilidade de uma vida mais saudável e confortável. Os 

jovens também se mostram otimistas com relação à contribuição da C&T na cura de 

doenças como a AIDS, o cancêr, etc. (geral 3,09; meninas 3,16; meninos 2,99). 

Na terceira Pesquisa Nacional de 2012, do MinCyT, publicada há dois anos, 

sobre a percepção pública da ciência na Argentina (ARGENTINA, 2015), os autores 

apontam que o impacto da ciência e da tecnologia sobre a qualidade de vida das 

pessoas recebeu adesões positivas, e os dados apontam que 8 em cada 10 

entrevistados demonstram otimismo e dão apoio à C&T, sendo estas posturas 

claras.  
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A mesma pesquisa revela que, se o que está em jogo é a capacidade de 

investigação e inovação, para que a sociedade possa ter uma vida mais confortável, 

gerando oportunidades para as futuras gerações (52,30%), bem como ajudar a curar 

doenças graves, como a AIDS ou o câncer (46,20%), a atitude do argentino é 

expressamente otimista. 

O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e o Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), ao apresentarem os dados da quarta edição 

da pesquisa: Percepção Pública da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, 

embora os entrevistados possuam idade de 16 anos ou mais, também apontaram 

que o interesse declarado dos brasileiros sobre assuntos de C&T é bastante 

elevado, 61% dizem ser interessados, ou muito interessados em C&T, uma média 

maior que para o tema Esportes (56%) e bem maior que para Moda (34%) ou 

Política (28%) (CGEE, 2015). Cabe aqui ressaltar que o Barômetro, ao colocar o 

foco da pesquisa na faixa de 15 anos, tende a antecipar o que será a média 

brasileira daqui a 10-15 anos. 

Os dados da pesquisa coordenada por Vogt e Polino (2003), na Argentina, 

Brasil, Espanha e Uruguai, apontam que 76,5% da amostra brasileira vê no avanço 

da C&T a principal causa para a melhoria na qualidade de vida. Os dados se 

assemelham às amostras da Argentina (74,8%) e Espanha (80%), que possuem a 

mesma concordância. 

No que concerne aos benefícios sociais da C&T, os jovens brasileiros não 

acreditam que estas possam ajudar os pobres (geral 1,76±0,93; meninas 1,67±0,88; 

meninos 1,86±0,97), porém possuem uma postura substancialmente positiva na 

contribuição da erradicação da pobreza e da fome no mundo (geral 2,26±1,04; 

meninas 2,22±1,03; meninos 2,31±1,05) com diferença estatisticamente significativa 

para os gêneros (E55: -0194; E52: -0,095). 

Nos dados levantados, em 2011, pelo Projeto ROSE Brasil, os jovens 

também não acreditavam que a C&T ajudaria os pobres, “considerando inclusive 

que ela beneficia principalmente os países ricos”, bem como não a supervalorizavam 

a ponto de achar que ela poderia resolver quase todos os problemas (SANTOS-

GOUW, 2013, p. 173).  

Tais dados corroboram a postura dos entrevistados encontrada por Vogt e 

Polino (2003, p. 101), de que a C&T realmente não pode resolver todos os 

problemas e nem ajudar todas as pessoas. Embora haja no geral uma visão positiva 
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da ciência, percebe-se que esta não está livre de que lhe “atribuam consequências 

negativas e, por isso, os dados ilustram posturas cautelosas”.  

Na pesquisa Ibero-americana, Daza-Caicedo (2011) aponta que os jovens 

de São Paulo, Montevidéu e Buenos Aires demonstram pessimismo sobre a 

alegação de que a C&T não irá resolver os problemas da fome e da pobreza no 

mundo. No Peru, os jovens estão divididos: em cada 10, 3 concordam; 3 nem 

discordam nem concordam, 3 discordam. No geral, as mulheres são mais céticas, 

em cada 10, a metade - 5 dizem não acreditar que a C&T vai ajudar os pobres e 

erradicar a pobreza do mundo (DAZA-CAICEDO, 2011). 

Nos dados da pesquisa FAPESP (2011, p. 38), os “crentes na ciência” 

representam uma minoria da população de São Paulo entrevistada (14,5%), ou seja, 

a maioria das pessoas não acredita que a ciência possa resolver os problemas para 

ajudar as pessoas, embora haja um destaque interessante: são os mais jovens, na 

faixa etária entre 16 a 29 anos de idade, que, ligeiramente, predominam na postura 

da “crença na ciência”.  

Embora os jovens percebam e reconheçam que a C&T produz mais efeitos 

positivos do que negativos, as controvérsias científicas são percebidas, causando 

muitas incertezas na sociedade e baixa credibilidade na resolução de problemas 

sociais, como a erradicação da pobreza e da fome no mundo. 

Com relação à confiança dos jovens brasileiros nos cientistas, os dados 

apontam que a maioria dos respondentes discorda que podemos sempre confiar no 

que dizem (geral 1,70; meninas 1,60; meninos 1,82; diferença entre gênero -0,225), 

que os métodos científicos seguidos os levam sempre a respostas certas (geral 

2,28; meninas 2,21; meninos 2,36; diferença entre gênero -0,149) e que podem ser 

neutros e objetivos (geral 2,45; meninas 2,43; meninos 2,46; diferença entre gênero 

-0,031). Embora a diferença apresentada seja pequena, os meninos se mostram 

mais otimistas e confiantes no cientista e no resultado de seu trabalho.  

A pesquisa de Percepção Pública da Ciência, Tecnologia e Inovação no 

Brasil faz uma interessante observação com base nos dados coletados:  

 

Ao computar um Índice de Confiança (IC), que engloba os graus 
declarados de mais ou menos confiança nos diversos profissionais, 
como fonte de informação em assuntos importantes, os cientistas 
ligados a instituições públicas têm o nível mais alto de confiança 
entre os atores sociais pesquisados (desde 2006), acima de 
jornalistas e médicos. O IC dos jornalistas subiu paulatinamente, 
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desde 2006, e superou ligeiramente o dos médicos em 2015. O nível 
de confiança em políticos permaneceu extremamente baixo em todas 
as enquetes (CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 
2015, p. 11). 

 

Tal fato sugere que, embora os resultados apontem para uma substancial 

falta de confiança nos cientistas, quando se trata de comparações com outros 

profissionais, como jornalistas, políticos, médicos, escritores, militares, entre outros, 

os entrevistados reconhecem que, na esfera do conhecimento, os cientistas são os 

que mais sabem o que convém investigar para o desenvolvimento do país (FAPESP, 

2005, p. 17).   

Sobre os itens da Seção E que correspondem aos benefícios da C&T para 

com o ambiente, os jovens brasileiros discordam que a ciência e a tecnologia são 

culpadas pelos problemas ambientais (geral 2,00; meninas 1,92; meninos 2,10; 

diferença entre gênero -0,181), que podem resolver todos os problemas do ambiente 

(geral 2,31; meninas 2,25; meninos 2,38; diferença entre gênero -0,137). 

Também discordam que as pessoas se preocupem com os problemas 

ambientais (geral 1,75; meninas 1,68; meninos 1,84; diferença entre gênero -0,161), 

e que apenas o governo pode prevenir a degradação (geral 1,56; meninas 1,47; 

meninos 1,67; diferença entre gênero -0,202), porém estão motivados e otimistas em 

contribuir para a solução dos problemas ambientais bem como, se necessário, para 

que tais problemas sejam resolvidos, sejam sacrificados produtos de consumo. 

Tais dados assemelham-se aos encontrados na pesquisa de Santos-Gouw 

(2013, p. 173), os “jovens respondentes discordam que a C&T é culpada pelos 

problemas ambientais”, embora apresentem neutralidade em relação aos benefícios 

e malefícios que a ciência pode causar. 

Na pesquisa descrita por Daza-Caicedo (2011), os dados atestam uma 

postura enfática dos jovens, nas sete capitais, os inquiridos concordam que ciência e 

tecnologia são responsáveis pela maioria dos problemas ambientais. São mais 

pessimistas os jovens de Lima, Assunção e Montevidéu. Em Madri, a cada 3 de 10 

jovens dizem que nem concordam/nem discordam. Não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre gênero, série e nível                  

(DAZA-CAICEDO, 2011). 

Uma das questões abordadas na pesquisa realizada pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT, 2010) questionava o entrevistado se as aplicações 
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tecnológicas de grande impacto poderiam gerar catástrofes no meio ambiente. Tal 

questão assemelha-se à do ROSE 2011 e do Barômetro, e, se, comparadas, 

percebe-se que os adultos inquiridos pelo MCT acreditam que a C&T pode 

prejudicar o meio ambiente, bem com trazer mais malefícios do que benefícios para 

a sociedade, enquanto que os jovens do ROSE e do Barômetro são mais otimistas 

(SANTOS-GOUW, 2013; MISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2010). 

 

7.2 UM PANORAMA POR REGIÕES SOBRE O QUE OS JOVENS BRASILEIROS 

PENSAM DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 

 

Na tabela 44, são apresentadas as análises dos itens da Seção E, “As 

minhas opiniões sobre ciência”. A seguir, serão comparados os resultados dos 

sucessivos testes de Kruskal-Wallis com os resultados das comparações pareadas 

via Teste de Games-Howell, isso porque os itens para os quais o Teste de Kruskal-

Wallis não foi significante, o Teste de Games-Howell identificou diferenças entre 

regiões. 
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Tabela 44 - Distribuição dos rankings médios da Seção E (Brasil - por região). 
                          

Questão 
Média 
geral 

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 
P-

valor* 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão  

E51 - A ciência e a 
tecnologia encontrarão 
curas para doenças como a 
AIDS, o câncer etc. 

3,29 3,31 0,94 3,19 0,95 3,30 0,94 3,28 0,91 3,39 0,86 0,015  

E52 - Devido à ciência e à 
tecnologia, haverá melhores 
oportunidades para as 
futuras gerações 

3,32 3,33 0,87 3,33 0,82 3,37 0,85 3,22 0,90 3,32 0,79 0,067  

E53 - A ciência e a 
tecnologia ajudarão a 
erradicar a pobreza e a 
fome no mundo 

2,26 2,23 1,11 2,25 0,99 2,36 1,05 2,20 0,97 2,27 1,04 0,156  

E54 - A ciência e a 
tecnologia podem resolver 
quase todos os problemas 
ambientais 

2,31 2,27 1,10 2,39 1,04 2,33 1,03 2,35 0,98 2,20 0,97 0,053  

E55 - A ciência e a 
tecnologia ajudam os 
pobres 

1,76 1,75 0,98 1,86 0,95 1,75 0,97 1,71 0,85 1,71 0,87 0,067  

E56 - A ciência e a 
tecnologia são as causas 
dos problemas do ambiente 

2,00 2,09 1,03 2,00 1,03 2,03 1,03 1,91 0,94 1,93 0,97 0,076  

E57 - A ciência 
contemporânea ameaça 
valores fundamentais como 
a vida humana e da família 

2,12 2,21 1,04 2,16 1,01 2,08 1,01 1,92 0,91 2,19 0,97 0,000  

E58 - Minha contribuição é 
essencial para a solução 
dos problemas ambientais 

3,09 3,04 1,05 3,12 0,98 3,24 0,97 3,04 1,02 3,03 1,06 0,008  

E59 - Os cientistas seguem 
o método científico que os 
leva sempre às respostas 
corretas 

2,28 2,30 1,09 2,36 1,04 2,32 1,07 2,16 0,93 2,21 0,96 0,062  

E60 - Apenas o governo 
pode prevenir a degradação 
ambiental 

1,56 1,53 0,91 1,65 0,95 1,51 0,89 1,52 0,85 1,57 0,89 0,056  

E61 - Podemos sempre 
confiar no que os cientistas 
dizem 

1,70 1,69 0,92 1,75 0,93 1,67 0,92 1,69 0,87 1,67 0,86 0,534  

E62 - Ciência e tecnologia 
mudam rapidamente nosso 
estilo de vida 

2,75 2,72 1,07 2,70 1,04 2,79 1,12 2,73 1,06 2,83 1,04 0,286  

E63 - As pessoas se 
preocupam muito com os 
problemas ambientais 

1,75 1,79 1,02 1,86 1,02 1,79 1,03 1,60 0,85 1,68 0,91 0,008  

E64 - Os cientistas são 
neutros e objetivos 

2,45 2,43 1,03 2,51 0,95 2,53 1,05 2,45 1,00 2,31 0,94 0,018  

E65 - Desejo ver resolvidos 
os problemas do ambiente 
mesmo que isso implique 
sacrificar produtos de 
consumo 

2,82 2,69 1,15 2,85 1,05 2,89 1,09 2,86 1,07 2,81 1,06 0,055  

 
* Teste de Kruskal-Wallis. 
 



279 
 

 

Quanto à distribuição regional, não houve diferença significativa nas 

respostas para os itens: E52, E53, E54, E55, E56, E59, E60, E61, E62 e E65 (p > 

0,05 em cada um dos testes de Kruskal-Wallis). Na primeira alternativa, os escores 

médios alcançados nas diferentes regiões foram maiores que 3 pontos, implicando, 

de fato, que, independentemente da localização geográfica, os jovens apresentam 

um sentimento mais otimista com relação à contribuição da ciência para a sociedade 

e oportunidades futuras. Por outro lado, quanto à C&T ajudar os pobres, as médias 

foram mais baixas que 1,86 pontos. 

Na tabela 45, são apresentados os resultados do teste de Games-Howell 

para detectar as diferenças significantes, e a localização destas quando comparadas 

às médias das regiões estudadas.  

 

Tabela 45 - Comparações múltiplas dos rankings médios das regiões brasileiras. 

 

Questão Comparação Diferença P-valor* 

E51 - A ciência e a tecnologia encontrarão 
curas para doenças como a AIDS, o 
câncer etc. 

Sul - Nordeste 0,199 0,009 

E54 - A ciência e a tecnologia podem 
resolver quase todos os problemas 
ambientais 

Nordeste - Sul 0,189 0,039 

E56 - A ciência e a tecnologia são as 
causas dos problemas do ambiente 

Centro-Oeste - Sudeste 0,180 0,042 

E57 - A ciência contemporânea ameaça 
valores fundamentais como a vida 
humana e da família 

Centro-Oeste - Sudeste 0,297 0,000 

Nordeste - Sudeste 0,244 0,002 

Sul - Sudeste 0,276 0,000 

E58 - Minha contribuição é essencial para 
a solução dos problemas ambientais 

Norte - Centro-Oeste 0,199 0,017 

Norte - Sudeste 0,200 0,030 

Norte - Sul 0,204 0,028 

E59 - Os cientistas seguem o método 
científico que os leva sempre às respostas 
corretas 

Nordeste - Sudeste 0,198 0,026 

E63 - As pessoas se preocupam muito 
com os problemas ambientais 

Centro-Oeste - Sudeste 0,188 0,019 

Nordeste - Sudeste 0,263 0,000 

Nordeste - Sul 0,181 0,042 

Norte - Sudeste 0,186 0,031 

E64 - Os cientistas são neutros e objetivos 
Nordeste - Sul 0,201 0,015 

Norte - Sul 0,216 0,013 

E65 - Desejo ver resolvidos os problemas 
do ambiente mesmo que isso implique 
sacrificar produtos de consumo 

Norte - Centro-Oeste 0,205 0,034 

* Teste de Games-Howell. 
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Quanto à percepção de que a C&T encontrará cura para doenças como a 

AIDS, o câncer etc., independentemente da região brasileira, os escores médios 

foram maiores que os 3 pontos da escala Likert, indicando que todos demonstram 

uma visão otimista, sendo a região Sul com maior concordância (3,39±0,86) e a 

região Nordeste a menor (3,19±0,95). Já com relação à possibilidade de a ciência 

contemporânea ameaçar valores fundamentais como a vida humana e a família, a 

menor concordância está entre os jovens do Sudeste (1,92±0,91) especialmente se 

comparada à média atingida pelos estudantes do Centro-Oeste (2,21±1,04). 

Os jovens do Norte (3,24±0,97) apresentaram índices mais altos de 

concordância para a afirmação “Minha contribuição é essencial para a solução dos 

problemas ambientais” do que os estudantes das regiões Centro-Oeste (3,04±1,05), 

Sudeste (3,04±1,02) e Sul (3,03±1,06). Entretanto, não foi detectada diferença 

estatisticamente significante entre as regiões Norte e Nordeste, ainda que as médias 

amostrais sejam relativamente diferentes (3,24 contra 3,12, respectivamente).  

Os jovens do Nordeste apresentaram índices mais altos de concordância 

com o fato de que as pessoas se preocupam muito com os problemas ambientais, e 

a região Sudeste apresentou média menor que das regiões Centro-Oeste, Norte e 

Sul. Por outro lado, os estudantes do Sudeste apresentaram médias mais altas no 

sentido de que desejam ver os problemas do ambiente resolvidos, mesmo que isso 

implique sacrificar produtos de consumo (2,86±1,07), sobretudo se comparadas com 

os jovens do Centro-Oeste (2,69±1,15). 

Os sulistas e estudantes do Sudeste são os que apresentam menor 

concordância no que concerne à prevenção da degradação ambiental estar somente 

sob a responsabilidade do governo, considerando que cada indivíduo pode contribuir 

com a solução dos problemas ambientais.  

Ao se retomarem os resultados do conjunto de dados analisados na Seção 

A, “O que eu quero aprender”, em que os itens foram categorizados por temas de 

interesse, percebe-se que, entre os 10 itens mais pontuados pelos jovens 

brasileiros, a maioria está relacionada à saúde, dentre eles: (A1) O câncer, o que 

sabemos e como podemos controlá-lo (3,20), e (A5) O que sabemos sobre HIV/AIDS 

e como controlá-la (2,95).  

Desse modo, como, na Seção E, “As minhas opiniões sobre ciência”, os 

jovens demonstraram grande otimismo na C&T, principalmente no que se refere à 

cura de doenças como a AIDS e o câncer (meninas 3,34; meninos 3,24), bem como 
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nas regiões brasileiras (Centro-Oeste 3,31; Nordeste 3,19; Norte 3,30; Sudeste 3,28; 

Sul 3,39), houve o interesse por investigar se existe associação entre os dois pares 

de itens. As figuras 37 e 38 apresentam as porcentagens de quem discorda 

totalmente/discorda/concorda/concorda totalmente com E51 (A ciência e a 

tecnologia encontrarão curas para doenças como a AIDS, o câncer, etc.), dentro de 

cada categoria de A2 (O câncer, o que sabemos e como podemos tratá-lo) e A5 (O 

que sabemos sobre HIV/AIDS e como controlá-la). Nos gráficos que estão nos 

quadros, cada cor representa uma categoria de A2 ou A5, respectivamente, e a 

soma dá 100% em cada cor.  

 

 

 

Figura 37 - Gráfico de barras de E51, por cada resposta da escala tipo Likert de A2. 
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Figura 38 - Gráfico de barras de E51, por cada resposta da escala tipo Likert de A5. 

 

Ao verificar as porcentagens por meio dos gráficos, confirmadas via Testes 

de Qui-Quadrado, os dados apontam que existe associação entre os dois pares de 

itens, mas como mostram os gráficos, essas diferenças não são tão drásticas, a 

ponto de mudar a percepção geral de que uma maior concordância com E51 esteja 

ligada a níveis maiores de interesse em relação aos itens A2 e A5. 

Os jovens que responderam ter interesse em aprender sobre o câncer, o que 

sabemos e como podemos tratá-lo, possuem uma visão otimista da C&T e 

apresentam associação entre a C&T encontrar a cura para essas doenças. Dentre 

os que concordam, 32,0% estão interessados e 24,8% muito interessados. Já entre 

os jovens que concordam totalmente, 51,0% estão interessados, e 60,1%, muito 

interessados. Mesmo entre os que apontaram discordar, o percentual de 

interessados e muito interessados é alto. 

Essa tendência se repete com o tema HIV/AIDS, o que sabemos e como 

controlá-la, em que 51,3% estão interessados e 59,6% muito interessados e 

otimistas com relação à contribuição da C&T na cura dessas doenças. Percebe-se 

que o jovem brasileiro continua apontando a mesma tendência em suas respostas: 

os temas que mais lhes despertam interesse não só em aprender, mas ver a C&T 

contribuir para a solução ou cura, estão relacionados com a saúde.  
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Portanto, a partir da caracterização das percepções dos jovens brasileiros 

sobre o que pensam e quais suas percepções relacionadas à C&T, em diversas 

situações, como: temas que desejam aprender, as aulas de Ciências e as 

expectativas sobre a C&T, a opinião de que a saúde e a preocupação com o corpo 

são de grande interesse, pode-se dizer que há um otimismo em melhores 

oportunidades futuras e na cura de doenças.  

Para Jenkins (2006a), valorizar esses indícios é fundamental para despertar 

o interesse dos jovens pelo ensino de Ciências, e, como complementam Vázquez 

Alonso e Manassero Mas (2007), os currículos não apresentam esses anseios de 

forma explícita, o que acaba desmotivando os jovens, por não só deixar de 

contemplar o interesse destes, mas também por não deixar claro o papel da ciência 

e sua relação com o cotidiano. 
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CAPÍTULO VIII - HÁBITOS INFORMATIVOS SOBRE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados obtidos na 

Seção F, “Quantas vezes você já realizou as seguintes atividades?”, composta por 8 

itens em escala tipo Likert de 4 pontos (1-nunca; 4-muitas vezes, com dois níveis 

intermediários). Os itens questionavam o jovem sobre os seus hábitos informativos, 

bem como busca, pesquisas científicas e visitas em espaços científicos. 

Segundo Vogt et al. (2011, p. 155), em pesquisas sobre percepção pública 

da ciência, desde os primeiros ciclos sistemáticos de “surveys, o consumo de 

informação científica e tecnológica, foi considerado dimensão central de análise, 

juntamente com as dimensões de interesse e conhecimento em C&T”. Desse modo, 

o índice de consumo informativo e tecnológico não busca atribuir valores como 

“certo e errado” nas respostas dos entrevistados, mas sim avaliar a percepção das 

pessoas sobre o seu próprio conhecimento na área por meio da autodeclaração, 

levando em consideração o fato de que nem sempre o que é declarado é realmente 

feito (VOGT et al., 2011). 

Desse modo, é importante que a aprendizagem da ciência seja considerada 

não apenas com o olhar da formalidade, mas que seja considerado tudo o que o 

estudante também aprende fora da escola (ESHACH, 2007; BRAUND; REISS, 

2006). Esse conhecimento chamado por Braund e Reiss (2006) de out-of-classroom 

promove o desenvolvimento de habilidades de raciocínio científico que, associadas 

ao que é desenvolvido em sala de aula, constroem uma formação mais consistente 

e consciente pelos futuros adultos. 

Dessarte, não é incipiente a preocupação que muitos países expressaram 

em relatórios e pesquisas sobre a forma como a ciência vem sendo trabalhada 

atualmente nas escolas, especialmente junto aos estudantes com idade entre 14-16 

anos, pois as declarações destes são de que a ciência apresentada na escola é, 

muitas vezes, chata, irrelevante e ultrapassada, concebida apenas para educar uma 

minoria de futuros cientistas, em vez de transmitir à maioria o conhecimento 

científico, desenvolvendo o raciocínio de que necessitam para participar como 

cidadãos da sociedade em que estão inseridos (BRAUND; REISS, 2006). 

Para os autores, em contraste com essa concepção dos estudantes, essa 

ciência que é aprendida fora da escola é considerada como excitante, desafiadora e 

estimulante. O consumo de informação científica e tecnológica em ambientes fora da 
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escola geralmente dá ênfase ao lúdico, promovendo motivação para o aprendizado, 

e constitui-se em um enigma para os educadores: por que estudantes estão se 

desligando da ciência escolar, mas se envolvendo cada vez mais com a ciência fora 

da escola? (BRAUND; REISS, 2006). 

Para Eshach (2007), as experiências que os estudantes vivenciam dentro e 

fora da escola possuem efeitos intensos sobre as percepções que estes vão 

construindo ao longo de sua vida. Portanto, o envolvimento com atividades em 

ambientes fora da escola como visitas a museus, centros e feiras de ciências não só 

estimula, mas, associadas, despertam a compreensão e o senso de 

responsabilidade pela própria aprendizagem. Para Norberto Rocha (2013, p. 35), 

 

Nesse contexto, os métodos da educação não formal podem ser 
usados como contraponto à educação formal das escolas, dando 
ênfase ao lúdico e ao prazer obtido na própria atividade, promovendo 
motivação para o aprendizado. Assim, a educação não formal tem 
um importante papel como facilitador do trabalho educativo formal e, 
diante dos desafios que a educação enfrenta hoje, é fundamental 
uma cooperação entre diferentes instituições educativas. 

 

Os alunos em idade escolar passam cerca de dois terços de suas vidas fora 

da escola, portanto, não se pode ignorar ou minimizar, as influências cruciais que 

essas experiências têm no conhecimento e entendimento dos alunos, e em suas 

crenças, atitudes e motivação para aprender (BRAUND; REISS, 2006). Para 

Christidou (2006), esse intercâmbio entre o que é aprendido na escola e fora dela é 

importante para a formação de cidadãos cientificamente informados. 

Como se observa na fala dos autores acima citados, construir uma ponte 

entre o que se aprende fora e dentro da escola é um dos mecanismos que 

estimulam a aprendizagem. Entretanto, Eshach (2007) aponta que existem três tipos 

de espaços de ensino-aprendizagem fora da escola no tocante ao acesso a 

conhecimentos científicos: formal, informal e não formal, e, nas três formas, há que 

se considerar que o aprender é fortemente influenciado pela interação social, 

crenças individuais, conhecimentos e atitudes. 

A educação formal possui regras restritivas e acontece em espaços 

institucionais, determinando a sequência de conteúdos conforme idade e série. A 

educação não formal, embora também aconteça em espaços institucionais, é mais 

flexível, seu caráter de alta adaptação a diferentes públicos e regras coloca a 
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motivação para a aprendizagem focada no aprendiz, que possui maior liberdade de 

escolha, e, geralmente, os conhecimentos não são sequenciais. A educação 

informal, diferente das outras duas, não segue regras e aplica-se a situações que 

surgem espontaneamente adquiridas no meio social, seja na família ou na 

comunidade, assim não possui a figura do mediador, pois surge a partir das relações 

sociais (ESHACH, 2007; OLIVEIRA, 2015). 

Ao considerar os espaços socializadores e a busca científica fora da escola, 

Braund e Reiss (2006) apontam que existem algumas formas em que ocorrem: fazer 

passeios dentro da própria escola, para conhecer as plantas ou trilhas fora da 

escola, é uma forma de envolver os alunos com a ciência do chamado “mundo real”. 

Passeios em museus, jardins botânicos, zoológicos e centros de ciência permitem 

que os alunos já se envolvam com a ciência do chamado “mundo apresentado”, e, 

por fim, o uso da tecnologia da informação permite que os alunos já se envolvam 

com ciência dos “mundos virtuais” (BRAUND; REISS, 2006, p. 1.385). 

Desse modo, é nítido que, dentre os espaços socializadores, sejam incluídos 

a educação escolar dita formal, o círculo familiar, a comunidade, espaços 

institucionais, como museus, zoológicos, entre outros, e os veículos midiáticos, como 

a internet, cinema e televisão. Nesse sentido, há que se considerar que imagens 

distorcidas podem ser veiculadas por ambos os espaços. 

Para Braund e Reiss (2006), a busca pela informação científica deve ser 

cautelosa dentro dos espaços escolares, pois livros didáticos podem trazer 

mensagens distorcidas e, como alerta Bizzo (2012b), erros conceituais. E, fora dos 

espaços institucionais também, pois, apesar de seu potencial de engajar os 

estudantes e aproximá-los da ciência, podem trazer informações, imagens e 

mensagens distorcidas, principalmente a internet e a televisão. Para Simpson e 

Parsons (2009), o grande diferencial das experiências de educação fora da escola é 

o caráter de livre escolha, não sequencial, de ritmo individual e voluntário. 

 

8.1 JOVENS BRASILEIROS: CONSUMO E ACESSO A INFORMAÇÕES 
CIENTÍFICAS 

 

Este trabalho tem o intuito de considerar a busca por informações científicas 

fora da escola, mas que possam, de alguma forma, contribuir com a educação 

escolar e desenvolver a motivação nos estudantes, na educação formal, assim, 
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buscou-se destacar tanto os espaços institucionais, como as visitas a museus, 

zoológicos, exposições e feiras de ciências, e também os veículos midiáticos, como 

internet, televisão e cinema.  

A tabela e o gráfico (figura) abaixo apresentam as médias gerais e por 

gênero para cada item da Seção F do Barômetro, que está identificado com a letra e 

o número do item, conforme o instrumento, por exemplo: F66, “Visitei centros, 

exposições de ciências ou museus de ciências”. 

 

Tabela 46 - Médias (desvio-padrão) e teste de Mann-Whitney geral e por gênero quanto 
ao consumo e acesso de informações científicas. 

                         

Questão 
Média 

geral 

Desvio 

padrão 

Total 

(N) 

 Sexo 

Diferença 

(F - M) 

P-

Valor* 

 Feminino Masculino 

Média 

 
Desvio 

padrão 

Total 

(N) 
Média 

Desvio 

padrão 

Total 

(N) 
 

F66 1,96 1,03 2321 1,96  1,03 1277 1,95 1,04 1042 0,013 0,688  

F67 2,25 1,16 2314 2,25  1,18 1279 2,26 1,14 1033 -0,006 0,750  

F68 1,94 1,11 2299 2,00  1,13 1267 1,87 1,07 1030 0,123 0,013  

F69 2,95 1,04 2310 3,03  1,02 1269 2,87 1,04 1039 0,157 0,000  

F70 3,11 1,00 2308 3,10  1,01 1273 3,11 1,00 1033 -0,015 0,700  

F71 2,55 1,13 2312 2,52  1,12 1275 2,59 1,15 1035 -0,065 0,174  

F72 1,95 1,09 2318 1,93  1,09 1275 1,97 1,09 1041 -0,040 0,329  

F73 1,57 0,94 2320 1,53  0,90 1276 1,62 0,99 1042 -0,096 0,027  

 * Teste de Mann-Whitney. 
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Figura 39 - Gráfico com a distribuição da amostra por gênero quanto ao consumo e acesso 
de informações científicas. 

 

A partir dos dados apresentados, percebe-se que os jovens brasileiros 

parecem pouco habituados a frequentar espaços científicos, como centros e 

exposições científicas, e museus de ciências (meninas 1,96±1,03; meninos 

1,95±1,04).  

O estudo coordenado pelo CGEE (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos) 

e o MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação) sobre Percepção Pública 

em C&T (2015) realizado em parceria com consultores, como os professores Ildeu 

de Castro Moreira (UFRJ) e Yurij Castelfranchi (UFMG), aponta que a visitação a 

museus ou centros de C&T subiu de 4% em 2006 para 12% em 2015, embora os 

dados sejam expressivos, o percentual ainda é baixo, porém, crescente. 

A mesma pesquisa revela que, apesar de a participação em feiras e 

olimpíadas de ciências tenha aumentado significativamente, de 2006 a 2015, (de 13 

% para 21%), os jovens da pesquisa não demonstraram estar motivados (meninas 
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2,00±1,13; meninos 1,87±1,07). Com relação à visita a jardins botânicos ou 

zoológicos, apesar de parecerem mais frequentes, a média atingida também não foi 

alta (meninas 2,25±1,18; meninos 2,26±1,14).  

Sobre o consumo de informação científica, por meio da internet, as médias 

atingidas também não foram altas. Para a afirmação “procurei informações sobre 

ciência e tecnologia na internet”, (meninas 2,52±1,12; meninos 2,59±1,15). Apesar 

de muito se falar sobre as redes sociais, como Facebook, Orkut, etc., percebe-se 

que estas não são frequentemente usadas pelos jovens para busca de notícias 

científicas, pois os percentuais foram ainda mais baixos (meninas 1,93±1,09; 

meninos 1,97±1,09).  

Os dados apontam que, embora a maioria da população tenha acesso à 

internet, e este seja um dos veículos em que circula muita informação, 23,2% dos 

jovens assinalaram a opção “Nunca”, e somente 28,4% assinalaram a opção “Muitas 

vezes”, revelando que as redes sociais não são utilizadas para busca de 

informações científicas.  

Quando questionados sobre a troca de informações com professores pela 

internet, o percentual é o mais baixo, dentre as 8 opções de respostas (meninas 

1,53±0,90; meninos 1,62±0,99). Nesse item, 67,3% dos jovens assinalaram a opção 

Nunca contra apenas 7,8%.  

Dos oito itens da Seção F que têm atuado juntamente com a escola na 

construção de valores em relação à ciência, o que atingiu o maior percentual, entre 

as meninas, foi a busca pela leitura de coisas sobre a natureza ou as ciências 

(3,03±1,02), apontando que livros e revistas ainda são as fontes mais procuradas 

por elas. Para os meninos, a televisão e o cinema são mais atrativos na busca pela 

informação científica, através de documentários também sobre a natureza 

(3,11±1,00). 

Esses dados demonstram que as fontes mais pesquisadas que orientam a 

busca por informações científicas são livros, revistas, televisão e cinema. Embora o 

acesso a experiências científicas informais ofereçam oportunidades de 

aprendizagem na área de Ciências, é importante se ater ao alerta de Braund e Reiss 

(2006), com relação ao cuidado com as mensagens e imagens distorcidas 

apresentadas por tais fontes, embora Simpson e Parsons (2009) apontem que, se 

sentindo mais à vontade para fazer suas próprias escolhas, as experiências com 

espaços informais parecem atuar de forma mais positiva sobre o aprendizado. 
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De modo geral, observa-se que há pouco investimento, no Brasil, na área 

científica, pois os resultados sugerem que o baixo percentual de visitação a museus 

e centros de ciências, bem como a zoológicos aponta para a carência destes em um 

país tão grande e diverso. 

Outro dado que os resultados sugerem é que a maior fonte de consumo de 

informação científica, para a maioria dos brasileiros, é a televisão, pois o maior 

percentual alcançado para o item “muitas vezes” foi de 47,4%, e o menor, com a 

opção “nunca”, 8,8%. Desse modo, os dados sugerem que o hábito da maioria dos 

jovens brasileiros de assistir a programas televisivos em busca de informação 

científica é maior, talvez esse fato seja justificado devido à presença do televisor na 

maioria dos lares. 

Assim, a mídia é responsável pelo contato da população com temas de 

Ciência e Tecnologia, principalmente a televisão. Essa tendência está presente em 

quase todas as esferas sociais, como em casa, na escola, entre amigos, nas 

relações que estabelecem com o mundo e com os outros, desse modo, a discussão 

acerca da mídia, na influência das novas gerações, é fundamental, pois reflete na 

construção de identidade social e individual dos jovens (MASSARANI; MOREIRA, 

2009; NORBERTO ROCHA, 2013). 

Resultados análogos foram encontrados por Vogt et al. (2011), ao 

abordarem a distribuição percentual das faixas de frequência com que os jovens 

assistem a programas ou documentários na televisão sobre C&T, sendo esta 

apontada como a principal fonte de informação. Apenas 11% dos entrevistados 

disseram que nunca ou quase nunca assistem, e, entre as meninas, a porcentagem 

e a frequência com que assistem a documentários sobre temas da natureza e 

animais são menores que entre os meninos (52% contra 40%). Os resultados 

independem do tipo de escola, setor ou clima educativo. Os autores ainda reforçam 

que esses dados sugerem que a televisão seja o meio de comunicação mais comum 

entre os jovens. 

Os dados também se assemelham aos resultados obtidos por Vogt e 

Castelfranchi (2009), em que a televisão representa a principal fonte de informação 

científico-tecnológica (23% dos entrevistados declaram assistir com frequência a 

programas de divulgação científica), sendo considerado pelos autores um percentual 

alto, pois, se relacionados a outros meios, como a visitação a museus e espaços 

científicos, estes parecem menos habituados. 
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Segundo os autores, a cidade de Bogotá apresenta um índice superior à 

média geral de jovens que sempre ou quase sempre utilizam a televisão para esses 

fins, com 41%. Apontam que essa diferença entre cidades e países, uma vez que, 

em Buenos Aires e Madri, a percentagem de jovens que nunca ou quase nunca 

assistem a esse tipo de programa é de 60% para cada cidade, poderia ser justificada 

por uma possível variação na oferta de programas científicos voltados para o público 

jovem e até mesmo em uma diferença no próprio hábito de assistir à televisão, pois, 

em Buenos Aires e Madri, as declarações foram de que não costumam passar muito 

tempo em frente à televisão quando relacionados às demais declarações (VOGT; 

CASTELFRANCHI, 2009).  

Assim, houve o interesse em analisar as respostas dos jovens brasileiros 

com relação ao hábito informativo, o consumo de informação científica e as visitas a 

espaços científicos por região. 

 
Tabela 47 - Médias (desvio-padrão) e teste de Mann-Whitney, por região, quanto ao 

consumo e acesso a informações científicas. 

 

Média
Desvio 

Padrão
Média

Desvio 

Padrão
Média

Desvio 

Padrão
Média

Desvio 

Padrão
Média

Desvio 

Padrão

F66 1,96 1,83 1,02 1,81 0,96 1,89 1,07 2,20 1,02 2,13 1,03 0,000

F67 2,25 2,17 1,16 1,97 1,11 2,15 1,18 2,62 1,12 2,47 1,14 0,000

F68 1,94 2,06 1,16 1,96 1,11 2,07 1,18 1,76 0,95 1,79 1,05 0,000

F69 2,95 2,97 1,02 2,89 1,02 3,20 1,02 2,87 1,02 2,82 1,06 0,000

F70 3,11 3,20 0,98 2,95 1,04 3,24 1,00 3,03 0,97 3,07 1,00 0,000

F71 2,55 2,52 1,17 2,41 1,09 2,68 1,17 2,63 1,06 2,54 1,12 0,003

F72 1,95 1,88 1,08 1,97 1,08 2,07 1,14 1,96 1,06 1,85 1,06 0,018

F73 1,57 1,58 1,00 1,58 0,92 1,57 0,97 1,52 0,85 1,60 0,95 0,771

Sul

P-valor*

* Teste de Kruskal-Wallis

Questão
Média 

Geral

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste

 

Em termos inferenciais, diferenças entre as regiões foram detectadas pelos 

respectivos testes de Kruskal-Wallis em todos os itens, exceto no item F73, “Troquei 

informações com meus professores pela internet (Facebook, e-mail, Twitter, etc.)” (p 

= 0,771). A região Sul do Brasil apresentou a média mais baixa para esse item, 

embora as médias atingidas pelas demais regiões também tenham sido baixas. 

A tabela abaixo apresenta os resultados do Teste de Games-Howell para as 

diferenças estatisticamente significativas entre as regiões para as respostas dos 

estudantes. 
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Tabela 48 - Teste de Games-Howell quanto a consumo e acesso de informações 
científicas, por região. 

 

  
  Comparação Diferença P-valor* 

  

F66: Visitei centros, exposições de 
ciências ou museus de ciências 

Sudeste - Centro-Oeste 0,374 0,000 

  
Sudeste - Nordeste 0,394 0,000 

  
Sudeste - Norte 0,313 0,000 

  
Sul - Centro-Oeste 0,305 0,000 

  Sul - Nordeste 0,325 0,000 

  Sul - Norte 0,244 0,005 

  

F67: Visitei jardins botânicos ou 
zoológicos 

Centro-Oeste - Nordeste 0,193 0,0498 

  
Sudeste - Centro-Oeste 0,451 0,000 

  
Sudeste - Nordeste 0,644 0,000 

  
Sudeste - Norte 0,468 0,000 

  
Sul - Centro-Oeste 0,301 0,001 

  
Sul - Nordeste 0,494 0,000 

  
Sul - Norte 0,319 0,000 

  

F68: Participei de feiras ou 
olimpíadas científicas 

Centro-Oeste - Sudeste 0,297 0,000 

  
Centro-Oeste - Sul 0,271 0,002 

  
Nordeste - Sudeste 0,195 0,041 

  
Norte - Sudeste 0,312 0,000 

  Norte - Sul 0,287 0,001 

  

F69: Li coisas sobre a natureza ou 
as ciências em livros e revistas 

Norte - Centro-Oeste 0,234 0,003 

  
Norte - Nordeste 0,318 0,000 

  
Norte - Sudeste 0,336 0,000 

  
Norte - Sul 0,378 0,000 

  
F70: Vi documentários sobre a 

natureza na televisão ou no cinema 

Centro-Oeste - Nordeste 0,252 0,001 

  
Norte - Nordeste 0,286 0,000 

  Norte - Sudeste 0,203 0,021 

  F71: Procurei informações sobre 
ciência e tecnologia na internet 

Norte - Nordeste 0,270 0,002 

  
Sudeste - Nordeste 0,217 0,024 

  

F72: Procurei sobre notícias 
científicas em redes sociais 

(Facebook, Orkut, etc.) 
Norte - Sul 0,225 0,021 

  * Teste de Games-Howell. 

 

 Os resultados apontam que, enquanto veículos de informação, como 

espaços, centros, exposições, museus, jardins botânicos e zoológicos, que 

contribuem com a escola na construção de valores na área da ciência, a frequência 

é maior entre os jovens do Sudeste (2,20±1,02) e Sul (2,13±1,03) do que nas demais 

regiões do país. 
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Segundo Massarani, Ferreira e Brito (2005), desde 1980, o país vem 

acompanhando a tendência internacional na criação de espaços científico-culturais, 

como centros e museus de ciência, jardins botânicos e zoológicos, porém a maioria 

é de pequeno e médio porte, sendo uma minoria de maior porte, que atinge mais de 

100 mil pessoas/ano, refletindo a desigualdade histórica na distribuição da riqueza, 

dos recursos destinados à C&T e dos bens educacionais, essas instituições estão 

concentradas em poucas áreas do Brasil. 

Esse fato pode explicar o hábito de frequentar museus, centros, exposições, 

jardins botânicos e zoológicos no Sudeste e Sul do país, pois o Estado que 

compreende um terço, ou seja, o maior número destes, é São Paulo, seguido do Rio 

de Janeiro e Rio Grande do Sul. As regiões com menores percentuais são o Centro-

Oeste e o Norte (MASSARANI; MOREIRA, 2009). 

Uma enquete realizada em 2007 pelo MCT/Museu da Vida/Casa de Oswaldo 

Cruz/Fiocruz com a parceria da Academia Brasileira de Ciência e coordenada por 

Luiza Massarani e Ildeu de Castro Moreira, aponta que apenas 4% da população 

brasileira frequentam museus, centros e espaços científicos, e uma das possíveis 

justificativas é a grande dimensão do país, com forte desigualdade regional em sua 

distribuição (MASSARANI; MOREIRA, 2009). 

A enquete ainda aponta que as classes socioeconômicas mais altas, 

denominadas pelas letras A e B, costumam frequentar 200% a mais que as classes 

sociais mais baixas, denominadas pelas letras C, D e E, e, embora dois terços 

desses brasileiros tenham declarado interesse em frequentar centros e museus de 

C&T, não têm acesso a eles. 

Com relação à participação em feiras ou olimpíadas científicas, destacam-se 

os jovens do Centro-Oeste (2,06±1,16) e Norte (2,07±1,18), que apresentaram o 

maior ranking médio. Essas regiões também demonstraram maior ranking médio 

para a leitura em livros e revistas e documentários sobre a natureza. Sobre a busca 

de informações científicas, na internet, alcançaram os maiores percentuais os jovens 

do Norte e Sudeste. De modo geral, a região Norte se destacou em 5 das 8 

afirmações da Seção F. 

Sobre os diferentes veículos de informação, a internet, segundo Massarani, 

Ferreira e Brito (2005), carece de maior integração entre os sites existentes e os 

blogs que possuem um grande envolvimento de cientistas e comunicadores da 

ciência, porém seu potencial de mobilização dos jovens está longe de ser atingido. 
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Esse fato sugere a utilização das redes sociais para outros fins e não os científicos, 

não há um equilíbrio entre a busca por informações científicas e por outras 

atividades. 

No geral, a televisão ainda está entre os veículos de informação de maior 

acesso, tanto na porcentagem geral (3,11), por gênero (meninas 3,10; meninos 

3,11), quanto nas regiões (Centro-Oeste 3,20; Nordeste 2,95; Norte 3,24; Sudeste 

3,03 e Sul 3,07), e esse fato sugere que a televisão não só é de fácil acesso, como 

sugere Vogt et al. (2011), mas também porque os temas relacionados à C&T são 

frequentes em programas de generalidades, como telejornais (MASSARANI; 

FERREIRA; BRITO, 2005). 

De modo geral, há de se reconhecer o potencial desses recursos, que, 

associados às atividades de aprendizagem formal, podem permitir aos estudantes a 

exposição de suas impressões sobre o mundo, seu cotidiano e, por consequência, 

favorecer a aproximação destes com a ciência através da investigação e reflexão. 

Embora a instrução e a informação estejam vinculadas a esses veículos de 

informação, há, nestes, mensagens positivas, negativas e distorcidas e impressões 

sólidas que influenciam na aproximação e na relação do jovem com a ciência.   

Esses dados reforçam a possibilidade de que o acesso a alguns veículos de 

informação científica varie conforme a região e o poder socioeconômico. Assim, 

sentiu-se a necessidade de verificar a distribuição das respostas dos jovens sobre o 

acesso e consumo de informações científicas e a visita a espaços de ciências, e se 

há relação com as variáveis socioeconômicas.  

 

8.2 OS JOVENS BRASILEIROS E A SUA RELAÇÃO COM ESPAÇOS DE ACESSO 
À INFORMAÇÃO CIENTÍFICA: UM PANORAMA SOCIOECONÔMICO 
 

As variáveis utilizadas para testar os itens foram: número de banheiros e de 

livros e a escolaridade dos pais. Optou-se por realizar o Teste de Kruskal-Wallis para 

verificar se os rankings médios são iguais para todas as categorias, e, em todas as 

tabelas com os resultados, os níveis descritivos significantes, bem como as maiores 

médias, por item da Seção F, serão destacados em negrito. Abaixo seguem os 

dados referentes ao número de banheiros na residência. 
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Tabela 49 - Distribuição dos rankings médios dos itens da Seção F em função do 
número de banheiros na residência. 

              
  Número de banheiros 

P-valor* 

  Até 1 2 3 4 Mais de 4 

F66 1,87 2,00 2,20 2,41 2,36 0,000 

F67 2,11 2,41 2,51 2,61 2,68 0,000 

F68 1,92 1,98 1,98 1,83 2,08 0,599 

F69 2,96 2,96 2,94 2,61 3,13 0,108 

F70 3,09 3,11 3,11 3,26 3,28 0,548 

F71 2,50 2,61 2,68 2,55 2,75 0,079 

F72 1,92 1,96 1,96 2,05 2,33 0,088 

F73 1,54 1,60 1,64 1,54 1,78 0,049 

* Teste de Kruskal-Wallis. 

 

No tocante à dimensão de condições de moradia, foram detectadas 

diferenças entre os rankings médios apenas nos itens F66, “Visitei centros, 

exposições de ciências ou museus de ciências” (p < 0,0005), F67, “Visitei jardins 

botânicos ou zoológicos” (p < 0,0005) e F73, “Troquei informações com meus 

professores pela internet (Facebook, e-mail, Twitter, etc.)” (p = 0,049), sendo que o 

p-valor do Teste de Kruskal-Wallis para este último item ficou muito próximo do 

ponto de corte habitual de 5%.  

Para a variável número de banheiros, as maiores médias se concentraram 

nos grupos de jovens que indicaram que suas respectivas residências possuem 

quatro ou mais banheiros, ou seja, quanto maior o nível social a partir dos recursos 

econômicos, maior o capital cultural. 

O item F66, “Visitei centros, exposições de ciências ou museus de ciências”, 

foi o único para o qual o ranking médio foi maior para aqueles que possuem 

exatamente quatro banheiros em suas casas. Retomando dados anteriores, 

percebe-se que, nas regiões Sudeste e Sul, estão as maiores médias para esse 

item, bem como na descrição da amostra, que aponta essas regiões com o maior 

número de banheiros. 

A tabela abaixo apresenta o teste Kruskal-Wallis com os rankings médios 

com relação ao número de livros na residência do jovem. 
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Tabela 50 - Distribuição dos rankings médios dos itens da Seção F em função do 
número de livros na residência. 

 
  Número de livros 

P-valor* 

  
Nenhum 

1-10 

livros 

11-50 

livros 

51-100 

livros 

101-250 

livros 

251-500 

livros 

Mais de 

500 livros 

F66 1,65 1,86 1,99 2,04 2,46 2,13 2,55 0,000 

F67 2,17 2,11 2,31 2,42 2,57 2,43 2,34 0,000 

F68 1,78 1,89 1,97 2,06 2,00 2,09 2,00 0,062 

F69 2,45 2,87 3,04 3,17 3,02 3,23 3,10 0,000 

F70 2,71 3,04 3,16 3,29 3,19 3,28 3,41 0,000 

F71 1,97 2,45 2,61 2,73 2,87 3,04 3,21 0,000 

F72 1,69 1,85 1,98 2,05 2,22 2,38 2,14 0,000 

F73 1,48 1,54 1,57 1,61 1,78 1,74 1,62 0,009 

* Teste de Kruskal-Wallis. 
 

 

Com relação aos recursos educacionais, que também são indicativos de 

que, através destes, é possível aumentar o capital cultural, os dados apontam que, 

exceto para o item F68, “Participei de feiras ou olimpíadas científicas” (p = 0,062), 

pelo menos uma diferença entre categorias da variável número de livros foi 

detectada em relação aos rankings médios de todos os outros itens. 

Para todos os itens, por sua vez, as maiores médias foram concentradas em 

uma das três categorias que concentram as maiores quantidades de livros: no caso, 

mais de 100 livros, o que é um indicativo de que, de fato, há uma associação 

positiva entre a quantidade de livros na residência do jovem e a frequência com a 

qual realiza atividades ligadas à ciência e à tecnologia. 

A tabela abaixo apresenta o teste Kruskal-Wallis com os rankings médios 

com relação à escolaridade da mãe dos jovens amostrados. 
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Tabela 51 - Distribuição dos rankings médios dos itens da Seção F em função da 
escolaridade da mãe. 

              
    Escolaridade da mãe 

P-valor* 

  
  

Não 

escolarizado 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

  F66 1,51 1,81 2,04 2,12 0,000 

  F67 1,85 2,04 2,37 2,47 0,000 

  F68 1,82 1,88 1,96 2,02 0,028 

  F69 2,96 3,03 2,90 2,90 0,025 

  F70 2,96 3,14 3,06 3,15 0,174 

  F71 2,14 2,47 2,55 2,76 0,000 

  F72 2,05 1,89 1,93 2,08 0,003 

  F73 1,35 1,51 1,60 1,64 0,000 

  * Teste de Kruskal-Wallis. 
 

 

Com relação ao nível de escolaridade da mãe, diferenças foram detectadas 

somente no item F70, “Vi documentários sobre a natureza na televisão ou no 

cinema” (p = 0,174).  

Para o item F69, que trata da leitura em livros e revistas especializadas, a 

maior média foi registrada para o grupo de jovens cuja mãe possui o Ensino 

Fundamental como maior nível de escolaridade. Por sua vez, todos os outros itens 

apresentaram médias maiores para os jovens cuja mãe possui Ensino Superior. De 

fato, a mesma tendência positiva que foi observada nas duas variáveis 

socioeconômicas anteriores também foi observada em relação à escolaridade da 

mãe, com exceção para o item F69, ou seja, quanto maior o recurso educacional, 

maior acesso ao capital cultural. 

A tabela abaixo apresenta o teste Kruskal-Wallis com os rankings médios 

com relação à escolaridade do pai dos jovens amostrados. 
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Tabela 52 - Distribuição dos rankings médios dos itens da Seção F em função da 
escolaridade do pai. 

            
  Escolaridade do pai 

P-valor* 

  

Não 

escolarizado 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

F66 1,58 1,85 2,04 2,21 0,000 

F67 1,81 2,07 2,40 2,58 0,000 

F68 1,88 1,89 1,97 2,02 0,090 

F69 3,13 2,98 2,90 2,94 0,058 

F70 3,07 3,10 3,08 3,21 0,363 

F71 2,34 2,45 2,59 2,81 0,000 

F72 1,91 1,87 1,95 2,19 0,000 

F73 1,40 1,50 1,62 1,68 0,000 

* Teste de Kruskal-Wallis. 
 

Os itens sobre a participação em feiras ou olimpíadas científicas (p = 0,090), 

leitura em materiais especializados (p = 0,058) e troca de informações com 

professores, usando a internet (p = 0,363), foram os únicos para os quais não foram 

detectadas diferenças significativas entre os rankings médios dos grupos de 

escolaridade do pai. Sendo assim, pode-se dizer que a mesma tendência positiva 

das outras três variáveis socioeconômicas também foi verificada em relação à 

escolaridade do pai, com exceção do item F69. 

De modo geral, os dados sugerem que tanto a dimensão das condições de 

moradia, quanto a de recursos educacionais revelam que o nível social influencia as 

respostas dos jovens, e, conforme aumentam os recursos econômicos, aumentam 

os bens culturais (COURI, 2010). Isso pode ser observado nos itens com relação à 

visita a centros, exposições de ciências ou museus de ciências, bem como na 

utilização da internet e troca de informações por meio das redes sociais. 

Das classes A e B, que possuem maior número de banheiros em casa, 

maior número de livros, bem como os pais possuem maior escolaridade, são 

provenientes os jovens que apontaram ter acesso e consumo de informações 

científicas através de visitas a centros ou museus e troca de informações pela 

internet, bem como as regiões Sul e Sudeste apresentaram maiores percentuais 

para esses jovens.  
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Para o estudo realizado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

(2015), embora a busca por informações científicas dependa do interesse dos 

pesquisados, é fortemente influenciada pela condição socioeconômica e 

escolaridade, sendo estes fatores cruciais que discriminam, por exemplo, a 

frequentação de atividades culturais. 

De acordo com Marcelo Knobel, da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), em uma entrevista para a revista Com Ciência (2010), os espaços 

científicos fora da escola, independentemente da região ou nível socioeconômico da 

população, devem aliar questões científicas com curiosidades, para atrair o público 

jovem, e, principalmente, os centros de ciências e museus serem mais interativos. 

Ainda sugere que sejam feitos maiores investimentos para impulsionar a área 

científica, para que espaços formais e não formais possam contribuir para o acesso 

e o consumo de informações científicas através dos diversos veículos. 
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CAPÍTULO IX - RESULTADOS DO PROJETO SAPIENS NO CONTEXTO BRASIL-
ITÁLIA  
 

Brasil e Itália fizeram parte dos mais de 40 países em que o projeto 

internacional Relevance of Science Education (ROSE), coordenado pelo professor 

Svein Sjøberg, da Universidade de Oslo, foi aplicado. Os resultados, ao longo das 

aplicações, demonstravam que o interesse dos jovens que iniciam a etapa de 

estudos que corresponde ao Ensino Médio no Brasil passou a constituir problema de 

estudo no mundo.  

Há um acentuado desinteresse dos jovens pela ciência e pela carreira 

científica (AIKENHEAD, 2004; BARAM-TSABARI et al., 2005; EUROPEAN 

COMMISSION, 2004; EUROPEAN COMMISSION, 2007, 2008; JENKINS, 2006a; 

JENKINS, 2006b; JENKINS; PELL, 2006; LAVONEN et al., 2005; MATTHEWS, 

2007; OSBORNE; SIMON; COLLINS, 2003; SANTOS-GOUW, 2013; SARJOU et al., 

2012; SCHREINER; SJØBERG, 2004; SJØBERG, 2002; TOMEI, 2008; VÁZQUEZ 

ALONSO; MANASSERO MAS, 2009b).  

Esse fator aproximou as duas equipes, sendo a italiana reunida na 

instituição Observa Science in Society, de Vicenza, e a brasileira, articulada na 

Universidade de São Paulo (BIZZO; PELLEGRINI, 2013). Esse projeto marcou a 

fundação do grupo de pesquisa Educação, Divulgação e Epistemologia da Evolução 

Biológica (EDEVO-Darwin). 

Em ambos os países, os resultados encontrados apontaram que os jovens 

têm interesse por temas científicos e tecnológicos e possuem uma visão otimista do 

papel da Ciência e Tecnologia na sociedade, embora não haja a mesma motivação 

quanto aos seus benefícios, e exista pouca confiança no empreendimento científico 

e pouco interesse em seguir carreiras científicas.  

Essas constatações geraram novos desafios para o núcleo de pesquisa, que 

criou o projeto Saberes do Alunado na Perspectiva Internacional: Evolução, 

Natureza e Sociedade (SAPIENS), elaborando um novo instrumento de coleta de 

dados, dando continuidade ao trabalho já realizado. O instrumento construído pelas 

duas equipes recebeu o nome de “Barômetro Brasil-Itália: os jovens e a ciência”, que 

buscou averiguar tendências entre o aumento ou a diminuição das respostas dos 

jovens.  
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O projeto SAPIENS tem desenvolvido três eixos temáticos, a saber: 1) 

estudo das atitudes, opiniões e interesses de jovens brasileiros e italianos sobre 

Ciência e Tecnologia; 2) estudo do contexto escolar italiano e brasileiro, analisando 

atividades dos estudantes e particularmente suas experiências escolares nas aulas 

de Ciências; 3) estudo das relações entre Ciências e religião a partir das opiniões 

dos jovens brasileiros e italianos acerca da teoria da evolução biológica. 

A presente pesquisa busca contemplar o eixo temático 1, com vistas a 

aprofundar mais a análise dos dados da coleta brasileira. Porém uma das inovações 

do Projeto SAPIENS é a aplicação em dois países culturalmente diferentes, desse 

modo, considerou-se relevante apresentar comparações entre as opiniões sobre 

temas relacionados à Ciência dos jovens dos dois países. Portanto, segundo Lahire 

(2006), em diferentes contextos socioculturais, há a possibilidade de explorar a 

variação de comportamentos e de atitudes que podem ser influenciados segundo o 

sexo, o nível de formação, a escola e a família. 

O segundo eixo temático está sendo discutido pelo grupo de pesquisadores 

com vistas ao desenvolvimento de projetos futuros e/ou a partir dos resultados do 

conjunto de dados referentes à coleta Barômetro Brasil/Itália. Já o terceiro eixo foi 

discutido na tese de doutorado de Oliveira (2015), que utilizou os dados do mesmo 

instrumento de coleta desta pesquisa, porém com o aprofundamento nas questões 

referentes ao conhecimento e aceitação da evolução biológica, já mencionado no 

capítulo de metodologia, como coleta coletiva. 

Na Faculdde de Educação da Universidade de São Paulo (USP), esse 

estudo comparativo de amostras nacionais de dois países com contextos culturais, 

econômicos e sociais diferentes é pioneiro, sem registro de pesquisa anterior de 

caráter quantitativo, de representação nacional. Diferenças de contextos 

socioculturais podem ajudar a caracterizar e explicar interações entre a 

compreensão e o conhecimento dos indivíduos dentro de cada cultura.  

Os efeitos das diferenças que emergem de contextos socioculturais 

diferentes podem influenciar o desenvolvimento do aluno (GILFORD, 1993). Ainda 

segundo a autora, as experiências socioculturais sobre o que fundamentalmente se 

aprende e ensina entre países diferentes podem tornar-se importantes ferramentas 

para a construção de políticas públicas. 

Para Lahire (2006), estudos em diferentes contextos e de colaborações 

internacionais permitem conhecer os diferentes sistemas de ensino, bem como cada 
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cultura compreende a educação. Gilford (1993) corrobora apontando que estudos de 

colaboração internacional, através da diversidade, mostram como as estruturas 

curriculares e as práticas de ensino são organizadas. Assim, “novas ideias e práticas 

podem ser identificadas e aprimoradas [...] e políticas públicas podem ser 

implantadas com base em experiências reais e bem sucedidas” (OLIVEIRA, 2015, p. 

213). 

Estudos comparativos, no caso da referida pesquisa, buscam contribuir com 

elementos que apontem as fragilidades, bem como com os pontos fortes, que 

currículos e políticas públicas podem tomar como base. Segundo Osborne e Collins 

(2001), o ensino de Ciências é dominado por um currículo tradicional, em que vozes 

muito mais poderosas que a dos alunos estabelecem as necessidades da ciência. 

Para Santos-Gouw,  

 

Para que a ciência se torne significativa e interessante, é necessário 
conhecer os aspectos da ciência que influenciam a vida dos alunos. 
Não que o currículo deve ser construído somente em função dos 
interesses dos alunos, mas há necessidade de pelo menos 
reconhecer sua contribuição na discussão (SANTOS-GOUW, 2013, 
p. 110). 

 

Com efeito, comparações internacionais que apontem os interesses dos 

alunos fornecem elementos consistentes para que sejam incluídos nos currículos de 

Ciências aspectos que favoreçam a construção de conhecimentos científicos por 

meio do interesse dos jovens expresso nas respostas. Esses elementos apontam 

em que situação, conteúdo, assunto ou disciplina das Ciências as experiências 

realizadas estão potencializando atitudes positivas. Segundo Cachapuz et al. (2011), 

as situações propostas, em sala de aula e que estão expressas nas respostas dos 

jovens, nos dois países, são demonstrativos de que estão ou não despertando 

interesse nos jovens de modo a potencializar a motivação para o estudo. 

Entretanto, é necessário considerar que diferenças culturais em 

comparações internacionais podem exercer influência e afetar o que, como e 

quando assuntos são ensinados, portanto, é preciso levar em consideração 

peculiaridades regionais das diferenças culturais no desempenho do aluno 

(GILFORD, 1993; OLIVEIRA, 2015). Desse modo, na referida pesquisa, o trabalho 

colaborativo e simultâneo de coleta de dados tomou o cuidado de considerar o 
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conjunto de indicadores sobre a relação do jovem com a ciência a partir das 

diferenças culturais de cada local. 

Ademais, é consenso que Brasil e Itália possuem, em seus sistemas 

educacionais, organização curricular, filosofia e práticas educacionais distintas 

(GARCIA, 2015; OLIVEIRA, 2015), entretanto, a perspectiva de um trabalho dessa 

magnitude era favorecer maior compreensão da relação dos jovens com os temas 

científicos presentes no instrumento Barômetro e abordados nos diferentes sistemas 

educacionais, considerando cada contexto cultural. 

Cabe ressaltar que, considerando os dois países, a amostra se cumpunha 

de 5.871 jovens e 563.616 itens respondidos, desse modo, a diversidade cultural e 

as condições estruturais heterogêneas se apresentaram como grande desafio, ao 

longo do percurso, para os pesquisadores, porém cada país precisou se adaptar às 

suas peculiaridades e iniciar o desenvolvimento da logística para aplicação dos 

questionários, para que ocorresse de maneira simultânea. Os dados da logística, 

plano amostral e coleta de dados na Itália estão descritos no capítulo inicial desta 

tese. 

 

9.1 O QUE OS JOVENS BRASILEIROS E ITALIANOS POSSUEM INTERESSE EM 
APRENDER? 
 

Nesta seção, serão comparados os resultados encontrados pelo Projeto 

SAPIENS por meio da coleta Barômetro Brasil/Itália entre os jovens inquiridos em 

relação às médias ponderadas gerais da Seção A, para os italianos, e dos 

agrupamentos dos temas/disciplinas, para os dois países. Para tanto, serão 

utilizadas medidas descritivas como média e desvio padrão. 

Cabe ressaltar que a amostra brasileira total, para esta análise, é de 2.368 

respondentes, e de 3.503 para os italianos, o que é suficiente para que qualquer 

teste estatístico (seja ele paramétrico ou não paramétrico) possa definir qualquer 

diferença não nula como sendo significante, mesmo que tal diferença não tenha 

qualquer importância prática (por exemplo, média ponderada de 3,15 para os 

brasileiros contra 3,14 para os italianos). Sendo assim, tais comparações devem ser 

analisadas com mais cautela. 
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9.1.1 Comparação: média ponderada geral da Seção A para os italianos 

 

Antes de comparar as médias gerais para os assuntos entre brasileiros e 

italianos, optou-se por apresentar as médias gerais com as 10 respostas de maior 

interesse da amostra italiana. Os temas utilizados para categorizar as questões 

estão no quadro 10, do Capítulo III. Os resultados podem ser observados na tabela 

53.  

 

Tabela 53 - 10 itens da Seção A com maior pontuação entre os jovens italianos (2014). 

 

Questão Título Média 
Desvio 
padrão 

Mediana 
I.C. 95% 

Lim. Inf. Lim. Sup. 

A02 O câncer, o que sabemos e como podemos tratá-lo 3,26 0,77 3 3,24 3,29 

A03 
As doenças sexualmente transmissíveis e como se 
proteger delas 

3,13 0,79 3 3,11 3,16 

A21 Os possíveis significados dos sonhos 3,06 1,06 3 3,03 3,10 

A04 Como prestar primeiros socorros 3,04 0,86 3 3,01 3,07 

A26 
Fenômenos que os cientistas ainda não conseguem 
explicar 

2,95 0,99 3 2,92 2,99 

A07 Sexo e reprodução 2,94 0,88 3 2,91 2,97 

A05 O que sabemos sobre HIV/AIDS e como controlá-la 2,91 0,84 3 2,88 2,94 

       
A13 A vida, a morte e a alma humana 2,90 1,00 3 2,86 2,93 

A25 
Invenções e descobrimentos que transformaram o 
mundo 

2,90 0,88 3 2,87 2,92 

A08 
O que se pode fazer para assegurar ar puro e água 
potável 

2,89 0,92 3 2,86 2,92 

       

 

Com relação às respostas dos jovens italianos, é possível observar que, dos 

10 itens com maiores médias, 7 estão relacionados à Biologia humana, envolvendo 

saúde, saúde juvenil, mistério, filosofia/crenças orientadas, 2 à Ciência, Tecnologia e 

Sociedade e 1 a Geociências e proteção ambiental. 

Com base nas maiores médias obtidas na amostra Barômetro brasileira, já 

descritas no início do Capítulo III, observa-se que, no geral, o interesse em aprender 

assuntos relacionados à Biologia humana é considerado relevante pelos jovens dos 

dois países, principalmente no que concerne a questões sobre saúde e saúde 

juvenil. 

Neresini, Crovato e Saracino (2010) comentam que os jovens inquiridos pelo 

instrumento ROSE, na Itália, apontaram grande interesse pela Biologia humana. 

Tolentino-Neto (2008) e Santos-Gouw (2013) também apontam, através dos dados, 

que temas relacionados ao próprio corpo, tanto no que se refere a cuidados, como à 



305 
 

 

cura de doenças, estão entre as maiores médias da seção “O que eu quero 

aprender”. Assim, tanto brasileiros quanto italianos da pesquisa atual reafirmam a 

tendência de maior interesse em assuntos de Biologia humana que envolvam a 

saúde e a saúde juvenil (tratamento e cura de doenças como câncer e HIV/AIDS; 

como prestar os primeiros socorros, a influência do tabaco no corpo humano, 

doenças sexualmente transmissíveis, sexo e reprodução e o controle de epidemias). 

Com relação ao item A5, “O que sabemos sobre HIV/AIDS e como controlá-

la”, do instrumento Barômetro, aparece, na média geral, como um dos temas da 

Biologia humana apontado pelos jovens brasileiros, e, se comparado por gênero, as 

meninas tiveram a média de 3,03±0,97, enquanto que os meninos tiveram a média 

de 2,86±1,04. Mais importante do que a diferença de 0,17 é observar a mudança na 

tendência quanto ao comportamento médio, uma vez que mulheres estão mais 

propensas a responderem 3 (Interessado) ou 4 (Muito interessado) do que os 

meninos. Na Itália, observa-se a mesma diferença, há uma tendência das meninas 

estarem mais interessadas e responderem na escala Likert (3) interessadas e (4) 

muito interessadas em conhecer melhor doenças como a HIV/AIDS e aprender 

como controlá-las do que os meninos e a tendência de responder 2 (pouco 

interessado).   

O tema Ciência, Tecnologia e Sociedade também está entre os interesses 

dos jovens de ambos os países. Neresini, Crovato e Saracino (2010) apontam que 

os jovens italianos acreditam que a ciência e a tecnologia são importantes para a 

sociedade e que a tecnologia tem possibilidade de encontrar curas para doenças 

como o HIV/AIDS. 

Na tabela 54, são apresentadas as medidas descritivas em relação às médias 

ponderadas dos assuntos/disciplinas para os grupos de brasileiros e italianos, 

independentemente do gênero. Ao mesmo tempo, são indicadas as diferenças entre 

as médias dos dois grupos (com três casas decimais) e os níveis descritivos dos 

respectivos testes de Mann-Whitney. 
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Tabela 54 - Distribuição das médias ponderadas da Seção A (Brasil-Itália, 2014). 

                  

Agrupamento 

Brasil Itália 
Diferença 

(B - I) 
P-

valor* Média 
Desvio 
padrão 

Total 
(N) 

Média 
Desvio 
padrão 

Total 
(N) 

1 - Física 2,57 1,08 2327 2,55 0,99 3497 0,024 0,130 

2 - Biologia 2,82 0,73 2346 2,86 0,63 3501 -0,041 0,082 

3 - Geologia, meteorologia e ciências da terra 2,31 0,84 2340 2,11 0,74 3501 0,204 0,000 

4 - Saúde, forma física e beleza 3,02 0,66 2353 3,00 0,49 3502 0,020 0,000 

5 - Tecnologia 2,76 0,80 2349 2,57 0,72 3496 0,189 0,000 

6 - Ciência e cientistas 2,25 0,86 2333 2,11 0,74 3495 0,140 0,000 

7 - Proteção ambiental 2,90 1,04 2309 2,89 0,92 3491 0,017 0,042 

8 - Mistério, horror e fenômenos inexplicáveis 2,85 0,82 2344 2,87 0,72 3502 -0,025 0,016 

* Teste de Mann-Whitney. 

 

A análise aponta que tanto as médias ponderadas de brasileiros, quanto as 

de italianos não apresentaram diferença significativa para a disciplina Física (p = 

0,130) e Biologia (p = 0,082). Desse modo, os jovens dos dois países possuem 

maior interesse nas referidas disciplinas. Esse fato confirma a tendência de algumas 

pesquisas de que a Biologia tem maiores médias e é de maior interesse para os 

jovens, seguida da Física. A Geologia e a Química são as consideradas difíceis e 

com conteúdos sem relação com o cotidiano (ANDERSON, 2006; JENKINS; 

NELSON, 2005; JENKINS; PELL, 2006; TOLENTINO-NETO, 2008; SANTOS-

GOUW, 2013; NERESINI; CROVATO; SARACINO, 2010).  

Para Baram-Tsabari et al. (2009), a Biologia é realmente uma ciência 

popular, e, principalmente, entre as meninas, esse interesse aumenta. Entretanto, 

conhecer os assuntos e temas das Ciências que mais despertam o interesse dos 

jovens é essencial, pois os interesses são expressos por meio das opiniões, que, por 

sua vez, influenciam a vida dos alunos e instigam sua curiosidade. 

Na tabela, as diferenças encontradas nas respostas dos jovens maiores que 

0,1 e que foram detectadas são Geologia, meteorologia e ciências da terra (p < 

0,0005), Tecnologia (p < 0,0005) e Ciência e cientistas (p < 0,0005). Para os outros 

assuntos, a diferença entre as médias ponderadas ficou restrita à segunda casa 

decimal, o que corrobora a observação inicial de que tamanhos amostrais grandes 

induzem os testes a detectarem qualquer diferença amostral diferente de zero. 

Nesse caso, faz-se necessário observar, além dos resultados do Teste de 

Mann-Whitney. Desse modo, a seguir, são apresentados os gráficos de barras de 

erros das médias ponderadas dos oito assuntos, com seus respectivos intervalos de 

confiança de 95%. O gráfico de barras de erros apresenta a média amostral de um 
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grupo juntamente com um intervalo que represente a dispersão dos dados. Em 

geral, tal intervalo corresponde ao intervalo de confiança para a média, com 

confiança de 95%. Quando dois ou mais grupos são comparados em um mesmo 

gráfico, as barras de erros (intervalos) podem ajudar a ratificar resultados de testes 

de hipóteses sobre as diferenças entre essas médias, embora não deva ser 

considerado um método definitivo para decidir se as médias populacionais dos 

grupos são iguais. Os gráficos apresentados, nas figuras 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 

47 darão uma ideia melhor de como o comportamento médio está variando entre 

brasileiros e italianos. 

 

 

Figura 40 - Gráfico de barras de erros: Física (Astronomia, Óptica, Eletricidade). 

 

 

 

Figura 41 - Gráfico de barras de erros: Biologia (Biologia Geral, Botânica, Zoologia, 
Evolução e Ecologia). 
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Figura 42 - Gráfico de barras de erros: Geologia, Meteorologia e Ciências da Terra. 

 

 

Figura 43 - Gráfico de barras de erros: Saúde, Forma Física e Beleza. 

 

 

Figura 44 - Gráfico de barras de erros: Tecnologia. 
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Figura 45 - Gráfico de barras de erros: Ciência e Cientistas. 

 

 

Figura 46 - Gráfico de barras de erros: Proteção Ambiental. 

 

 

Figura 47 - Gráfico de barras de erros: Mistério, Horror e Fenômenos Inexplicáveis. 

 
Ao observar os gráficos, é possível perceber uma separação clara entre as 

médias ponderadas para Geologia, meteorologia e ciências da terra (3); Tecnologia 
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(5), e Ciências & cientistas (6), uma vez que os intervalos de confiança construídos 

para brasileiros e italianos, nos respectivos gráficos, não possuem qualquer 

intersecção. De fato, estes apresentaram as maiores diferenças amostrais, e, nos 

três casos, os erros padrão (razão entre o desvio padrão e a raiz quadrada do 

tamanho amostral) foram pequenos o suficiente para que fossem construídos 

intervalos de confiança que não se cruzam.  

Essa situação aponta que, nos três assuntos, os brasileiros se mostraram 

mais interessados, em média, nas respectivas áreas em relação aos italianos. A 

mesma separação que foi detectada nesses três assuntos não pode ser observada 

nos outros cinco assuntos Física (Astronomia, Óptica, Eletricidade); Biologia 

(Biologia Geral, Botânica, Zoologia, Evolução e Ecologia); Saúde, forma física e 

beleza; Proteção ambiental e Mistério, horror e fenômenos inexplicáveis, pois os 

intervalos se cruzaram nos respectivos gráficos, o que é um indicativo de que as 

diferenças detectadas pelo Teste de Mann-Whitney foram significantes apenas por 

causa dos tamanhos amostrais. 

Com base na análise, os jovens brasileiros, com relação à média dos 10 

temas apontados nas respostas, parecem mais interessados nos assuntos 

abordados em Ciências do que os jovens italianos. A tendência dos brasileiros em 

optar por (3) interessado e (4) muito interessado é maior do que a opção dos jovens 

italianos. De modo geral, somente em Biologia (2,82 brasileiros e 2,6 italianos) é que 

os jovens da Itália possuem uma maior média, mesmo que sutil, porém significativa 

do ponto de vista estatístico. 

As tabelas 55 e 56 apresentam as médias e os testes de Mann-Whitney 

ponderadas gerais para os temas/disciplinas por gênero, nos dois países. 

 

Tabela 55 - Distribuição das médias ponderadas da Seção A (Brasil-Itália, meninas, 
2014). 

Média
Desvio 

Padrão
Total (N) Média

Desvio 

Padrão
Total (N)

1 - Física 2,44 1,08 1279 2,38 0,96 1800 0,057 0,169

2 - Biologia 2,89 0,73 1287 2,97 0,58 1804 -0,083 0,001

3 - Geologia, Meteorologia e Ciências da Terra 2,28 0,84 1282 1,99 0,70 1804 0,297 0,000

4 - Saúde, Forma Física e Beleza 3,11 0,63 1292 3,07 0,46 1804 0,040 0,000

5 - Tecnologia 2,64 0,79 1287 2,37 0,68 1803 0,266 0,000

6 - Ciência e Cientistas 2,26 0,87 1280 2,08 0,73 1802 0,183 0,000

7 - Proteção Ambiental 2,89 1,04 1270 2,80 0,91 1799 0,097 0,000

8 - Mistério, Horror e Fenômenos Inexplicáveis 2,91 0,81 1287 2,95 0,69 1804 -0,045 0,320

Agrupamento

Brasil Itália

P-valor*

* Teste de Mann-Whitney

Diferença 

(B - I)
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Tabela 56 - Distribuição das médias ponderadas da Seção A (Brasil-Itália, meninos, 
2014). 

 

Média
Desvio 

Padrão
Total (N) Média

Desvio 

Padrão
Total (N)

1 - Física 2,74 1,06 1046 2,74 0,98 1661 -0,001 0,371

2 - Biologia 2,74 0,72 1057 2,74 0,65 1661 -0,001 0,386

3 - Geologia, Meteorologia e Ciências da Terra 2,34 0,84 1056 2,23 0,76 1661 0,109 0,000

4 - Saúde, Forma Física e Beleza 2,92 0,68 1059 2,93 0,51 1662 -0,016 0,596

5 - Tecnologia 2,90 0,78 1060 2,78 0,70 1658 0,117 0,000

6 - Ciência e Cientistas 2,23 0,84 1051 2,14 0,74 1658 0,087 0,126

7 - Proteção Ambiental 2,92 1,03 1037 2,99 0,90 1657 -0,069 0,369

8 - Mistério, Horror e Fenômenos Inexplicáveis 2,77 0,82 1055 2,79 0,73 1662 -0,018 0,038

* Teste de Mann-Whitney

Agrupamento

Brasil Itália

P-valor*
Diferença 

(B - I)

 
 

Quando comparadas as médias ponderadas para os temas/disciplinas da 

Seção A por gênero, percebe-se que a diferença na opção com relação à disciplina 

se mantém independente do sexo em (3) Geologia, meteorologia e ciências da terra 

(Brasil: meninas 2,28±0,84; e Itália: meninas 1,99±0,70; com diferença significativa 

de 0,297 e p-valor 0,000) e meninos (Brasil: 2,34±0,84 e Itália: 2,23±0,76, com 

diferença significativa de 0,109 e p-valor 0,000).  

O mesmo é observado com relação aos temas, porém somente na categoria 

(5) Tecnologia independente do sexo (Brasil: meninas 2,64 ± 0,79; e Itália: meninas 

2,78±0,70, com diferença significativa de 0,266 e p-valor 0,000) e meninos (Brasil: 

2,90±0,78 e Itália: 2,78±0,70, com diferença significativa de 0,117 e p-valor 0,000).  

Entretanto, para a disciplina de Física (1), não foi detectada diferença 

significativa entre as médias, tanto para mulheres quanto para homens. Porém, cabe 

salientar que o único tema que apresentou diferença significativa entre meninos 

brasileiros e italianos foi Mistério, horror e fenômenos inexplicáveis (p = 0,038), não 

sendo detectado, para as meninas de ambos os países (p = 0,320). Embora as 

diferenças sejam significativas apenas na segunda casa decimal, do ponto de vista 

prático, não representa relevância. 

Dessarte, para identificar eventuais diferenças entre as médias ponderadas, 

serão apresentados somente os gráficos de barras de erros para as categorias 

agrupadas em temas/disciplinas que apresentaram diferenças entre gêneros, sendo 

3, 5 e 6, de modo a permitir uma comparação visual direta. 
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Figura 48 - Gráfico de barras de erros para a categoria 3 (Geologia, Meteorologia e 
Ciências da Terra). 

 

 

Figura 49 - Gráfico de barras de erros para a categoria 5 (Tecnologia). 

 

 

Figura 50 - Gráfico de barras de erros para a categoria 6 (Ciência e Cientistas). 
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As categorias agrupadas na disciplina Geologia, meteorologia e ciências da 

terra e os temas Tecnologia e Ciência e cientistas continuam sendo os únicos nos 

quais há uma separação clara entre mulheres brasileiras e italianas.  

Em relação aos homens, apenas a disciplina Meteorologia e ciências da 

terra e o tema Tecnologia continuam apresentando diferenças, ratificando os níveis 

descritivos dos respectivos testes. Entretanto, o mesmo não ocorre para o tema 

Ciência e cientistas, no qual o Teste de Mann-Whitney não detectou diferenças entre 

brasileiros e italianos (p = 0,126), e os intervalos de confiança do respectivo gráfico 

estão muito próximos um do outro. 

De modo geral, as preferências dos jovens, tanto brasileiros quanto italianos, 

seguem a mesma tendência com relação a disciplinas e temas de maior preferência. 

Para a disciplina, tanto as meninas brasileiras quanto as italianas apresentam maior 

afinidade com a Biologia, porém em temas que se relacionam com saúde, forma 

física e beleza (Brasil: 3,11±0,63; Itália: 3,07±0,46), proteção ambiental (Brasil: 

2,89±1,04; Itália: 2,80±0,73) e Mistério, horror e fenômenos inexplicáveis (Brasil: 

2,91±0,81; Itália: 2,95±0,69). 

Esses dados reforçam a tendência sobre o nível de interesse dos assuntos 

ou temas da Seção A, no geral, apontados pelas meninas. As brasileiras 

demonstram muito interesse em temas da Biologia: o câncer, o que sabemos e 

como podemos tratá-lo (57,6%), como prestar os primeiros socorros (56,2%) e as 

doenças sexualmente transmissíveis (53,2%). Já as italianas, que também preferem 

a Biologia, se declaram muito interessadas em temas sobre a saúde, como o câncer, 

o que sabemos e como podemos tratá-lo (49,8%), embora suas demais preferências 

sejam os possíveis significados dos sonhos (59,1%). Já os meninos, embora 

também estejam preocupados com a saúde e fenômenos que os cientistas ainda 

não conseguem explicar, possuem interesse também em temas sobre a Tecnologia.   

De modo geral, os dados encontrados, nesta pesquisa, se assemelham à 

tendência já apresentada em outras pesquisas realizadas em países europeus, 

africanos e asiáticos: a preferência por assuntos ligados ao tema Biologia humana e 

o assunto Saúde e saúde Juvenil, especialmente entre as meninas (JENKINS; 

NELSON, 2005; JENKINS; PELL, 2006; MATTHEWS, 2007; TEPPO; RANNIKMÄE, 

2004; TRUMPER, 2006; ANDERSON, 2006; JIDESJÖ et al., 2009). 
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9.2 JOVENS BRASILEIROS E ITALIANOS E OS INTERESSES PROFISSIONAIS 
 

A escolha por uma profissão ou carreira, de modo geral, é uma forma pela 

qual o jovem demonstra o seu ingresso na vida adulta e a participação conciente e 

cidadã no mundo, embora essa escolha represente uma situação de conflito, 

envolvendo, entre outros sentimentos, ansiedade, medo e angústia (NOVELLO, 

1990). Portanto, a fase da adolescência configura-se em um momento do 

desenvolvimento de identidades, e muitas aspirações para o futuro profissional são 

afloradas, de modo que, mesmo exploratórias, possuem características de suas 

preferências gerais (BALBINOTTI; WIETHAEUPER; BARBOSA, 2004; PARDO; 

CALVO, 2002). 

Nesse sentido, fatores socioeconômicos, culturais e pessoais, bem como 

razões racionais, interesses, motivações, a percepção de suas próprias habilidades, 

dentre outros, conforme salientam Lent, Brown e Hsckett (1994) e Oliveira (2015), 

caracterizam aspectos dos jovens e de seu ambiente e os direcionam à tomada de 

decisão sobre a escolha da carreira. 

Desse modo, a Seção B do instrumento Barômetro Brasil-Itália foi utilizada 

para averiguar habilidades e competências que mais se aproximam da pretensão 

pelas futuras profissões, por meio das duas amostras gerais (máximo de 2.368 

indivíduos brasileiros e 3.503 indivíduos italianos) . 

A seção está identificada com a letra B e o número 27. Assim, como a seção 

é de múltipla escolha e possui a orientação de que é possível assinalar mais de um 

item, caso se considere necessário, as opções foram identificadas como: A27, B27, 

C27, D27, E27, F27, G27, H27, I27 e J27. 
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Tabela 57 - Distribuição das respostas às questões da Seção B para brasileiros e 
italianos, com Teste de Proporção de Colunas. 

 
          

Questão 

País do Questionário - Geral  
 

Diferença (Brasil - 
Itália)* 

Brasil Itália 

Contagem 
% do 
Total  

Contagem 
% do 
Total  

A.27 Inventar/construir e consertar coisas 511 21,8% 825 23,9% -2,1% 

B.27 Conhecer e pesquisar sobre as coisas 575 24,5% 941 27,2% -2,7% 

C.27 Lutar pelo direito das pessoas e meio 
ambiente 

558 23,8% 777 22,5% 1,3% 

D.27 Curar e valorizar as pessoas e os animais 658 28,1% 965 27,9% 0,2% 

E. 27 Administrar um negócio 912 38,9% 1042 30,1% 8,8% 

F.27 Usar meus talentos artísticos 354 15,1% 639 18,5% -3,4% 

G.27 Trabalhar com esporte 320 13,7% 871 25,2% -11,5% 

H.27 Trabalhar para alguém 84 3,6% 374 10,8% -7,2% 

I.27 Fazer artesanato para desenvolver minhas 
habilidades manuais 

62 2,6% 286 8,3% -5,6% 

J.27 Ainda não pensei sobre o futuro emprego 273 11,6% 458 13,2% -1,6% 

Total 2344   3457     

 
*As diferenças em negrito foram significativas no teste de proporção de colunas com coeficiente de 
confiança global de 95%. 
 

 

Apesar da variedade de respostas, houve diferença significativa em 6 dos 10 

itens da Seção B, “O meu futuro emprego”, para os jovens brasileiros e italianos, 

sendo que 5 desses apresentam maior porcentagem para os italianos. Para os itens 

“Inventar/construir e consertar coisas”, “Lutar pelo direito das pessoas e meio 

ambiente”, “Curar e valorizar as pessoas e os animais” e “Ainda não pensei sobre o 

futuro emprego”, não foi detectada diferença estatisticamente significante entre o 

grau de interesse de brasileiros e italianos. 

O item mais pontuado para ambos os países refere-se a administrar um 

negócio. Os percentuais atingidos pelos italianos foram 30,1% e pelos brasileiros, 

38,9%, com diferença de -8,8%, indicando que, para os brasileiros, o interesse por 

uma carreira autônoma de gerenciamento de um negócio é maior. Se observados 

por gênero, as meninas brasileiras demonstram mais interesse (37,3% contra 

25,9%, com a diferença de 11,4%). Entre os meninos, a tendência se mantém sendo 

40,8% para os brasileiros contra 34,8% para os italianos, com a diferença de 6,0%. 
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Um dado interessante é que, apesar de apontarem que, em ambos os 

países, os jovens preferem carreiras de gerenciamento de um negócio, o segundo 

item mais pontuado por estes refere-se à cura e valorização das pessoas e dos 

animais, embora as diferenças não sejam significativas. 

Os dados encontrados pela pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de 

Pesquisa Italiano, por meio do Instituto de Pesquisa Populacional e Política Social, 

em 2004, se assemelham aos resultados encontrados pela presente pesquisa. 

Através de uma amostra estratificada de 800 jovens entre 18 e 29 anos, divididos 

em duas classes de idades (18-24; 25-29), por meio de questionário, através do 

telefone, verificaram as atitudes dos jovens com relação à imagem e percepção da 

ciência e carreiras científicas. Os resultados apontaram que o gerenciamento do 

próprio negócio (empresário) foi a profissão pretendida entre os jovens que 

obtiveram maior percentual, principalmente entre os meninos (31,5%) (BRANDI        

et al., 2005). 

Uma justificativa dos autores para essa escolha é o fato de que a imagem do 

empresário traz a perspectiva de grande poder econômico além de ser uma figura 

de sucesso. A mesma pesquisa apontou a preferência dos meninos por seguirem 

carreiras que estejam relacionadas com esportes, e, para as meninas, as carreiras 

liberais chamam mais a atenção, como advogado (BRANDI et al., 2005). Segundo 

os autores, a maioria dos entrevistados declara que a carreira científica demanda 

muitos sacrifícios (88%), embora os entrevistados a vejam como atividade positiva e, 

curiosamente, 89% declaram que é uma carreira que vale à pena, mas não 

demonstrando interesse pessoal em segui-la.  

O relatório Eurobarômetro de 2008 mostra que os jovens europeus, entre 15 

e 25 anos de idade, possuem um grande interesse em assuntos e notícias sobre 

C&T (75% dos rapazes contra 59% das meninas), em contrapartida, mais da metade 

desses entrevistados não demonstra interesse em seguir carrerias científicas como a 

engenharia. Em Malta e nos países baixos, tornar-se um engenheiro ou seguir uma 

carreira científica não está entre os top três das profissões mais escolhidas. 

De modo geral, os respondentes, para ambos os países, demonstraram 

maior interesse na carreira que proporciona autonomia (38,9% para os brasileiros e 

30,1% para os italianos, respectivamente, com diferença estatisticamente 

significante pelo teste de proporção de colunas) e menor interesse em carreiras que 

exigem habilidades manuais (2,6% dos brasileiros demonstraram interesse, 
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enquanto que esse número foi de 8,3% para os italianos, com diferença 

estatisticamente significante entre os países). As tabelas 58 e 59 apresentam a 

porcentagem e as diferenças por gênero com relação aos interesses profissionais 

nos dois países. 

 

Tabela 58 - Porcentagem de brasileiras e italianas com relação aos interesses 
profissionais, por gênero. 

            

Questão 

País do Questionário - Meninas  
 

Diferença (Brasil - 
Itália)* 

Brasil Itália 

Contagem 
% do 
Total  

Contagem 
% do 
Total  

A.27 Inventar/construir e consertar coisas 179 13,9% 232 13,0% 0,9% 

B.27 Conhecer e pesquisar sobre as coisas 365 28,4% 541 30,3% -1,9% 

C.27 Lutar pelo direito das pessoas e meio 
ambiente 

390 30,3% 537 30,1% 0,3% 

D.27 Curar e valorizar as pessoas e os animais 467 36,3% 707 39,6% -3,3% 

E. 27 Administrar um negócio 480 37,3% 463 25,9% 11,4% 

F.27 Usar meus talentos artísticos 227 17,7% 430 24,1% -6,4% 

G.27 Trabalhar com esporte 86 6,7% 273 15,3% -8,6% 

H.27 Trabalhar para alguém 47 3,7% 213 11,9% -8,3% 

I.27 Fazer artesanato para desenvolver minhas 
habilidades manuais 

39 3,0% 81 4,5% -1,5% 

F.27 Ainda não pensei sobre o futuro emprego 129 10,0% 238 13,3% -3,3% 

Total 1286   1786     

 
*As diferenças em negrito foram significantes no teste de proporção de colunas com coeficiente de 
confiança global de 95%. 
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Tabela 59 - Porcentagem de brasileiros e italianos com relação aos interesses 
profissionais, por gênero. 

            

Questão 

País do Questionário - Meninos  
 

Diferença (Brasil - 
Itália)* 

Brasil Itália 

Contagem 
% do 
Total  

Contagem 
% do 
Total  

A.27 Inventar/construir e consertar coisas 332 31,4% 585 35,7% -4,3% 

B.27 Conhecer e pesquisar sobre as coisas 209 19,8% 396 24,2% -4,4% 

C.27 Lutar pelo direito das pessoas e meio 
ambiente 

168 15,9% 234 14,3% 1,6% 

D.27 Curar e valorizar as pessoas e os animais 191 18,1% 247 15,1% 3,0% 

E. 27 Administrar um negócio 431 40,8% 570 34,8% 6,0% 

F.27 Usar meus talentos artísticos 127 12,0% 206 12,6% -0,6% 

G.27 Trabalhar com esporte 234 22,1% 590 36,0% -13,9% 

H.27 Trabalhar para alguém 37 3,5% 160 9,8% -6,3% 

I.27 Fazer artesanato para desenvolver minhas 
habilidades manuais 

23 2,2% 202 12,3% -10,2% 

F.27 Ainda não pensei sobre o futuro emprego 144 13,6% 216 13,2% 0,4% 

Total 1057   1637     

 
*As diferenças em negrito foram significantes no teste de proporção de colunas com coeficiente de 
confiança global de 95%. 

 

Ao verificar a análise percentual dos (as) jovens para a Seção B, as meninas 

brasileiras deram destaque aos itens “E27: Administrar um negócio” (37,3%), “D27: 

Curar e valorizar pessoas e animais” (36,3%) e “C27: Lutar pelo direito das pessoas 

e meio ambiente” (30,3%). Para as italianas, o único item que se diferenciou das 

brasileiras nos apontamentos foi “B27: Conhecer e pesquisar sobre coisas” (30,3%). 

A preferência das italianas assemelha-se às habilidades apontadas pelas brasileiras, 

com apenas um item apresentando diferença siginificativa: “Administrar um negócio” 

(diferença de 11,4 pontos percentuais). 

A porcentagem de mulheres que ainda não se decidiram quanto a seu futuro 

emprego é estatisticamente maior para o grupo de italianas (3,3%) em relação ao 

grupo de brasileiras. Entretanto, essa diferença não é observada para os meninos 

em ambos os países. 

Os itens “E27: Administrar um negócio” (Brasil 40,8%; Itália 34,8%, com dif. 

de 6,0%), “A27: Inventar, construir e consertar coisas” (Brasil 31,4%; Itália 35,7%, 

com dif. de -4,3%) e “G27: Trabalhar com esportes” (Brasil 22,1%; Itália 36,0%, com 
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dif. de -139%), embora em ordem de interesse diferente, foram os mesmos 

apontados pelos meninos de ambos os países. 

Os demais itens que se referem a habilidades artísticas, manuais e trabalhar 

para alguém foram menos frequentes nas respostas dos dois países, embora, nas 

duas últimas, existam diferenças significativas. 

De modo geral, tanto meninas quanto meninos brasileiros, bem como 

meninas e meninos italianos apresentam maior atração por atividades que envolvam 

pesquisar e conhecer coisas, administrar um negócio e curar e valorizar pessoas e 

animais, e menor afinidade com o desenvolvimento de habilidades artísticas e 

manuais. No quesito menor grau de interesse, pode-se dizer que a tendência 

apresentada para meninos e meninas dos dois países é a mesma da posição geral. 

As meninas brasileiras apontam em suas respostas que suas atitudes estão 

mais voltadas para as habilidades de cura e valorização bem como a proximidade 

com pessoas, animais e meio ambiente, enquanto que as meninas italianas, além 

dessas habilidades, demonstram que também possuem interesse em pesquisar e 

conhecer sobre coisas. Já os meninos, em ambos os países, apontam para as 

mesmas tendências de interesse em construir, consertar coisas e trabalhar com 

esportes, com diferenças estatisticamente significativas entre os países nos itens 

(A27: -4,3% e G27: -13,9%). 

A caracterização das habilidades e competências apresentadas na Seção B 

sobre o que os jovens esperam de seu futuro emprego ou profissão e que mais se 

aproximam das carreiras científicas foram importantes para caracterizar o interesse 

dos mesmos de ambos os países sobre as aspirações profissionais. Porém, com 

base em vários estudos de que o baixo interesse dos jovens por carreiras científicas 

tem preocupado muitos pesquisadores, considerou-se verificar a relação dos jovens 

com a carreira científica especificamente (DEWITT et al., 2013; EUROPEAN 

COMMISSION, 2004; EUROPEAN COMMISSION, 2007; JENKINS, 2006a; 

JENKINS, 2006b; JENKINS; PELL, 2006; LAVONEN et al., 2005; MATTHEWS, 

2007; OSBORNE; SIMON; COLLINS, 2003; SCHREINER; SJØBERG, 2004; 

SJØBERG, 2002; VÁZQUEZ ALONSO; MANASSERO MAS, 2008). 

Os itens D49, “Quero ser um cientista”, D50, “Gostaria de ter um emprego 

que lide com tecnologia avançada”, e 87, “Você gostaria de fazer um curso técnico 

ou universitário na área científica”, contribuem para verificar o interesse dos jovens 

brasileiros e italianos por uma carreira científica. Os dois primeiros itens estão no 
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formato Likert de 4 e o último solicita uma resposta baseada em: sim; não; ainda não 

pensei.  

A tabela 60 apresenta as respostas aos itens D49 e D50 para brasileiros e 

italianos. 

 

Tabela 60 - Porcentagem para as amostras de brasileiros e italianos, quanto ao 
interesse em ser cientista e trabalhar com tecnologia. 

 
 

          

    País do questionário 
Diferença (Brasil - Itália) * 

    Brasil Itália 

D49 

Discordo totalmente 1523 65,85% 2318 66,78% -0,94% 

Discordo 371 16,04% 658 18,96% -2,92% 

Concordo 248 10,72% 340 9,80% 0,93% 

Concordo totalmente 171 7,39% 155 4,47% 2,93% 

Total 2313   3471     

D50 

Discordo totalmente 563 24,20% 1295 37,21% -13,01% 

Discordo 423 18,19% 947 27,21% -9,03% 

Concordo 561 24,12% 744 21,38% 2,74% 

Concordo totalmente 779 33,49% 494 14,20% 19,30% 

Total 2326   3480     

 
*As diferenças em negrito foram significantes no Teste de Proporções de Colunas, com coeficiente 
de confiança global de 95%. 

 

A partir dos dados apresentados, em relação ao construto “Quero ser um 

cientista”, a porcentagem dos que discordaram é maior para italianos em relação a 

brasileiros (diferença estatisticamente significante de 2,92%), e a porcentagem dos 

que concordam totalmente em ser um cientista é maior para brasileiros (diferença de 

2,93%). Ainda que sejam diferenças relativamente sutis, os resultados mostram que 

os brasileiros têm um interesse relativamente maior em trabalhar na área científica 

que os italianos. 

As médias apresentadas na tabela 60, verificadas em percentuais, 

representam que, em relação ao construto “Gostaria de ter um emprego que lide 

com tecnologia avançada”, os italianos discordaram mais que os brasileiros 

(diferenças de 13,01% e 9,03% para as duas categorias de discordância, 

respectivamente), enquanto que os brasileiros concordam mais que os italianos 

(diferenças de 2,74% e 19,30% para as duas categorias de concordância, 

respectivamente).  
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Nas figuras 51 e 52, está a frequência relativa quanto à intenção de 

brasileiros e italianos de serem cientistas e terem um trabalho que lide com 

tecnologia. 

 

 

 

 

Figura 51 - Distribuição da amostra dos dois países quanto ao interesse em ser 
cientista. 

 
  

 
 

Figura 52 - Distribuição da amostra dos dois países quanto ao interesse em ter um 
emprego que lide com tecnologia avançada. 

 



322 
 

Curiosamente, os dois extremos da escala ordinal do item referente a ter um 

emprego que lide com tecnologia avançada diferenciam brasileiros e italianos de 

forma decisiva, de forma que os brasileiros demonstram um interesse extremo 

estatisticamente maior, enquanto que os italianos tendem a ter um interesse 

extremamente menor que o dos brasileiros. 

Embora a intenção em ser cientista e possuir um emprego que lide com 

tecnologia não esteja tão fortemente marcada entre os interesses dos jovens dos 

dois países, a análise por gênero reforça a tendência de que os meninos detêm mais 

interesse do que as meninas em diversas partes do mundo.  

A Declaração da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO, 2003, p. 39) já enfatizava as dificuldades enfrentadas 

pelas mulheres, que representam metade da população do mundo, em “ingressar e 

progredir numa carreira científica e de participar da tomada de decisões em 

questões científicas e tecnológicas”. 

Esse fato demonstra que, ainda hoje, existe o estereótipo de uma ciência 

masculina. A figura abaixo apresenta a distribuição da amostra quanto ao interesse 

em ser cientista, por gênero. 

 

 

Figura 53 - Distribuição da amostra quanto ao interesse em ser cientista e trabalhar 
com tecnologia por gênero. 
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Em seu emblemático livro A ciência é masculina? É, sim Senhora, Chassot 

(2013), a partir de três vertentes que construíram o mundo ocidental: grega, judaica 

e cristã, tenta justificar a constituição de uma sociedade machista com influência, 

sobretudo, cultural e não biológica. Dessarte, enraizada na cultura, essa perspectiva 

vem se disseminando entre gerações, e, ainda que algumas mulheres, como 

Hipátia, Marie Curie e Margareth Mead, tenham sido muito importantes para a 

Ciência, a presença feminina não está registrada historicamente na trajetória 

intelectual humana.  

O PISA (OCDE, 2012), em um artigo em que apresenta os dados de uma 

pesquisa com jovens de 15 anos questionados sobre o que aspiram para suas 

carreiras, antes de atingirem os 30 anos, sugere que as diferenças também não se 

referem à ordem biológica, pois, em muitos países, as meninas não só alcançaram, 

mas, em muitos casos, ultrapassaram os meninos no desempenho em Ciências e 

Matemática, entretanto, isso não tem influenciado no fato de escolherem carreiras 

na área científica ou tecnológica.  

Na maioria dos países da Organização para Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico, apenas 5% das meninas contra 18% dos meninos 

aspiram a uma carreira ligada à Engenharia e Informática, por exemplo. A mesma 

pesquisa aponta que essa proporção também varia bastante entre os países, pois a 

porcentagem de jovens que aspiram a uma carreira em Engenharia e Tecnologia, 

por exemplo, é mais alta em países latino-americanos, como México, e europeus, 

como Eslovênia e Polônia, e mais baixas em outros países europeus, como 

Finlândia e Holanda. De modo geral, a média, para os jovens que aspiram a uma 

carreira, nessas áreas, chega a quatro vezes mais para meninos do que para 

meninas (OCDE, 2012).   

Alguns estudos recentes em escolas de ensino secundário têm apontado 

que, em países da Europa ocidental, localizada na área oeste do continente 

europeu, os estudantes têm demonstrado pouco interesse pela ciência escolar, bem 

como pela carreira científica, e a tendência é o interesse continuar diminuindo (VAN 

GRIETHUIJSEN et al., 2015; SJØBERG; SCHREINER, 2010). 

Para Van Griethuijsen et al. (2015), que, por meio de questionários, 

coletaram dados de 9.171 estudantes da Turquia, Líbano, Índia, Malásia, Reino 

Unido e Holanda, entre 8 e 16 anos, embora a população-alvo fossem jovens de 10 

a 14 anos, essa tendência é clara, o que não foi observado em países fora da 
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Europa e, especialmente, nos países em desenvolvimento, para estes o interesse 

em Ciência e Tecnologia continua maior. Ainda apontam que os estudantes não 

europeus possuem uma visão mais otimista da ciência, acreditando que esta pode 

“resolver muitos problemas enfrentados pelo mundo” (VAN GRIETHUIJSEN et al., 

2015, p. 581).  

Teppo e Rannikmäe (2004) observaram que, ao serem questionados sobre a 

intenção de ser cientista (1,75), ou de ter um emprego que lide com tecnologia 

(2,21), a maioria não tem a intenção de relacionar a profissão com a ciência. 

Segundo os autores, os jovens reconhecem que a ciência é útil em suas vidas 

cotidianas, porém não estão interessados em aprender Ciências e nem relacionam a 

futura profissão ou carreira com a área científica. Embora a pesquisa tenha revelado 

que, à medida que os jovens demonstram estar interessados em aprender Ciências, 

a atitude negativa muda a tendência em aprender sobre Ciências (r = 0,425, p 

<0,001) ou Tecnologia (r = 0,339, p < 0,001).   

Essa mudança de atitude negativa para positiva com relação ao interesse de 

seguir uma carreira científica com a apreciação pela ciência escolar também foi 

observada por Polino, Chiappe e Castelfranchi (2011). Jovens que estão mais 

ligados a práticas científicas, que possuem um maior nível de consumo sobre 

informações científicas e estabelecem relações da cência com as implicações 

sociais, demonstram maior interesse em seguir carreiras de Engenharia e 

Tecnologia.  

Os mesmos autores apontam que os latino-americanos manifestaram pouco 

interesse em relacionar sua futura profissão com a área de Ciências, apenas um em 

cada dez (10,4%) de uma amostra de 1.204 jovens nas cidades de Assunção, 

Bogotá, Buenos Aires, Lima, Madrid, Montevidéu e São Paulo. Os dados também 

revelam que, em Madri, o número de jovens que declaram se imaginar como 

cientistas no futuro (18%) é quase o dobro da média total (10,4%).  

Para verificar se os jovens gostariam de fazer um curso técnico ou 

universitário na área científica, foi testado o item 87, que apresentava três opções de 

respostas, sendo “sim - não - ainda não pensei”. A tabela 61 apresenta o interesse 

de brasileiros e italianos em fazer um curso técnico ou universitário na área 

científica. 
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Tabela 61 - Porcentagem para as amostras de brasileiros e italianos, quanto ao 
interesse de fazer um curso técnico ou universitário na área científica. 

              

    País do questionário 
Diferença (Brasil - Itália)* 

    Brasil Itália 

Questão 87 

Sim 837 35,83% 643 18,55% 17,28% 

Não 587 25,13% 1673 48,27% -23,14% 

Ainda não pensei 912 39,04% 1150 33,18% 5,86% 

Total 2336   3466     

 
*As diferenças em negrito foram significantes no Teste de Proporções de Colunas com coeficiente de 
confiança global de 95%. 

  

 

Para cada categoria de resposta à pergunta se gostariam de fazer um curso 

técnico ou universitário na área científica, foi detectada uma diferença 

estatisticamente significante entre brasileiros e italianos. A proporção de italianos 

que não demonstraram interesse em fazer um curso na área científica é 

estatisticamente maior que a mesma proporção para brasileiros (diferença de 

23,14%). Por sua vez, houve interesse maior dos brasileiros em relação aos italianos 

(diferença de 17,28%), e a porcentagem dos que ainda não pensaram sobre o 

assunto é maior para o grupo de brasileiros em relação ao grupo de italianos 

(diferença de 5,86%). 

 De modo geral, os dados apresentados revelam que os jovens brasileiros 

demonstram uma tendência maior de quererem fazer um curso na área científica do 

que os italianos. Desse modo, houve o interesse por realizar a análise do item 87, 

com os resultados descritivos para os jovens brasileiros e italianos.  
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Os dois únicos itens para os quais houve diferença estatisticamente 

significativa, independentemente da resposta ao questionamento com relação a 

fazer um curso técnico ou universitário na área científica, foram os relacionados com 

esporte e com artesanato. Em ambos os casos, os italianos declararam maior 

interesse que os brasileiros. 

Dentre aqueles que demonstraram interesse em fazer um curso na área 

científica (resposta “Sim” ao item 87), os brasileiros mostraram um interesse 

estatisticamente maior que os italianos apenas em relação a administrar seu próprio 

negócio (diferença de 19,6% entre os dois países). Por sua vez, para aqueles que 

não demonstraram interesse em um curso na área científica (resposta “Não” ao item 

87), os italianos mostraram mais interesse que os brasileiros em relação a utilizarem 

seus talentos artísticos (4,2%), trabalharem com esporte (12,7%), trabalharem com 

alguém (10,7%) ou fazer artesanato (8,8%).  

Finalmente, para aqueles que ainda não pensaram sobre fazer um curso 

técnico ou universitário na área científica, há mais interesse nos brasileiros em 

administrar seu próprio negócio (diferença de 10,7%), enquanto que os italianos 

demonstraram maior interesse que os brasileiros em inventar ou construir coisas 

(diferença de 4,3%), em conhecer e pesquisar sobre as coisas (6,2%), em trabalhar 

com esporte (13,3%), em trabalhar com alguém (4,7%) ou trabalhar com artesanato 

(3,8%). 

Em uma análise geral, e observando as semelhanças encontradas em 

outras pesquisas, nota-se que a tendência apontada por Polino, Chiappe e 

Castelfranchi (2011) de que há uma predominância da ideia de rejeição da opção 

dos jovens por serem cientistas, ou trabalhar com tecnologia, é clara em várias 

partes do mundo e varia, mesmo entre países latino-americanos e europeus. Nos 

resultados, os autores observam que a influência das aulas de Ciências na atitude 

positiva sobre a eleição da futura profissão parece ser importante para a proporção 

de dois terços dos que estão propensos a responder que gostariam de se tornar 

cientistas. 

Em Madri, a análise apontou que a opção por carreiras científicas está no 

percentual de 18%, e, embora seja maior que nas outras cidades: Bogotá (11,7%), 

Lima (10,2%), Assunção (8,7%), São Paulo e Montevidéu (8,2%) e Buenos Aires 

(6,8%), ainda é considerada baixa se comparada com a opção por outras carreiras, 

como médico (POLINO; CHIAPPE; CASTELFRANCHI, 2011).   



328 
 

Entretanto, outras pesquisas já apontam que países fora da Europa 

Ocidental demonstram maior interesse não só pela ciência na escola, como também 

pela eleição de carreiras científicas (DEMELENNE, 2011; OCDE, 2012; SANTOS-

GOUW, 2013; TOLENTINO-NETO, 2008; TEPPO; RANNIKMÄE, 2004; VAN 

GRIETHUIJSEN et al., 2015; VOGT, 2011).   

Na referida pesquisa, a proporção de brasileiros que concordam totalmente 

em ser cientista foi maior que dos italianos (7,39% dos brasileiros demonstraram 

interesse, enquanto que esse número foi de 4,47% para os italianos, com diferença 

estatisticamente significante entre os países) e em ter um emprego que lide com 

tecnologia avançada (33,49% dos brasileiros demonstraram interesse, enquanto que 

esse número foi de 14,20% para os italianos, com diferença estatisticamente 

significante entre os países) caminhando na direção de pesquisas já descritas. 

Santos-Gouw (2013) alerta para o relevante papel da escola nesse processo 

de fomento do interesse dos jovens no prosseguimento de seus estudos, de modo a 

eleger a área científica para sua carreira ou futura profissão. Vázquez Alonso e 

Manassero Mas (2009a) relacionam a dependência da escolha por carreiras na área 

da Ciência e Tecnologia com a educação científica e os conteúdos escolares, pois, 

como resultado de suas pesquisas, destacam que o interesse, a curiosidade e a 

atitude positiva dos jovens são fundamentais no processo dessa escolha.  

Outro aspecto apontado nas pesquisas de Brandi et al. (2005) que influencia 

a opção por carreiras na área da ciência de jovens italianos é o fato de terem tido 

experiências em laboratórios de Ciências. Embora essa tendência represente a 

maioria masculina do que feminina, ambos demonstram que experiências práticas 

nos laboratórios das escolas aumentam o desejo de continuar a trilhar o caminho da 

ciência. 

Segundo já haviam observado Neresini, Crovato e Saracino (2010), na 

coleta anterior, os jovens italianos demonstram preferência pela opção de trabalhos 

que valorizem suas habilidades e potencial pessoal e veem no trabalho do cientista 

uma fonte para potencializar suas habilidades, e com boa remuneração, porém, ao 

vislumbrarem esse cenário, imaginam que esse trabalho exija muita dedicação, além 

de um forte investimento em estudos, a ponto de lhes impor renúncias, assim, 

preferem buscar a realização e satisfação profissional em outras áreas. 

Para os autores, perspectivas de formar engenheiros e cientistas são 

importantes para o ensino de Ciências, porém não devem nortear o trabalho 
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desenvolvido na escola, uma vez que sua função principal deve estar voltada para o 

desenvolvimento de habilidades e competências, para que o próprio jovem tenha a 

capacidade para tomar suas decisões. O fato de potencializar sentimentos positivos 

já favorece a aprendizagem de assuntos desafiadores que impulsionam os jovens a 

buscarem, para seu futuro, carreiras que lhes deem oportunidade de tornarem-se 

cidadãos participativos (NERESINI; CROVATO; SARACINO, 2010). 

Para DeWitt et al. (2013), as aspirações e interesses de seguir uma carreira 

científica também estão relacionados às atitudes dos jovens com as aulas de 

ciência, mas não descartam o fato de que o autoconceito de Ciências e as atitudes 

dos pais são características que, juntamente com as categorias de gênero, etnia, 

classe social e cultural, influenciam as aspirações.  

As meninas, por exemplo, apontaram, nos resultados das pesquisas, que 

possuem um autoconceito menor que os meninos em Ciências e que suas 

aspirações profissionais estão menos relacionadas à carreira científica. Essa 

tendência assemelha-se às posições encontradas no Brasil e na Itália, onde as 

meninas parecem mais ligadas às áreas de humanas e saúde, com base nas 

habilidades de cura e valorização de pessoas e animais. 

O autoconceito e a confiança são sentimentos também apontados por Kober 

(2009, p.6-8) como experiências dos jovens com a ciência durante a escolarização, 

englobando dois fatores: o primeiro “é a percepção que o jovem tem da escola como 

um todo e do seu lugar simbólico no sistema de ensino”, e o segundo “repousa na 

construção de um sentido dos saberes aprendidos na escola e na submissão 

necessária à sua assimilação”. 

No primeiro, a relação da construção da confiança do jovem na escola se dá 

por meio simbólico do posicionamento desta no mercado e no sistema escolar, pois 

é nessa relação que também conteúdos e avaliações são vistos com confiança no 

sentido de se configurarem em melhor ou pior instituição, de ensino mais fraco ou de 

maior qualidade. No segundo, consideram-se as relações que o jovem estabelece 

com o saber através dos conteúdos, de modo que estes lhe sejam significativos e 

fonte de prazer (KOBER, 2009). 

Embora a relação do jovem com a ciência, durante a escolarização, esteja 

associada e atuando em conjunto com a confiança na escola e o prazer na 

aprendizagem, DeWitt et al. (2013) aponta a autoeficácia como mais um fator na 

construção dessas relações. Nesse sentido, a autoeficácia está relacionada com a 
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crença que o indivíduo deposita em suas habilidades, e isso influencia a forma como 

este vê o futuro. 

Segundo Souza e Brito (2008), uma crescente atenção vem sendo 

dispensada ao estudo de fatores sociocognitivistas, por estabelecerem relação entre 

o desempenho e as autopercepções. Esses aspectos exercem influência na 

motivação, no desempenho e na escolha da carreira ou profissão futura. De acordo 

com os autores: 

 

[...] autoeficácia é a percepção de uma pessoa sobre si mesma, 
formada e influenciada principalmente por experiências com o 
ambiente e outras pessoas que são significativas [...] a autoeficácia 
compreende um julgamento pessoal de capacidade relativa a um 
determinado domínio, e não se refere especificamente à capacidade 
de um indivíduo, mas sim ao que o mesmo acredita ser capaz de 
realizar, em uma variedade de circunstâncias (SOUZA; BRITO, 2008, 
p. 194-195). 

 

Nunes e Noronha (2009, p. 103) complementam a explicação, apontando ser 

uma “variável que ajuda a explicar se um indivíduo terá iniciativa, perseverança e se 

conseguirá ter êxito em um determinado curso de ação”. De fato, essa variável está 

vinculada às aspirações dos estudantes, podendo influenciar a decisão quanto à 

escolha profissional, pois, ao sentirem confiança em suas habilidades ligadas à área 

científica, conseguem desenvolvê-las com sucesso.  

Souza e Brito (2008, p.195) comentam uma pesquisa realizada por O’Brien, 

Kopala e Martinez-Pons (1999),32 que verifica as relações entre autoeficácia e 

interesse por carreiras relacionadas às Ciências, com 415 estudantes do Ensino 

Médio, apontando que a autoeficácia teve um efeito “preditivo” quanto ao interesse 

por carreiras científicas.  

Ademais, vários fatores foram descartados por pesquisadores na influência 

das aspirações dos jovens de se tornarem cientistas, e, embora em algumas 

pesquisas, alguns se destaquem mais do que outros, seguramente, o que cabe 

ressaltar é que existe uma associação entre eles. Nessa rede de inter-relações, a 

valorização de como os jovens pensam, do que sentem, de como se motivam e se 

comportam pode trazer indícios do que os afasta das carreiras científicas.   

                                            
32

 O’BRIEN, V.; KOPALA, M.; MARTINEZ-PONS, M. Mathematics self-efficacy, ethnic identity, 
gender, and career interests related to Mathematics and Science. The Journal of Educational 
Research, v. 92, n. 4, p. 232-236, 1999. 
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O presente estudo não coletou dados que apontem as lacunas existentes 

entre os fatores que parecem afastar os jovens das carreiras científicas, entretanto, 

pesquisas futuras, de cunho qualitativo, podem trazer contribuições e indícios das 

razões que desencantam jovens dos dois países, com culturas diferentes, a 

seguirem profissões ligadas à área das Ciências. Ou, como sugere Santos-Gouw 

(2013, p. 161), “em que momento desse percurso, ou que elementos nele presentes, 

influenciam os jovens na determinação de suas opções de futuro”.  

Entretanto, a partir das análises realizadas, os jovens brasileiros e italianos 

não possuem interesse em serem cientistas e nem ter emprego que lide com 

tecnologia, muito menos fazer um curso técnico ou universitário na área científica, 

embora os brasileiros estejam mais motivados que os italianos. Giuseppe 

Pellegrini,33 que integra o presente grupo de pesquisa, declara que essa tendência 

de queda no interesse dos jovens em se tornar cientistas se modificou nos últimos 

50 anos e vem na contramão do incentivo à pesquisa, que, mesmo de forma tímida, 

vem crescendo em todo o mundo nas últimas décadas. 

 

9.3 BRASILEIROS E ITALIANOS: O QUE PENSAM DE SUAS AULAS DE 
CIÊNCIAS? 
 

Nesta seção, serão apresentados e discutidos os resultados da Seção D, 

“As minhas aulas de Ciências”, que, na Itália, corresponde à Seção C, “Le mie 

lezione di materie scientifiche”, que tinha o intuito de conhecer a motivação e o 

interesse pela ciência nas aulas, questionando o estudante sobre até que ponto 

concorda com as afirmações sobre a ciência que já aprendeu na escola. Possui 

nove itens que são testados a partir da escala tipo Likert de 4 pontos, com “não 

concordo” em um extremo e “concordo” no outro, com dois níveis intermediários. 

A educação formal, ao longo dos anos, tem demonstrado que esse percurso 

é pouco motivador e, em muitos casos, direciona o estudante para o desencanto. 

Embora não seja o único espaço de construção de valores, a sala de aula ainda 

representa um dos mais significativos ambientes de ensino-aprendizagem, em que 

os jovens não só aprendem e conhecem a ciência, mas buscam utilizá-la em suas 

vidas no cotidiano.  

                                            
33

 Integrante do grupo de estudos do Projeto SAPIENS e da comissão científica do centro de 
pesquisas Observa – Science in Society – Vicenza.

  



332 
 

Algumas pesquisas relatam que esse espaço, ao invés de propiciar o 

fomento de atitudes positivas nos jovens, transforma-se em palco de aulas pouco 

dinâmicas (OSBORNE; SIMON; COLLINS, 2003). Corroborando essa assertiva, 

Güimil (2011), nos resultados encontrados pela pesquisa realizada com jovens 

latino-americanos do Ensino Médio, aponta que 37,6% acham que as disciplinas de 

Ciências são difíceis e chatas. Nesse sentido, parece haver uma controvérsia: 

embora os latino-americanos considerem a ciência escolar chata e difícil, os suecos 

a consideram importante, porém menos interessante que as demais disciplinas 

(JIDESJÖ et al., 2009).   

Essa situação, para Fensham (2004), é fruto de conteúdos irrelevantes 

trabalhados nas aulas de Ciências e da dificuldade dessa disciplina em relação às 

demais. De fato, conteúdos desconexos da realidade se traduzem em falta de 

motivação, que, por sua vez, culminam em resultados pífios no ensino. Essa 

combinação de fatores é preocupante e, infelizmente, tem se reproduzido no interior 

de muitas escolas espalhadas pelo mundo. 

Para Sjøberg (2004), o gênero não interfere na opinião dos jovens com 

relação à falta de interesse pela ciência escolar, ademais, ainda afirma que estes a 

consideram sem espaço para criatividade, por outro lado, nos resultados 

encontrados por Jidesjö et al. (2009), as meninas demonstram menor interesse pela 

ciência, alegando que a disciplina é mais difícil. 

No geral, a falta de contextualização do ensino de Ciências não incentiva, 

nos estudantes, o desafio intelectual, o que, para Osborne, Simon e Collins (2003), 

impossibilita a imaginação e o pensamento sobre a relação do ensino com o mundo 

à sua volta e, por consequência, limita a ação, afetando as decisões que podem 

interferir não só na vida do estudante, mas na de todos os membros da sociedade 

da qual ele faz parte, uma vez que se está vislumbrando o futuro. 

Os estudantes australianos, ao apontarem o motivo de seu desinteresse 

pelas Ciências na escola, através da pesquisa realizada por Danaia, Fitzgerald e 

Mckinnon (2013), dizem não a considerar relevante para o cotidiano nem para o 

futuro. O mesmo estudo ainda traz dados preocupantes: os jovens não consideram 

que a ciência possa contribuir nos momentos em que necessitam tomar decisões 

com relação à saúde e que, raramente, o que lhes é apresentado pela disciplina 

realmente os preocupa. 
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Tais fatos parecem explicar a grande preocupação de estudiosos expressa 

em relatórios, artigos e pesquisas nos últimos anos: a falta de interesse dos jovens 

pela ciência escolar (BARAM-TSABARI; YARDEN, 2005; DANAIA; FITZGERALD; 

MCKINNON, 2013; EUROPEAN COMMISSION, 2007, 2008; FENSHAM, 2004; 

JENKINS, 2006a; JENKINS; PELL, 2006; JIDESJÖ et al., 2009; LAVONEN et al., 

2005; MATTHEWS, 2007; OSBORNE; SIMON; COLLINS, 2003; TOMEI, 2008; 

SCHREINER; SJØBERG, 2004; SJØBERG, 2002; VÁZQUEZ ALONSO; 

MANASSERO MAS, 2008). 

Moreira (2008), ao avaliar a situação da educação científica formal, chama a 

atenção para alguns aspectos que são apontados por jovens nas pesquisas de 

opinião. Em geral, é pobre de recursos, não estimula a curiosidade e a criatividade 

dos jovens, apresentando conteúdos e temas desatualizados e sem conexão com 

seu cotidiano ou mesmo interesse. A experimentação não é trabalhada devido à 

precariedade e graves deficiências nos laboratórios, biblioteca, material didático e 

etc. 

Outros estudos consideram que as crianças possuem maior envolvimento 

pelos temas e área de Ciências (CALDAS, 2010). A curiosidade é característica da 

criança e os conteúdos da área de Ciências devem ser apresentados de forma 

lúdica, possibilitando a compreensão e a construção do conhecimento, através de 

múltiplos formatos e linguagens (CALDAS, 2010; NORBERTO ROCHA, 2013). Os 

exemplos concretos, aulas experimentais e a apresentação dos vocábulos da área 

científica possibilitam a conexão das crianças com as habilidades aprendidas com a 

ciência e as atividades cotidianas.  

O relatório do Eurobarômetro de 2001 apontou que, entre os europeus, um 

dos motivos que afasta os jovens da ciência e de seguir a carreira científica está nas 

aulas pouco atrativas, não estimulando o interesse (EUROPEAN COMMISSION, 

2007). 

Enfim, estudos em diversos países, através de seus resultados, apontam 

para o desinteresse do jovem para com as aulas de ciência, chegando a relacionar 

essa falta de motivação com o prosseguimento dos estudos nessa área, bem como 

a escolha por carreiras científicas. Desse modo, “conhecer e entender a opinião dos 

jovens sobre a ciência é constituir um instrumento de suma importância para uma 

sociedade que se pretenda democrática” (VOGT, 2010, p. 71). 
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As opiniões dos jovens brasileiros e italianos foram comparadas quanto aos 

itens da seção sobre as aulas de Ciências. As amostras são consideradas, em sua 

totalidade, sendo 2.368 jovens brasileiros e 3.503 jovens italianos. A tabela 63 

apresenta os rankings médios (na escala Likert) dos itens D42 a D50 (Seção D do 

Barômetro) por meio das comparações via Teste de Mann-Whitney para cada item.  

 

Tabela 63 - Distribuição dos rankings médios quanto ao interesse dos jovens 
brasileiros e italianos pelas aulas de Ciências. 

                    

Questão 

País do questionário   

Diferença (Brasil - Itália) P-Valor* 
Brasil   Itália 

Média Desvio padrão Total (N) 
  

Média Desvio padrão Total (N) 
  

D42 3,12 1,03 2332   2,63 0,91 3486 0,49 0,000  

D43 3,29 0,91 2334   2,54 0,88 3487 0,75 0,000  

D44 2,99 1,00 2311   2,51 0,98 3479 0,48 0,000  

D45 3,25 0,97 2312   2,62 0,99 3482 0,63 0,000  

D46 2,98 1,02 2316   2,31 0,94 3475 0,66 0,000  

D47 2,57 1,14 2312   1,87 0,99 3476 0,69 0,000  

D48 3,13 0,97 2311   2,35 0,92 3478 0,78 0,000  

D49 1,60 0,95 2313   1,52 0,84 3471 0,08 0,073  

D50 2,67 1,17 2326   2,13 1,07 3480 0,54 0,000  

* Teste de Mann-Whitney. 

 

Para as questões referentes ao interesse dos jovens pela ciência escolar a 

partir do que já aprenderam nas aulas, a média mais alta deveria se aproximar dos 4 

pontos, assim, percebe-se que, em todos os construtos, os brasileiros apresentam 

maior interesse médio que os italianos, embora ambos apresentem atitudes 

positivas. 

Embora brasileiros e italianos concordem que todos devam aprender 

ciências (Brasil: 3,12; Itália: 2,63), não demonstram a mesma motivação quando 

questionados se gostariam de ter mais aulas de Ciências na escola (Brasil: 2,57; 

Itália: 1,87). 

Em ambos os países, os jovens demonstram motivação com relação às 

aulas de Ciências, concordando que os conhecimentos adquiridos são úteis para a 

vida cotidiana (Brasil: 2,29; Itália: 2,54) e estimulam a curiosidade (Brasil: 3,23; Itália: 

2,62). Porém não compartilham a ideia de que a ciência aprendida na escola ensina 

a cuidar melhor da saúde (diferença de 0,78), de modo que, em média, as opiniões 

de brasileiros e italianos diferem por quase um ponto na escala Likert, o que é uma 
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diferença relativamente significativa, levando-se em conta que a média do Brasil é 

de 3,13, o que indica um alto grau de concordância com o item. 

Esse dado é bastante interessante, pois, ao se retomarem os resultados da 

análise dos temas de maior interesse dos jovens italianos apresentados na Seção A, 

dos 10 itens com maiores médias, 7 estão relacionados à Biologia humana, 

envolvendo saúde e saúde juvenil.  

A menor diferença estatisticamente significativa entre Brasil e Itália foi 

detectada para o construto “Penso que a ciência que eu aprendo na escola 

melhorará as minhas oportunidades de carreira”, de (0,48); ainda assim, ambas as 

médias indicam que tanto brasileiros quanto italianos possuem uma percepção 

positiva de que as aulas de Ciências podem melhorar suas oportunidades em 

termos de uma carreira.  

 Com relação a trabalhar na área científica, a diferença de 0,08, entre os 

rankings médios de Brasil e Itália, não foi considerada estatisticamente significativa 

pelo Teste de Mann-Whitney (p = 0,073), indicando que jovens brasileiros e italianos 

possuem ideias parecidas quanto ao item D49, ainda que a média para o primeiro 

grupo tenha sido ligeiramente maior que a média para o segundo grupo. De modo 

geral, os rankings médios são muito baixos para os dois grupos, o que indica relativo 

desinteresse por uma carreira profissional na área científica e confirma dados 

apresentados na Seção B. 

Os dados encontrados por Santos-Gouw (2013) confirmam a tendência 

brasileira de considerar a ciência interessante (3,17), útil e importante para o 

cotidiano (3,00), embora os estudantes considerem a disciplina difícil de entender. 

Na Itália, Neresini, Crovato e Saracino (2010) já tinham detectado a mesma 

tendência na coleta anterior, porém a descrevem como uma mistura entre atração e 

medo, pois, embora considerem a disciplina interessante (2,88) e os conhecimentos 

adquiridos, importantes para o estímulo à curiosidade (2,90), também não 

consideram a disciplina fácil de aprender.  

Assim sendo, houve o interesse em verificar se, para os jovens de ambos os 

países, havia relação entre a disciplina e a futura carreira, interesse pessoal pela 

disciplina e as vantagens diretas da aprendizagem da ciência. Assim, os 9 itens 

foram agrupados em 3 categorias, como já descrito no Capítulo VI, sobre as aulas 

de Ciências, e apresentado no quadro 15.  
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Cabe ressaltar que, em cada uma das categorias, foi calculada a média 

ponderada dos rankings das respectivas questões. O peso de cada item é o seu 

próprio tamanho amostral, levando-se em conta o país do respondente (os pesos 

são dados pela coluna Total (N) para cada país). Os dados estão dispostos na 

tabela 64. 

 

Tabela 64 - Distribuição das médias para brasileiros e italianos para categorias, 
quanto às aulas de Ciências. 

                    

Agrupamento 

País do questionário 
Diferença 
(Brasil – 

Itália) 
P-Valor* 

Brasil   Itália 

Média 
Desvio 
padrão 

Total 
(N) 

  
Média 

Desvio 
padrão 

Total 
(N)   

1 – Relação entre 
disciplina e a futura 
carreira 

2,42 0,74 2343   2,05 0,70 3499 0,37 0,000  

2 – Interesse pessoal 
pela disciplina 

2,84 0,91 2339   2,25 0,81 3500 0,59 0,000  

3 – Vantagens diretas da 
aprendizagem da 
disciplina 

3,17 0,70 2352   2,46 0,69 3500 0,71 0,000  

* Teste de Mann-Whitney. 

 

Para os três agrupamentos, foram detectadas diferenças estatisticamente 

significativas entre brasileiros e italianos, de tal forma que as opiniões para os jovens 

brasileiros apresentaram maior grau médio de concordância que as opiniões dos 

jovens italianos.  

O agrupamento das questões apontou que a maior diferença detectada foi 

na relação das vantagens diretas da aprendizagem de disciplinas ligadas à Ciências 

(0,71), em que os brasileiros demonstraram um grau de concordância relativamente 

alto (média de 3,11, a maior entre os três agrupamentos).  

Schreiner e Sjøberg (2007) verificaram que, em países desenvolvidos, há 

pouco interesse pela ciência escolar, se comparados aos países em 

desenvolvimento. Os dados encontrados por essa pesquisa foram significativos para 

demonstrar que, embora os jovens da Itália, país considerado rico e desenvolvido, 

demonstrem interesse pela ciência escolar, os brasileiros, que estão em um país em 

desenvolvimento, se mostram mais motivados com a ciência escolar e com a relação 

entre o que aprendem na escola e os cuidados com a saúde. 

Os resultados encontrados se assemelham aos dados de Santos-Gouw 

(2013), em que os jovens demonstram interesse pela ciência escolar, embora não a 
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prefiram em relação a outras disciplinas. Entretanto, contrariam a tendência que vem 

sendo destacada em muitos países e já explicitada aqui nos trabalhos de Jidesjö et 

al. (2009), Danaia, Fitzgerald e Mckinnon (2013) e Lyons (2006), de que as aulas de 

Ciências não estabelecem relação com o cotidiano e também não estimulam a 

curiosidade. 

Quanto ao fato de os jovens apontarem atitudes positivas para com a ciência 

escolar, porém preferirem outras disciplinas, e não a de Ciências, Chang, Yeung e 

Cheng (2009) sugerem que ações pedagógicas adotadas pelos professores 

contribuiriam para a mudança na atitude, além de estimular a curiosidade. Nos 

trabalhos de Lyons (2006), a pedagogia transmissiva também foi apontada como um 

dos fatores negativos, bem como o ensino descontextualizado, fazendo com que os 

alunos não relacionem os conhecimentos com a utilidade no cotidiano. 

A menor diferença entre os países (0,37) ficou no primeiro agrupamento, que 

mede a percepção dos entrevistados quanto à relação entre a disciplina de Ciências 

e a futura carreira. Ambas as médias foram relativamente pequenas (2,42 para 

brasileiros e 2,05 para italianos), o que indica um grau de discordância considerável 

com o item e confirma as tendências desses jovens já apontadas nas respostas aos 

contrutos “quero ser um cientista”, “gostaria de ter um emprego que lide com 

tecnologia”, “gostaria de fazer um curso técnico ou universitário na área científica”, e 

na relação de que a ciência que aprendem na escola melhorará suas oportunidades 

de carreira. 

De modo geral, os jovens brasileiros e italianos não demonstram interesse 

em seguir carreiras que estejam ligadas às áreas científicas, não acreditam que a 

ciência que aprendem na escola melhorará suas oportunidades no mercado de 

trabalho e não querem “ser cientistas”, embora os brasileiros tenham apresentado 

médias mais altas nesses itens, o desinteresse é demonstrado por ambos. Essas 

constatações já foram expressas e descritas nas análises sobre o futuro emprego e 

profissão na Seção B. 

Embora os dados desta pesquisa apontem que os jovens possuem atitudes 

positivas com relação às suas aulas de Ciências, considerem a disciplina 

interessante e útil no cotidiano, não parecem motivados em seguir carreiras 

científicas, confirmando a lacuna apontada em diversas pesquisas entre as aulas de 

Ciências e as carreiras científicas (DANAIA; FITZGERALD; MCKINNON, 2013; 

EUROPEAN COMMISSION, 2007; FENSHAM, 2004; JENKINS, 2006a; JENKINS; 
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PELL, 2006; JIDESJÖ et al, 2009; LAVONEN et al., 2005; MATTHEWS, 2007; 

OSBORNE; SIMON; COLLINS, 2003; TOMEI, 2008; SANTOS-GOUW, 2013; 

SCHREINER; SJØBERG, 2004; SJØBERG, 2002; VÁZQUEZ ALONSO; 

MANASSERO MAS, 2008). 

 

9.4 OPINIÕES DOS JOVENS BRASILEIROS E ITALIANOS FRENTE À CIÊNCIA E 
À TECNOLOGIA 

 

Com o intuito de despertar o interesse dos cidadãos por assuntos científicos 

e tecnológicos, estimulando uma participação cidadã, é que muitos países da 

Europa, Ásia e América do Norte, há muitos anos, buscam conhecer a cultura 

científica de uma região ou país (FAPESP, 2011). Especialmente na Europa, esse 

movimento, chamado Public Understanding of Science – PUS, emerge, na década 

de 1980, e impulsiona diversas atividades que incentivam a educação científica, bem 

como pesquisas ligadas à ciência e à sociedade, passando, desde então, por meio 

da Comissão Europeia, de sigla EC, a realizar, regularmente, pesquisas de opinião 

sobre C&T (EUROPEAN COMMISSION, 2004, 2005, 2007, 2008; BAUER; TAYLOR, 

2001; BODMER, 2010).  

Na América Latina, pesquisas sobre a percepção pública são mais recentes, 

principalmente no que concerne à importância destas no campo acadêmico, bem 

como político. Nesse contexto, encontra-se o Brasil, que, por meio dos resultados 

das primeiras enquetes, foi impulsionado a pesquisar conhecimentos técnicos e 

científicos que a população possui, para que uma melhor qualidade no debate 

público sobre C&T favorecesse não só a participação cidadã, mas a capacidade de 

decisão informada e consciente (CASTELFRANCHI et al., 2013; FAPESP, 2011). 

De fato, essa onda de atividades relacionadas ao conhecimento da 

percepção pública, segundo diversos autores, favorece, na esfera pessoal, a 

participação e a confiança na ciência, por meio de uma participação cidadã, e, na 

esfera social, a inclusão através da contribuição consciente nos setores políticos, 

econômicos e educacionais. 

Ademais, concorda-se com Castelfranchi et al. (2013, p. 1.164), que a 

percepção pública da C&T, por meio das enquetes e pesquisas desenvolvidas em 

diversos países, tornou-se um tema de “grande relevância, tanto na academia, 

quanto na política”, pois conhecer a opinião e as atitudes das pessoas e “suas 
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implicações econômicas, políticas e até mesmo éticas” é um elemento fundamental 

para a formulação e avaliação das políticas públicas.   

Na educação, formuladores de currículos e elaboradores de políticas 

educacionais, com base nos resultados das enquetes e pesquisas que apontam a 

opinião e atitudes dos jovens com relação aos temas ligados à área científica e ao 

ensino de Ciências, podem não só conhecer, mas, por meio dessa informação, 

realizar inovações e aperfeiçoamentos dos modelos atuais da educação científica. 

Segundo Vázquez Alonso e Manassero Mas (2007), os jovens de hoje serão 

os adultos de amanhã que recorrem aos conhecimentos adquiridos em idade 

escolar, mesmo que fragmentados ou residuais, para a tomada de decisões sociais 

sobre questões científicas. Esse é um fundamental indicativo do papel exercido pela 

ciência na escola, tornando a educação científica cada vez mais útil e necessária, 

porém com princípios mais sólidos e em consonância com as atividades cotidianas. 

Conhecer os interesses dos jovens também é fundamental no sentido de 

entender os fatores que os levam a escolher, ou não, carreiras científicas, ou a optar 

por trabalhar na área da ciência. Diversas pesquisas, enquetes, artigos e relatórios 

(AIKENHEAD, 2004; BARAM-TSABARI; YARDEN, 2005; EUROPEAN 

COMMISSION, 2004, 2005, 2007; FENSHAM, 2004; JENKINS, 2006b; MATTHEWS, 

2007; NERESINI; CROVATO; SARACINO, 2010; OSBORNE; DILON, 2008; 

TOLENTINO-NETO, 2008; TOMEI, 2008; SANTOS-GOUW, 2013; SCHREINER; 

SJØBERG, 2004; VÁZQUEZ ALONSO; MANASSERO MAS, 2008) têm 

demonstrado esse desencanto pela ciência escolar e carreira científica, 

considerando isso como um fator que caminha na contramão da necessidade de 

demanda qualificada de cientistas, engenheiros e demais profissionais. 

Conforme declara Renato da Fonseca, economista da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), citado em um dos estudos apresentados pelo CGEE 

(2010) do Brasil, a educação escolar tem papel fundamental na formação desses 

profissionais, porém as falhas no sistema educacional são enormes, e a qualidade 

deixa muito a desejar. 

Desse modo, os itens que compõem a Seção E do Barômetro Brasil (que 

corresponde à Seção D do Barômetro Itália) buscam conhecer a percepção dos 

jovens dos dois países sobre diversos assuntos relacionados à C&T que versam 

sobre a cura de doenças, melhoria na qualidade de vida relacionada ao trabalho e 

ao combate à pobreza, meio ambiente e credibilidade nos cientistas. 
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Cabe ressaltar que o questionário aplicado aos italianos não continha o item 

E54 (“A ciência e a tecnologia podem resolver quase todos os problemas 

ambientais”); portanto, esse item não fará parte da análise. Na tabela 65, serão 

apresentados os resultados para a amostra geral e sua subdivisão por país no qual 

o questionário foi aplicado (Brasil e Itália), bem como os níveis descritivos dos testes 

de Mann-Whitney para os respectivos itens da Seção E. 

 

Tabela 65 – Distribuição dos rankings médios da Seção E (Brasil e Itália), com Teste 
de Mann-Whitney. 

                    

Questão 

País do questionário 

Diferença 
(Brasil - 

Itália) 
P-Valor* 

Brasil   Itália 

Média 
Desvio 
padrão 

Total 
(N) 

  
Média 

Desvio 
padrão 

Total 
(N) 

  

E51 - A ciência e a tecnologia encontrarão 
curas para doenças como a AIDS, o câncer 
etc. 

3,29 0,92 2326   3,30 0,73 3478 -0,010 0,000  

E52 - Devido à ciência e à tecnologia, 
haverá melhores oportunidades para as 
futuras gerações 

3,32 0,85 2317   3,12 0,81 3476 0,197 0,000  

E53 - A ciência e a tecnologia ajudarão a 
erradicar a pobreza e a fome no mundo 

2,26 1,04 2296   2,23 0,85 3463 0,032 0,764  

E55 - A ciência e a tecnologia ajudam os 
pobres 

1,76 0,93 2307   1,87 0,79 3462 -0,115 0,000  

E56 - A ciência e a tecnologia são as 
causas dos problemas do ambiente 

2,00 1,01 2299   2,49 0,89 3448 -0,497 0,000  

E57 - A ciência contemporânea ameaça 
valores fundamentais como a vida humana 
e da família 

2,12 1,00 2211   2,09 0,91 3383 0,032 0,613  

E58 - Minha contribuição é essencial para a 
solução dos problemas ambientais 

3,09 1,02 2293   2,46 0,98 3454 0,635 0,000  

E59 - Os cientistas seguem o método 
científico que os leva sempre às respostas 
corretas 

2,28 1,03 2282   2,07 0,81 3442 0,210 0,000  

E60 - Apenas o governo pode prevenir a 
degradação ambiental 

1,56 0,90 2288   1,75 0,90 3424 -0,197 0,000  

E61 - Podemos sempre confiar no que os 
cientistas dizem 

1,70 0,90 2300   1,84 0,75 3468 -0,146 0,000  

E62 - Ciência e tecnologia mudam 
rapidamente nosso estilo de vida 

2,75 1,07 2288   2,63 0,92 3456 0,118 0,000  

E63 - As pessoas se preocupam muito com 
os problemas ambientais 

1,75 0,98 2287   1,71 0,85 3459 0,043 0,564  

E64 - Os cientistas são neutros e objetivos 2,45 1,00 2243   2,40 0,86 3377 0,052 0,122  

E65 - Desejo ver resolvidos os problemas 
do ambiente mesmo que isso implique 
sacrificar produtos de consumo 

2,82 1,09 2274   2,76 0,93 3431 0,059 0,001  

* Teste de Mann-Whitney. 
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Conjugando os dados obtidos com o conteúdo dos itens, tanto jovens 

brasileiros, como italianos, para a afirmação “devido à ciência e à tecnologia, haverá 

melhores oportunidades para as gerações futuras”, obtiveram médias acima de 3 

pontos, o que implica uma atitude positiva de ambos, embora os estudantes 

brasileiros demonstrem maior concordância estatisticamente observada (diferença 

de 0,197). Outro item em que ambos se assemelham nas percepções é com relação 

à contribuição da C&T na cura de doenças como a AIDS e o câncer (Brasil 

3,2±90,92; Itália 3,30±0,73). Observe-se a figura 54.  

 

 

Figura 54 - Gráfico com os itens da Seção E, que correspondem ao otimismo. 

 

A Seção E do instrumento Barômetro busca conhecer a opinião/atitudes dos 

jovens com relação à C&T, e algumas afirmações estão relacionadas com atributos 

diferentes. Os itens E51 e E52, em especial, estão relacionados com as atitudes 

positivas dos jovens, sendo o primeiro relacionado com a importância e os 

benefícios sociais da C&T, e o segundo, com a importância da ciência no trabalho. 

Embora o Teste de Mann-Whitney tenha apontado para diferenças 

significativas entre os jovens brasileiros e italianos nesses dois itens (E51: Brasil 

3,29; Itália 3,30. E52: Brasil 3,32; Itália 3,12), por estarem acima dos 3 pontos, 

indicam atitudes positivas, bem como um elevado grau de otimismo de ambos os 

jovens. Entretanto, os brasileiros, com base nas diferenças estatisticamente 

apontadas, apresentam maior otimismo com relação à C&T.  

Os jovens de ambos os países demonstraram não estarem otimistas com a 

contribuição da C&T aos pobres, pois as médias estão entre as mais baixas 

apontadas por estes, mesmo que, para os italianos, as diferenças sejam 

estatisticamente maiores. Entretanto, sob a afirmação de que a ciência e a 

tecnologia ajudarão a erradicar a fome e a pobreza no mundo, os jovens possuem 
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uma atitude mais neutra (Brasil 2,26±1,04; Itália 2,23±0,85), pois, como se 

mostraram otimistas e confiantes na C&T, parecem depositar expectativas nas 

futuras oportunidades para todos.  

No tocante à contribuição pessoal ser essencial para a solução dos 

problemas ambientais, os brasileiros (Brasil 3,09±1,02; Itália 2,46±0,98) apresentam 

atitude de maior concordância e desejam ver todos os problemas do ambiente 

resolvidos, mesmo que isso implique sacrificar produtos de consumo (Brasil 

2,82±1,09; Itália 2,76±0,93). Entretanto, a percepção de que apenas o governo pode 

prevenir a degradação ambiental é maior entre os italianos. 

Nos dois países, a preocupação com o ambiente é evidenciada através das 

atitudes dos jovens expressas nos dados acima, demonstram que a 

responsabilidade parte de cada um, que o governo sozinho não pode e não 

consegue resolver todos os problemas, porém a percepção destes é de que as 

pessoas não se preocupam muito com os problemas ambientais.    

Os italianos demonstram atitudes menos otimistas que os brasileiros na 

confiança do que dizem os cientistas e na neutralidade deles. Com relação à 

afirmação de que “os cientistas seguem métodos que os levam sempre a respostas 

corretas”, a credibilidade de ambos também é pequena, porém estatisticamente 

mais positiva para os brasileiros. 

Embora, neste estudo, não exista uma questão específica que questione o 

jovem sobre os benefícios do desenvolvimento científico serem maiores que os 

malefícios, as questões presentes na Seção E, de modo geral, buscam 

implicitamente trazer à tona essa percepção. Com os resultados apresentados, as 

diferenças estatisticamente detectadas, embora sutis, demonstram que, em alguns 

aspectos, os índices de concordância são maiores para os brasileiros e, em outros, 

para os italianos. 

Com base nos resultados estatísticos, percebe-se que os brasileiros são mais 

otimistas que os italianos com relação à contribuição da C&T para melhores 

oportunidades (E52), mudanças no estilo de vida (E62), demonstram a percepção de 

que a contribuição de cada um é essencial para a solução dos problemas ambientais 

(E58), bem como se, para resolver os problemas do ambiente, necessitem abrir mão 

de produtos de consumo (E65).  

Esse otimismo que os jovens brasileiros depositam na C&T como uma saída 

para melhores oportunidades de vida, de cura e de progresso, segundo um estudo 
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realizado por Bauer, Durant e Evans (1994), possui uma relação entre ter atitudes 

positivas e o desenvolvimento socioeconômico em que cada país se encontra, de 

modo que sociedades em desenvolvimento possuem uma tendência de 

supervalorização da C&T, associando-a à ideia de progresso econômico, social e 

cultural.  

Já os italianos demonstram uma visão mais negativa que os brasileiros na 

confiança do que os cientistas dizem (E56), não relacionam a C&T como as únicas 

causadoras dos problemas do ambiente (E6) nem acreditam que o governo seja o 

único responsável pela prevenção da degradação ambiental.  

Com relação aos países da Europa e, em especial, a Itália, concordam 

Castelfranchi et al. (2013) que países que já estão, ou já entraram, na fase pós-

industrial 

 

[...] com níveis mais altos de produto interno bruto (PIB) [...] e onde 
os sistemas de C&T são desenvolvidos, os efeitos sociais e 
ambientais da industrialização já foram percebidos [...] e as visões 
sobre C&T se tornam mais céticas (CASTELFRANCCHI et al., 2013, 
p. 1.168). 

 

Nesse sentido, as pessoas não só se tornam mais céticas, mas adotam uma 

postura neutra: nem otimistas, nem pessimistas sobre C&T, porém a ideia é poder 

examinar cada situação para melhor expressar suas opiniões.  

Retomando os dados, os resultados desta pesquisa estão de acordo com os 

encontrados pelo Eurobarômetro (2005), que verificaram que os europeus, em 

certos aspectos, apresentam atitudes otimistas a respeito da Ciência e Tecnologia, e 

são um pouco céticos com relação a outros. A maioria dos europeus deposita 

grande confiança de que o desenvolvimento tecnológico e científico pode ajudar a 

curar doenças como a AIDS e o câncer, pois 88% dos entrevistados demostram 

otimismo. Em comparação com os dados do ano de 1992 (84%), observa-se um 

aumento de 4 pontos percentuais na taxa de concordância. 

Ao comparar os dados por país investigado, os resultados mostram que há 

um amplo consenso entre todos nesse aspecto, em que mais de três quartos dos 

cidadãos de cada país pesquisado concordam com o fato de que o progresso 

científico e tecnológico vai ajudar a curar doenças (EUROPEAN COMMISSION, 

2005). 
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Os resultados da pesquisa ROSE, aplicada na Itália (NERESINI; CROVATO; 

SARACINO, 2010), confirmaram dados encontrados em pesquisas anteriores e 

reafirmam os encontrados nesta: os estudantes italianos demonstram alto nível de 

confiança na ciência, em particular no que diz respeito à sua contribuição para a 

melhoria da qualidade de vida, embora não demonstrem acreditar que esses 

benefícios contribuirão com os países menos desenvolvidos.  

Segundo os autores, a maioria dos estudantes (86%) concorda, ou concorda 

muito com a afirmação de que a "Ciência e Tecnologia vão encontrar curas para 

doenças como AIDS e câncer", e oito em cada 10 jovens compartilham a ideia de 

que "Ciência e Tecnologia são importantes para a sociedade, e 81% acreditam e 

depositam esperanças em melhores oportunidades para as gerações futuras". 

Embora depositem grandes expectativas na contribuição da C&T para a 

sociedade e as gerações futuras, os dados também revelam que a figura do cientista 

provoca dúvidas e receios. Para os autores, esse fato exprime uma descontinuidade 

em relação ao passado recente, quando, pelo contrário, os cientistas gozavam de 

grande credibilidade, vistos com a imagem de neutralidade e objetividade 

(NERESINI; CROVATO; SARACINO, 2010).  

Como no estudo realizado por Santos-Gouw (2013), os dados desta 

pesquisa reafirmam que os jovens brasileiros também dão grande importância à 

C&T e a consideram responsável por melhores oportunidades futuras, bem como 

pela cura de doenças. Para Tolentino-Neto (2008), essa percepção dos jovens 

demonstra claramente aquilo em que acreditam, confiam e o que não aceitam. 

Outras pesquisas de percepção pública trazem resultados que se 

assemelham aos encontrados nesta. Na Inglaterra, os dados encontrados por 

Jenkins e Pell (2006) mostraram que a maioria dos estudantes concorda que ciência 

e tecnologia são importantes para a sociedade, trazendo melhores oportunidades, e 

está otimista quanto à contribuição que podem dar à cura de doenças como o 

HIV/AIDS e câncer (as médias ultrapassaram os 3 pontos na escala Likert).  

Os estudantes também não demonstram acreditar que a ciência e a 

tecnologia vão ajudar a erradicar a pobreza e a fome no mundo ou poderão resolver 

quase todos os problemas (meninos: 35,3%; meninas 22,4%), bem como a maioria 

dos estudantes não vê a ciência e a tecnologia como as causas dos problemas 

ambientais. Entretanto, não há um consenso entre os estudantes com relação às 
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afirmações relacionadas com a objetividade da ciência, o papel do método científico 

e do grau de confiança no que os cientistas têm a dizer. 

Nos resuldados de Sarjou et al. (2012) com estudantes iranianos, os dados 

apontaram que todos os itens sobre a percepção da C&T relacionados com a atitude 

em relação à ciência e tecnologia tiveram média acima dos 2,5 pontos, 

apresentando estatisticamente diferenças significativas ao nível de p ≤ 0,05. Os 

estudantes demonstraram ter atitudes positivas em relação à C&T, principalmente 

nos itens que estabeleciam a relação desta com a cura de doenças como o 

HIV/AIDS e o câncer (maior média 3,31). Com relação à afirmação de que devemos 

sempre confiar no que os cientistas têm a dizer, alcançou a menor média (2,67).  

Para os autores, tais resultados fornecem importantes informações sobre a 

atitude dos estudantes iranianos em relação à ciência e à tecnologia, de modo que 

não devem ser ignoradas, mas aproveitadas pelos responsáveis na elaboração de 

currículos e livros didáticos (SARJOU et al., 2012).  

Os dados encontrados, neste estudo, corroboram as conclusões dos 

autores, pois os resultados das pesquisas de percepção pública oferecem dados 

sobre os anseios, desejos, atitudes, opiniões e as percepções do jovem. Ouvir a 

“voz” e considerar o que para os jovens é relevante é uma forma de contemplar, nos 

currículos de Ciências, as necessidades e aspirações de que o ensino de Ciências 

se torne mais atrativo e aguce a curiosidade e o interesse.  

Diversos pesquisadores salientam que conhecer as atitudes e ouvir a “voz” 

dos estudantes é um importante instrumento de renovação na elaboração e 

implementação dos currículos, bem como de livros didáticos (ANDERSON, 2006; 

JENKINS, 2006a; JIDESJÖ et al. 2009; MATTHEWS, 2007; SANTOS-GOUW, 2013; 

SCHREINER; SJØBERG, 2004; VÁZQUEZ ALONSO; MANASSERO MAS, 2008). 

 

9.5 HÁBITO INFORMATIVO: VISITA A ESPAÇOS CIENTÍFICOS, BUSCA, 
PESQUISA E TROCA DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS 
 

Nos dias atuais, vivemos em um mundo cada vez mais cheio de produtos de 

pesquisa científica, e a percepção social da ciência e da tecnologia vem ganhando 

mais espaço em diferentes ambientes e se destacando entre os temas de grande 

relevância. Desse modo, a educação científica é um requisito fundamental para a 

democracia, segundo a Declaração da Organização das Nações Unidas para a 
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Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2003). Esse mesmo documento enfatiza 

que o “acesso equitativo à ciência não é somente uma exigência social e ética: é 

uma necessidade para a realização plena do potencial intelectual das pessoas” 

(UNESCO, 2003, p. 39). 

Uma pessoa cientificamente alfabetizada consegue internalizar melhor as 

informações científicas e utilizá-las de forma sensata e ética para fazer escolhas que 

surgem no cotidiano, relacionando esse conhecimento com suas necessidades e do 

grupo do qual faz parte. Assim, é fundamental que o cidadão busque informações 

sobre o que está acontecendo na ciência, tecnologia e inovação, bem como seus 

principais resultados, usos, métodos, riscos e limitações.  

Desse modo, para Castelfranchi et al. (2013, p. 1.164), conhecer as atitudes e 

opiniões das pessoas sobre C&T e suas implicações “favorece a inclusão social, 

compreensão dos processos ligados à aceitação ou à rejeição das inovações, 

aperfeiçoar modelos de ensino de ciências”. Para esses estudos chamados surveys 

de percepção pública, o “consumo de informação científica e tecnológica constitui 

dimensão central de análise”, atuando em conjunto com as dimensões de interesse 

e conhecimento em C&T e alfabetização científica, que, por meio da autodeclaração, 

avalia-se a percepção das pessoas sobre seu próprio conhecimento na área (VOGT 

et al., 2011, p. 155). 

Segundo Massarani e Moreira (2009), os últimos tempos estão permeados 

pela efervescência nas atividades de popularização da ciência na sociedade. 

Embora Vogt et al. (2011) alertem para o fato de que a frequência ou o índice de 

consumo informativo das pessoas se dão por meio da autodeclaração, ou seja, com 

base na percepção destas sobre seu próprio conhecimento, que implica limitações e 

divergências entre o que alegam as atitudes efetivamente realizadas.  

Esse processo de aprendizagem, o gosto e o interesse pela ciência devem 

ser analisados e estudados não somente em ambientes de educação formal, mas 

também em espaços fora desse ambiente. Assim, para Eshachi (2007), é preciso 

considerar o grande potencial da contribuição do conhecimento adquirido pelos 

estudantes em ambientes sem a presença do professor, embora, em muitos casos, 

como nos centros de ciências e museus, exista a visita acompanhada por monitores. 

Desse modo, com a intenção de caracterizar o perfil dos jovens brasileiros e 

italianos com relação ao interesse pela ciência, consideraram-se os elementos sobre 

a busca de informações científicas e em que espaços ou mídias isso acontece.  
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A Seção F, no Barômetro Brasil (que corresponde à Seção E no Barômetro 

Itália), foi utilizada para essa análise, porém é necessário apresentar algumas 

considerações sobre os itens F66 (“Visitei centros, exposições de ciências ou 

museus de ciências”) e F68 (“Participei de feiras ou olimpíadas científicas”), que, no 

instrumento brasileiro, estão na escala Likert de 4 pontos, e, no instrumento 

traduzido para o idioma italiano, estão na escala Likert de 3 pontos. 

Sabe-se que uma das exigências metodológicas de pesquisas de 

amostragem nacional em dois países é a tradução adequada às duas línguas de 

modo que os itens não percam a consistência e representatividade (ROS; 

GOUVEIA, 2006; BAUER; TAYLOR, 2001; CARVALHO; BORGES, 2012). Desse 

modo, para que as opiniões dos jovens sobre a visita a espaços de ciências e a 

feiras e olimpíadas científicas fossem analisadas, os dois itens foram recodificados 

em três categorias, em que as opções “Raramente” e “Poucas vezes” foram 

agrupadas em uma única categoria (“Poucas vezes”), representando uma escala 

Likert de três pontos, e, portanto, as médias dos rankings foram recalculadas para 

os brasileiros.  

Através do Teste de Mann-Whitney, foram comparados os rankings (escala 

Likert) das questões, e, para todos os itens, foram detectadas diferenças 

estatisticamente significantes entre os rankings médios de brasileiros e italianos (p < 

0,0005 via Teste de Mann-Whitney). 

 

Tabela 66 - Médias, desvio-padrão e testes de Mann-Whitney quanto à visita a espaços 
científicos e pesquisas. 

 

Questões  

País do questionário 
      
 
 
 

Diferença 
(Brasil - 

Itália) 

          
 
 

P-
Valor* 

Brasil Itália 

       Média 
Desvio 
padrão 

Total 
 (N) 

Média 
Desvio 
padrão 

Total 
 (N) 

Visitei centros, exposições de ciências ou museus 
de ciências 

1,67 0,67 2321 1,42 0,62 3490 0,246 0,000  

Participei de feiras ou olimpíadas científicas 
1,64 0,72 2299 1,11 0,38 3488 0,528 0,000  

Li coisas sobre a natureza ou as ciências em livros 
ou revistas 

2,95 1,04 2310 1,87 0,70 3488 1,089 0,000  

Vi documentários sobre a natureza na televisão ou 
no cinema 

3,11 1,00 2308 2,18 0,83 3488 0,929 0,000  

Procurei informações sobre ciência e tecnologia 
na internet 

2,55 1,13 2312 1,98 0,88 3478 0,568 0,000  

Procurei sobre notícias científicas em redes 
sociais (Facebook, Orkut, etc.) 

1,95 1,09 2318 2,19 1,03 3487 -0,247 0,000  

Troquei informações com meus professores pela 
internet (Facebook, e-mail, Twitter, etc.) 

1,57 0,94 2320 1,39 0,73 3493 0,176 0,000  

* Teste de Mann-Whitney. 

 



348 
 

Ao verificar as respostas dos jovens com relação aos espaços e 

experiências científicas atuando na construção de valores em relação à ciência, as 

diferenças entre as médias, ainda que estatisticamente significantes, não indicam 

uma mudança de opinião relevante entre brasileiros e italianos, uma vez que a maior 

média para cada item indica que ambos os grupos fizeram poucas visitas (ou 

nenhuma visita) a centros, exposições e museus de ciências (Brasil: 1,67±0,67; 

Itália: 1,42±0,62, com diferença de 0,246) e a feiras ou olimpíadas científicas (Brasil: 

1,64±0,72; Itália: 1,11±0,38, com diferença de 0,528). 

Com relação ao uso de redes sociais para a busca de temas científicos e à 

troca de informações com professores pela internet, as médias também são baixas 

para ambos. A afirmação “Procurei sobre notícias científicas em redes sociais” foi o 

único item em que a média dos italianos foi maior que a dos brasileiros, porém com 

valor relativamente baixo (média de 2,19), indicando que ambos os jovens, em 

média, raramente acessam notícias sobre Ciências nas redes sociais. 

Com relação à afirmação sobre a troca de informações com professores pela 

internet, observa-se a menor diferença com relação à opinião de ambos os jovens 

com um valor de 0,176. Se, por um lado, esse valor mostra que existe uma 

separação entre as médias de brasileiros e italianos, são relativamente baixas, o que 

mostra que não há um interesse geral em trocar informações com professores por 

meio da internet. 

Quanto à afirmação atinente à leitura sobre a natureza ou as Ciências em 

livros e revistas, percebe-se uma diferença entre a postura dos jovens em ambos os 

países. Essa foi a maior diferença detectada, na qual a média para os brasileiros foi 

de 2,95, enquanto que a mesma média foi de 1,87 para os italianos. Como a 

diferença foi da ordem de um ponto na escala Likert (1,089), há uma separação 

interessante sobre as opiniões dos jovens brasileiros e italianos, apontando que o 

hábito de leitura sobre temas científicos ou sobre a natureza é mais frequente entre 

os brasileiros. O percentual para a busca de informações científicas sobre a 

natureza na TV, entre os brasileiros, foi de 3,11 e, para os italianos, 2,18, apontando 

que o hábito pela busca de informações sobre a natureza, os animais e os desafios 

ambientais através de documentários e programas de TV foi o item mais assinalado 

para os brasileiros, e o segundo, para os italianos. 

O gosto pela ciência, segundo Knobel (Revista Com Ciência, 2010), pode 

florescer no acesso a experiências científicas informais em ambientes menos 
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carregados de regras, como são as salas de aula. Essas experiências favorecem o 

despertar de opiniões livres por meio de escolhas de atividades atraentes, sem a 

formalidade da avaliação, que, para Simpson e Parsons (2009), representa um dos 

grandes diferenciais nas experiências de educação fora da escola: o caráter 

individual de livre escolha. 

Retomando os dados, apesar de o ambiente informal deixar o jovem mais à 

vontade e lhe proporcionar maior liberdade de escolha, o que se observa é que a 

frequência com que jovens buscam informações científicas em espaços fora do 

ambiente escolar é baixa. Aqui cabe uma ressalva: foi calculado um peso para a 

categoria “raramente” quando recodificados os itens F66 e F68 no banco brasileiro, 

de forma que “raramente” e “poucas vezes” virassem uma única categoria. Esses 

pesos são 59,9% e 56,9%, respectivamente.  

Portanto, mesmo que de forma modesta, as respostas “raramente” dos 

brasileiros possuem um peso maior que as respostas “poucas vezes” dos italianos, 

e, com isso, a média dos brasileiros acabou por ser estatisticamente maior que a 

dos italianos, ao se usarem três categorias. Tal fato não é, necessariamente, um 

indicativo preciso de que os brasileiros frequentam esses centros mais que os 

italianos. De modo geral, em ambos os países, as médias foram baixas (Brasil: 1,67; 

Itália: 1,35) e demonstram que, mesmo considerando a codificação, não há a 

frequência do hábito, por busca de informações cientificas em museus, centros e 

exposições de Ciências. 

Em países latino-americanos, especialmente no Brasil, esse fato pode estar 

relacionado ao baixo investimento na área científica e à carência de espaços, como 

centros de ciências, exposições e museus disponíveis para visitação, embora, 

segundo Massarani e Moreira (2009), nos últimos anos, por todo o país, tenham sido 

criados centros e museus de ciências, bem como espaços científicos e culturais, 

como jardins botânicos, zoológicos, aquários, planetários e parques ambientais. 

Em contrapartida, em países desenvolvidos, há grandes centros de ciências, 

que contam com o apoio de governos e empresas privadas, sendo frequentados por 

parcela significativa da população (MASSARANI; MOREIRA, 2009). Comparando os 

percentuais de visitação, no Brasil, cerca de 4% da população frequenta esses 

centros, levando em consideração as fortes desigualdades regionais, já na Europa, 

esse percentual é cinco vezes maior, conforme a pesquisa realizada pelo Ministério 

da Ciência e Tecnologia (2007). 
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Os dados encontrados, nesta pesquisa, não apontam tamanha diferença na 

visitação a centros de ciências como museus e exposições entre os dois países. 

Embora existam diferenças estruturais, de incentivo à ciência e tecnologia, maiores 

investimentos, tanto governamentais quanto de empresas privadas, os jovens 

apresentam baixa frequência na busca de informações em tais centros, o que pode 

ser um indício de que essas peculiaridades não fazem a diferença quanto à opção 

por esses espaços.  

Os dados também sugerem que esses espaços científicos podem não ter 

encontrado maneiras significativas de atrair esses jovens para seus programas, 

exposições e atividades, pois, segundo Knobel (na Revista Com Ciência, 2010), é 

preciso que os museus, por exemplo, explorem o envolvimento dos participantes e 

se tornem mais interativos, de modo que se possa apertar botões, ver máquinas em 

funcionamento, enfim, que agucem a curiosidade dos jovens. 

Nesse sentido, o mesmo autor supõe outra possibilidade para que esses 

números de visitação em centros, exposições e museus de ciências não sejam tão 

inexpressivos. Tais ambientes precisam buscar formas de atrair o público, 

explorando a questão do entretenimento, com a ideia de que pudesse se tornar um 

programa familiar. Ao mesmo tempo em que se promove um show, lança-se uma 

novidade tecnológica, pode-se fazer uma exposição científica, por exemplo 

(KNOBEL, 2010). 

Os dados encontrados também se assemelham ao levantamento sobre 

hábitos informativos dos jovens cursando o Ensino Médio, em Assunção, Bogotá, 

Buenos Aires, Lima, Montevidéu, São Paulo e Madri, realizado por Vogt et al. (2011). 

Os resultados apontaram que os jovens visitam centros científicos com pouca 

frequência, já que 66% disseram nunca ou quase nunca fazê-lo, enquanto apenas 

14% declaram quase sempre ou sempre. As respostas não diferiram entre as 

cidades e apresentaram o mesmo padrão encontrado na pesquisa realizada com 

adultos (FECYT; OEI; RICYT, 2009), segundo a qual sete em cada 10 entrevistados 

disseram nunca visitar museus, centros e exposições de Ciência e Tecnologia. 

Vogt e Castelfranchi (2009) realizaram uma pesquisa sobre interesse, 

comunicação e informação com uma população a partir de 16 anos. Esse estudo foi 

desenvolvido em conjunto com a Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT), Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (OEI) e Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -
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Iberoamericana e Interamerican (RICYT), nas cidades de Bogotá (Colômbia), 

Buenos Aires (Argentina), Caracas (Venezuela), Madri (Espanha), Panamá 

(Panamá), São Paulo (Brasil) e Santiago (Chile). 

Nessa pesquisa, Vogt e Castelfranchi (2009) apontam que os dados 

trouxeram algumas surpresas que se mostraram imprevisíveis. Cidades dotadas de 

importantes centros de pesquisa, de avançadas infraestruturas científico-

tecnológicas, e onde o acesso à informação cientifica é favorecido pela presença de 

museus e instituições de pesquisa, ou por uma oferta midiática bastante rica (como 

São Paulo e Madri), mostraram ter níveis de interesse e informação da população 

abaixo da média, o que pode ser lido como indício de que fatores importantes para a 

predição do interesse e da informação são os níveis educacionais no contexto 

histórico e econômico específico de cada realidade. 

Quanto ao uso da internet pela busca de informações científicas, através de 

redes sociais, bem como a troca de informações com professores, percebe-se que, 

embora, atualmente, a maioria dos jovens sejam usuários de internet, 

principalmente, no Brasil, na faixa entre 16 a 24 anos,34 as médias não foram altas. 

Sobre a troca de informações com os professores pela internet, os italianos 

demonstraram buscar nas redes sociais mais informações sobre Ciência e 

Tecnologia que os brasileiros, estes, por sua vez, embora com média baixa, são 

considerados grandes usuários da internet, porém parecem não a utilizar para 

buscas científicas.  

Os dados da aplicação do ROSE na Itália (NERESINI; CROVATO; 

SARACINO, 2010) já apontavam que os italianos utilizavam com mais frequência a 

busca de informações científicas informais pela internet. Considerando que a 

pontuação máxima para cada item era de 4 pontos, a internet alcançou a pontuação 

de 3,65. Esses dados se assemelham aos encontrados no Brasil, pois, embora os 

brasileiros sejam considerados grandes usuários da internet, não a utilizam para fins 

científicos, enquanto que a frequência para os italianos já vem mantendo a 

tendência de aproveitar essa ferramenta para melhorar suas experiências na 

construção de valores com relação à ciência. 

                                            
34

 Conforme os dados da pesquisa TIC Domicílios 2008, 35% do total de usuários de internet, no 
Brasil, são jovens. Maiores dados sobre a pesquisa podem ser encontrados em: 
http://cetic.br/media/analises/tic-domicilios2007.pdf. 
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Nos dados encontrados por Vogt et al. (2011, p. 166), nas cidades de 

Assunção e Bogotá, os jovens declararam recorrer à internet para se informar sobre 

Ciência e Tecnologia com mais frequência do que na média das cidades: 39% e 

36% disseram fazê-lo quase sempre ou sempre, respectivamente. “Buenos Aires e 

São Paulo, por outro lado, apresentam um índice superior de jovens que nunca e 

quase nunca usam a internet para buscar informação científica (60% e 59%, 

respectivamente)” (VOGT et al., 2011, p. 166). 

Os brasileiros demonstraram que é nos livros ou revistas que se diferenciam 

dos italianos na busca por informações acerca da ciência. Quando perguntados 

sobre o consumo de informação científica através de livros ou revistas, os jovens 

latino-americanos apontaram que a ficção é 24% sempre lida, enquanto que 19% 

apontaram que nunca, 14% quase nunca o fazem; 18%, de vez em quando; 21%, 

quase sempre e 24%, sempre (VOGT et al., 2011). 

Entretanto, a TV ainda ocupa o primeiro lugar na opinião dos jovens, se 

destacando entre os meios mais utilizados para buscar informações sobre C&T. Os 

dados confirmam a tendência de que, no Brasil, 21% dos entrevistados fazem isso 

com muita frequência, e 49%, com pouca frequência (CENTRO DE GESTÃO E 

ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 2015). 

Também converge com os dados encontrados por Vogt et al. (2011) o fato 

de que a TV ainda representa, para a maioria dos latino-americanos, a maior fonte 

de busca por C&T: 27% declaram quase sempre ou sempre assistirem a programas 

ou documentários na TV; 22%, quase nunca, e 25%, nunca. Esses dados também 

estão seguindo a tendência encontrada em Fecyt, Oei e Ricyt (2009), segundo os 

quais a TV também foi apontada como a maior fonte de busca por informações na 

área científica para adultos, à qual 95% declaram assistir com frequência; 53%, de 

vez em quando, e 23%, nunca usam a TV para tais fins. 

Vogt et al. (2011) justificam a preferência dos jovens pela TV como sendo 

um meio comum de comunicação e de fácil acesso, não só no que tange a 

informações ligadas à área científica, mas, de modo geral, pois em todos os lares se 

supõe ter no mínimo uma. 

Conforme os dados foram se revelando, percebeu-se que os mesmos 

variavam muito de país para país, e que ainda há entre os latino-americanos e 

europeus opiniões divergentes. Desse modo, sentiu-se a necessidade de buscar 
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informações com relação às questões socioeconômicas e a relação com a busca por 

informações, pesquisas e visitas a espaços científicos. 

As variáveis número de livros e escolaridade dos pais foram utilizadas para 

testar as respostas dos dois países. Para a comparação de cada item da Seção F 

com a respectiva variável socioeconômica, foram adotadas comparações via Teste 

T, com coeficiente de confiança global de 95% para o conjunto de categorias de 

cada item socioeconômico. 

Cabe ressaltar que, na versão do instrumento italiano, a opção mais de 500 

livros não foi considerada, desse modo, as categorias originais “251-500 livros” (de 

251 a 500 livros) e “mais de 500 livros” foram agrupadas em uma única categoria 

(“Mais de 250 livros”), para os dois países, de modo que fosse possível comparar as 

médias de brasileiros e italianos para cada item. As diferenças estatisticamente 

significantes, dentro de cada categoria do número de livros, foram assinaladas em 

negrito na tabela. 

 

Tabela 67 - Teste T de Student quanto à pesquisa e a visitas a espaços científicos, e à 
posse de livros. 

 

Questão 

Número de livros 

Nenhum 1-10 livros 11-50 livros 51-100 livros 101-250 livros 
Mais de 250 

livros 

Brasil Itália Dif. Brasil Itália Dif. Brasil Itália Dif. Brasil Itália Dif. Brasil Itália Dif. Brasil Itália Dif. 

F66 1,47 1,29 0,17 1,60 1,38 0,23 1,69 1,36 0,33 1,76 1,38 0,38 1,95 1,44 0,51 1,88 1,56 
0,3
2 

F68 
1,53 1,13 0,40 1,60 1,12 0,49 1,67 1,09 0,58 1,74 1,10 0,64 1,67 1,11 0,56 1,72 1,16 

0,5
6 

F69 2,45 1,53 0,92 2,87 1,64 1,23 3,04 1,77 1,26 3,17 1,88 1,29 3,02 1,97 1,05 3,18 2,02 
1,1
6 

F70 
2,71 1,99 0,72 3,04 2,04 1,00 3,16 2,12 1,04 3,29 2,21 1,08 3,19 2,26 0,94 3,33 2,23 

1,1
0 

F71 1,97 1,85 0,12 2,45 1,81 0,65 2,61 1,89 0,72 2,73 1,97 0,76 2,87 2,04 0,83 3,11 2,14 
0,9
6 

F72 
1,69 2,05 -0,36 1,85 2,16 -0,30 1,98 2,20 -0,22 2,05 2,18 -0,13 2,22 2,23 -0,01 2,29 2,19 

0,1
0 

F73 1,48 1,48 0,00 1,54 1,41 0,13 1,57 1,37 0,19 1,61 1,37 0,24 1,78 1,42 0,36 1,70 1,40 
0,3
0 

 

*As diferenças em negrito foram detectadas pelo Teste T de Student, com confiança global de 

95%.   

 

Para a variável número de livros, houve diferença significativa para os itens 

“Visitei centros, exposições de ciências ou museus de ciências”; “Participei de feiras 

ou olimpíadas científicas”; “Li coisas sobre a natureza ou as ciências em livros ou 

revistas”; “Vi documentários sobre a natureza na televisão ou no cinema”. Nesses 

itens, as médias dos rankings dos brasileiros foram maiores que as médias dos 

italianos. 
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 Para os itens “Procurei informações sobre ciências e tecnologia na internet” e 

“Troquei informações com meus professores pela internet (Facebook, e-mail, Twitter, 

etc.)”, as médias dos brasileiros foram estatisticamente maiores que as dos italianos 

em todas as categorias do número de livros, exceto para aqueles que declararam 

não possuir livros em suas residências: nessa categoria, não foi detectada diferença 

estatisticamente significante entre Brasil e Itália. 

 O item “Procurei sobre notícias científicas em redes sociais (Facebook, Orkut, 

etc.)” foi o único no qual foram detectadas diferenças que indicam que os italianos 

procuram notícias científicas nas redes sociais com mais frequência que os 

brasileiros. Ainda assim, tais diferenças foram detectadas apenas entre aqueles que 

declararam possuir, no máximo, 50 livros em suas respectivas residências. 

  

Tabela 68 - Teste T de Student quanto à pesquisa e a visitas a espaços científicos e à 
escolaridade da mãe. 

 

Questão 

Escolaridade da Mãe 

Não escolarizado Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior 

Brasil Itália Dif. Brasil Itália Dif. Brasil Itália Dif. Brasil Itália Dif. 

F66 1,37 1,40 -0,04 1,57 1,34 0,23 1,71 1,43 0,29 1,80 1,50 0,30 

F68 1,54 1,14 0,40 1,61 1,10 0,51 1,66 1,11 0,55 1,70 1,15 0,56 

F69 2,96 1,62 1,34 3,03 1,83 1,20 2,90 1,87 1,03 2,90 1,90 0,99 

F70 2,96 2,02 0,94 3,14 2,15 1,00 3,06 2,19 0,87 3,15 2,19 0,96 

F71 2,14 1,83 0,32 2,47 1,92 0,55 2,55 2,00 0,55 2,76 2,03 0,73 

F72 2,05 2,07 -0,02 1,89 2,21 -0,32 1,93 2,20 -0,28 2,08 2,18 -0,10 

F73 1,35 1,38 -0,03 1,51 1,36 0,16 1,60 1,41 0,19 1,64 1,40 0,24 

 

* As diferenças em negrito foram detectadas pelo Teste T de Student, com confiança global de 

95%. 

 

Foram detectadas diferenças entre brasileiros e italianos para os itens 

“Participei de feiras ou olimpíadas científicas”; “Li coisas sobre a natureza ou as 

ciências em livros ou revistas”; e “Vi documentários sobre a natureza na televisão ou 

no cinema”, independentemente do grau de escolaridade da mãe do estudante, de 

forma que os brasileiros apresentaram médias maiores que as dos italianos. 

 Para os itens “Visitei centros, exposições de ciências ou museus de ciências”; 

“Procurei informações sobre ciências e tecnologia na internet”; e “Troquei 

informações com meus professores pela internet (Facebook, e-mail, Twitter, etc.)”, 

não foram detectadas diferenças entre brasileiros e italianos cujas mães não são 
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escolarizadas. Nos outros casos, os brasileiros também apresentaram médias 

maiores que os italianos. 

 Finalmente, para o item “Procurei sobre notícias científicas em redes sociais 

(Facebook, Orkut, etc.)”, ainda que de forma modesta, a média dos rankings para os 

italianos foi maior que a média para os brasileiros, quando a mãe possui Ensino 

Fundamental ou Médio. 

 

Tabela 69 - Teste T de Student quanto à pesquisa e a visitas a espaços científicos e à 
escolaridade do pai. 

 

Questão 

Escolaridade do Pai 

Não escolarizado Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior 

Brasil Itália Dif. Brasil Itália Dif. Brasil Itália Dif. Brasil Itália Dif. 

F66 1,39 1,27 0,12 1,60 1,35 0,25 1,72 1,42 0,29 1,85 1,52 0,33 

F68 1,60 1,11 0,49 1,60 1,10 0,50 1,66 1,10 0,56 1,71 1,15 0,55 

F69 3,13 1,68 1,45 2,98 1,82 1,16 2,90 1,86 1,04 2,94 1,94 1,00 

F70 3,07 1,91 1,16 3,10 2,13 0,98 3,08 2,20 0,89 3,21 2,22 0,99 

F71 2,34 1,70 0,64 2,45 1,93 0,52 2,59 1,97 0,61 2,81 2,08 0,73 

F72 1,91 1,91 0,01 1,87 2,20 -0,33 1,95 2,19 -0,23 2,19 2,22 -0,03 

F73 1,40 1,34 0,06 1,50 1,42 0,08 1,62 1,39 0,23 1,68 1,38 0,30 

 

*As diferenças em negrito foram detectadas pelo Teste T de Student, com confiança global de 95%. 

 

Em relação à escolaridade do pai, as diferenças estatisticamente 

significativas seguiram o mesmo padrão em relação à escolaridade da mãe, com a 

única diferença residente no fato de que as médias de brasileiros para o item 

“Procurei informações sobre ciências e tecnologia na internet” foram 

estatisticamente maiores que as dos italianos, independentemente do grau de 

escolaridade do pai. 

Com o intuito de complementar os dados e verificar se, de fato, o fator 

socioeconômico (dimensões de condições de moradia e recursos educacionais) 

influencia na resposta dos jovens, foram comparadas as médias dos rankings para 

as categorias das variáveis socioeconômicas via Teste de Kruskall-Wallis. Nas três 

tabelas abaixo, estão destacadas as menores médias para cada item da Seção F, 

em sublinhado, e a maior média, em negrito. Aqui só serão apresentadas as tabelas 

referentes aos dados italianos, pois os dados brasileiros já foram apresentados 

anteriormente, no que se refere às análises da Seção F. Embora não estejam juntos, 

serão comentados nas análises. As tabelas 70, 71 e 72 apresentam os resultados 

dos jovens italianos.  
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Tabela 70 - Teste de Kruskall-Wallis quanto à busca por informações científicas em 
espaços fora da escola, com relação à quantidade de livros em casa (Itália). 

 

Questão 
Número de livros 

P-valor* 
Nenhum 1-10 livros 11-50 livros 51-100 livros 101-250 livros Mais de 250 livros 

F66 1,47 1,60 1,69 1,76 1,95 1,88 0,000 

F68 1,53 1,60 1,67 1,74 1,67 1,72 0,002 

F69 2,45 2,87 3,04 3,17 3,02 3,18 0,000 

F70 2,71 3,04 3,16 3,29 3,19 3,33 0,000 

F71 1,97 2,45 2,61 2,73 2,87 3,11 0,000 

F72 1,69 1,85 1,98 2,05 2,22 2,29 0,501 

F73 1,48 1,54 1,57 1,61 1,78 1,70 0,829 

 
*Teste de Kruskal-Wallis. 
   

 

Tabela 71 - Teste de Kruskall-Wallis quanto à busca por informações científicas em 
espaços fora da escola, com relação à escolaridade da mãe (Itália). 

 

Questão 
Escolaridade da Mãe 

P-valor* 
Não escolarizado Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior 

F66 1,368 1,567 1,712 1,800 0,000 

F68 1,541 1,607 1,657 1,701 0,042 

F69 2,961 3,029 2,904 2,898 0,015 

F70 2,961 3,143 3,058 3,151 0,241 

F71 2,145 2,469 2,549 2,759 0,035 

F72 2,053 1,886 1,927 2,078 0,757 

F73 1,351 1,515 1,602 1,638 0,182 

 
*Teste de Kruskal-Wallis. 

  

 

Tabela 72 - Teste de Kruskall-Wallis quanto à busca por informações científicas em 
espaços fora da escola, com relação à escolaridade do pai (Itália). 

 

Questão 
Escolaridade do Pai 

P-valor* 
Não escolarizado Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior 

F66 1,394 1,598 1,717 1,849 0,000 

F68 1,604 1,603 1,663 1,706 0,005 

F69 3,133 2,981 2,904 2,937 0,005 

F70 3,068 3,102 3,081 3,207 0,016 

F71 2,337 2,452 2,587 2,809 0,002 

F72 1,914 1,866 1,954 2,188 0,253 

F73 1,396 1,501 1,622 1,681 0,357 

 
*Teste de Kruskal-Wallis. 

  

 



357 
 

 

É possível observar que, apenas para os itens “Procurei sobre notícias 

científicas em redes sociais (Facebook, Orkut, etc.)” e “Troquei informações com 

meus professores pela internet (Facebook, e-mail, Twitter, etc.)”, não foram 

detectadas diferenças entre os rankings médios dos grupos de cada variável 

socioeconômica, indicando que há indícios para afirmar que a frequência com que 

os jovens italianos buscam notícias científicas em redes sociais ou trocam 

informações com seus professores pela internet independe do índice 

socioeconômico. Nos resultados brasileiros, todos os itens apresentaram, em pelo 

menos uma das categorias (número de livros, escolaridade da mãe, escolaridade do 

pai), diferenças significativas. 

Percebe-se, ao analisar as respostas dos jovens brasileiros apresentadas no 

capítulo específico, e as respostas dos jovens italianos apresentadas nas tabelas 70, 

71 e 72, que, nas três variáveis socioeconômicas (quantidade de livros em casa, 

escolaridade da mãe e escolaridade do pai), os jovens que assinalaram Nenhum a 

1-10 livros, as médias foram mais baixas do que os jovens que assinalaram 51-100 

a mais de 250 livros, de modo que as médias aumentam conforme o nível 

socioeconômico aumenta.  

Nas respostas dos jovens italianos, foram detectadas diferenças entre as 

médias dos três grupos de variáveis socioeconômicas, nos itens “Visitei centros, 

exposições de ciências ou museus de ciência”, “Participei de feiras ou olimpíadas 

científicas”, “Li coisas sobre a natureza ou as ciências em livros ou revistas” e 

“Procurei informações sobre ciência e tecnologia na internet”, indicando que as 

respostas dos italianos para os respectivos itens dependem da condição 

socioeconômica. 

Com relação à variável número de livros nas respostas dos jovens italianos, 

de maneira geral, as menores médias foram observadas entre aqueles que não 

possuem livros em suas respectivas residências, enquanto que as maiores médias 

foram observadas nas categorias que representam os maiores índices 

socioeconômicos (“51-100 livros”, “101-250 livros” ou mais de “250 livros”). Como 

essa diferença (entre a maior e a menor média) foi detectada nos itens F66 e F68 a 

F71, pode-se dizer que, de fato, o número de livros está associado positivamente 

com a frequência com a qual os italianos participam dos eventos de cada item.  

A análise da mesma variável para os brasileiros aponta que, para todos os 

itens, as maiores médias foram concentradas em uma das três categorias que 
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reúnem as maiores quantidades de livros: no caso, mais de 100 livros, o que é um 

indicativo de que, de fato, há uma associação positiva entre a quantidade de livros 

na residência do entrevistado e a frequência com a qual o entrevistado realiza 

atividades ligadas a Ciências e à Tecnologia. 

Com relação às variáveis escolaridade da mãe e do pai, nas respostas dos 

jovens italianos, cabe ressaltar que as médias para o item “Li sobre a natureza ou as 

ciências em livros e revistas”, alcançaram os menores índices principalmente dentre 

as categorias (“Não Escolarizado” ou “Ensino Fundamental”), enquanto que os 

maiores índices (“Ensino Médio” ou “Ensino Superior”) detêm as maiores médias. 

Para o item “Vi documentários sobre a natureza na televisão ou cinema”, não foi 

detectada diferença nas médias, apenas em relação à escolaridade da mãe. Para os 

brasileiros, a tendência de respostas segue a mesma variação e revela que há a 

mesma associação positiva e que, no geral, a média aumenta quando os pais 

possuem ensino Médio e Superior. 

No geral, os itens que sugerem visita a museus e participação em feiras e 

olimpíadas científicas e os itens que sugerem a frequência do uso da internet para 

pesquisas científicas independem do nível socioeconômico da família, porém, para 

os brasileiros, embora as médias variem muito, esse fator é significativo e aumenta 

principalmente com relação aos jovens cujos pais possuem Ensino Superior. 
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CAPÍTULO X - SÉRIE HISTÓRICA 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as tendências das percepções dos 

jovens brasileiros ao longo dos sete anos em que três coletas de dados foram 

realizadas com o intuito de traçar o perfil dos estudantes quanto aos interesses, 

opiniões e atitudes com relação ao que querem aprender nas aulas de Ciências e o 

que pensam destas, o que esperam com relação à futura profissão ou emprego, o 

que pensam da Ciência e Tecnologia e a postura frente aos desafios ambientais. 

Apresentar os resultados dos dados reunidos ao longo do tempo pode 

revelar as opiniões, atitudes e interesses dos jovens, desvelando importantes 

informações que devem servir não só de suporte para debates sobre C&T, mas, 

consequentemente, para novos questionamentos e novos trabalhos. Também se 

considera que os dados possam contribuir com os trabalhos voltados à formulação 

de políticas públicas, uma vez que seu objetivo seja a continuidade e a inquietude, o 

princípio das pesquisas científicas. 

Ademais, neste trabalho, concorda-se com diversos pesquisadores segundo 

os quais o currículo de Ciências deve contemplar as necessidades dos estudantes, 

considerar o que lhes é relevante, e, como sugere Santos-Gouw (2013), que a voz 

desses inúmeros jovens seja ouvida e seus interesses valorizados por elaboradores 

de currículo, bem como a implementação destes na escola. Assim, garante-se o que 

Mcintyre, Pedder e Rudduck (2005, p. 150) chamam de direito do aluno: “ser 

consultado e ter sua voz ouvida”, uma vez que esse currículo é elaborado para 

atender as necessidades dos alunos, que fazem parte de uma sociedade rodeada 

de produtos advindos da evolução da Ciência e Tecnologia. 

Para esta análise, serão consideradas as coletas realizadas pelo ROSE 

2007 (Tolentino-Neto) e a amostragem em duas cidades: São Caetano do Sul - SP e 

Tangará da Serra - MT; ROSE 2010 (Santos-Gouw) e a amostragem de 

representação nacional e Barômetro 2014. Por se tratar de uma amostragem 

regionalizada, a coleta de 2007 terá os resultados apresentados somente via 

gráficos (parte do gráfico destacada com um grifo mais forte), possibilitando uma 

visualização descritiva dos resultados, de modo que seja possível ter uma ideia de 

como tem se comportado a percepção do jovem ao logo dos anos, no entanto, não 

farão parte dos testes, pois a amostra não é minimamente representativa do país 

como a amostragem do ROSE 2010 e Barômetro 2014. 
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Cabe ressaltar que, após a elaboração do Barômetro, alguns itens (conforme 

descrito no capítulo metodológico) foram selecionados via testes estatísticos, 

enquanto que outros não foram mantidos. Desse modo, para a análise, foram 

selecionados, dentre as seções, os itens constantes nos três instrumentos, a saber:  

- Seção A, que corresponde às Seções A, C e E do ROSE 2007 e 2010 

(itens de A1 a A13 e de A17 a A26); 

- Seção C, “Eu e os desafios ambientais”, que corresponde à Seção D do 

ROSE 2007 e 2010 (itens de C28 a C41); 

- Seção D, que corresponde à Seção F do ROSE 2007 e 2010 (itens de D42 

a D46 e D48 a D50). Os itens D49 e D50 serão analisados separadamente, pois 

representam as aspirações dos jovens com relação à futura profissão ou emprego; 

- Seção E, “As minhas opiniões sobre ciência”, que corresponde à Seção G 

do ROSE 2007 e 2010 (itens de E51 a E56 e E59, E61 e E64). 

Nas discussões realizadas, a menção será conforme as seções do 

Barômetro, pois as correspondências entre as seções já estão descritas acima. 

Foram calculadas as médias dos rankings dos itens e seções mencionados acima 

via Teste de Mann-Whitney, com o intuito de verificar se houve mudança das médias 

das respostas dos estudantes brasileiros durante os sete anos percorridos entre a 

primeira coleta e a última. 

 

10.1 TENDÊNCIAS DAS PERCEPÇÕES DOS JOVENS BRASILEIROS A 
RESPEITO DAS CIÊNCIAS NA ESCOLA: O QUE QUEREM APRENDER? 
 

Os resultados da Seção A serão comparados, inicialmente, com as bases de 

2010 e 2014, por se constituírem como amostragens de representatividade nacional, 

com base em um panorama geral do interesse dos jovens brasileiros pela ciência 

escolar, a partir das respostas com maior e menor pontuação. Serão considerados 

para análise os 10 itens mais pontuados para a comparação entre as duas 

amostras. Os resultados podem ser observados na tabela 73. 
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Tabela 73 - Médias dos rankings quanto ao interesse de aprendizagem das ciências na 

escola, com base nas coletas de 2010 e 2014. 

 

                  

Questão 

Questionário 

Diferença 
P-

valor 
ROSE 2010 Barômetro 2014 

Média 
Desvio 
padrão 

Total 
(N) 

Média 
Desvio 
padrão 

Total 
(N) 

A4 - Como controlar epidemias e doenças  3,33 0,89 2244 3,26 0,94 2315 0,068 0,026 

A3 - As doenças sexualmente transmissíveis e como se 
proteger delas 

3,22 0,96 2247 3,21 0,95 2308 0,009 0,701 

A2 - O câncer, o que sabemos e como podemos tratá-lo 3,24 0,96 2235 3,20 0,98 2309 0,040 0,183 

A26 - Fenômenos que os cientistas ainda não conseguem 
explicar 

2,95 1,10 2232 3,15 1,07 2328 -0,199 0,000 

A25 - Invenções e descobrimentos que transformaram o 
mundo 

2,83 1,05 2229 3,05 1,04 2314 -0,210 0,000 

A5 - O que sabemos sobre HIV/AIDS e como controlá-la 3,18 0,96 2249 2,95 1,00 2298 0,227 0,000 

A21 - Os possíveis significados dos sonhos; 3,17 1,03 2257 2,92 1,14 2312 0,252 0,000 

A8 - O que se pode fazer para assegurar ar puro e água 
potável  

3,06 0,99 2241 2,90 1,04 2309 0,153 0,000 

A20 - Como os computadores funcionam 3,11 1,00 2257 2,90 1,10 2315 0,214 0,000 

A13 - A vida, a morte e a alma humana 2,93 1,13 2229 2,88 1,12 2306 0,052 0,075 

A7 - Sexo e reprodução 3,11 0,96 2257 2,87 1,04 2311 0,240 0,000 

A19 - Como os telefones celulares enviam e recebem 
mensagens 

2,89 1,08 2257 2,78 1,14 2312 0,106 0,005 

A6 - Como o álcool e o tabaco podem afetar o corpo humano 3,00 1,01 2236 2,78 1,04 2298 0,214 0,000 

A1 - Como controlar epidemias e doenças 3,02 1,02 2244 2,72 1,05 2322 0,299 0,000 

A14 - Uso de erva medicinal ou tratamentos de saúde com 
medicina alternativa (acupuntura, homeopatia, etc.) 

2,49 1,13 2241 2,68 1,10 2318 -0,189 0,000 

A12 - Foguetes, satélites e viagens espaciais 2,56 1,14 2253 2,64 1,19 2295 -0,078 0,015 

A18 - Como funcionam coisas como o rádio e a televisão 2,73 1,07 2267 2,55 1,12 2319 0,183 0,000 

A11 - Buracos negros, supernovas e outros objetos do espaço 2,65 1,18 2237 2,52 1,22 2281 0,135 0,000 

A24 - Como as novas ideias científicas às vezes desafiam a 
religião, a autoridade e a tradição 
 

2,45 1,13 2221 2,50 1,13 2297 -0,045 0,184 

A17 - O uso do raio laser para efeitos técnicos (gravadores de 
CDs, leitores de códigos de barra, etc.) 

2,66 1,08 2262 2,49 1,13 2312 0,169 0,000 

A23 - Erros e fracassos em pesquisas e invenções 2,35 1,09 2208 2,22 1,09 2299 0,129 0,000 

A9 - Como se melhoram as colheitas em hortas e roças 2,29 1,07 2224 2,20 1,07 2306 0,086 0,005 

A10 - Os benefícios e os possíveis perigos dos métodos 
modernos de agricultura 

2,26 1,04 2218 2,18 1,05 2307 0,075 0,011 

A22 - Cientistas famosos e as suas vidas 2,04 1,09 2219 2,03 1,08 2308 0,011 0,854 

 

Os resultados demonstram que, dos 10 itens mais pontuados pelos jovens 

brasileiros, na amostragem de 2010, 8 (A4: 3,33; A2: 3,24; A3: 3,22; A5: 3,18; A21: 

3,17; A7: 3,11; A1: 3,02 e A6: 3,00) estão relacionados à Biologia humana, ou seja, 

80%, consolidando o apontamento de Santos-Gouw (2013, p. 196) de que “questões 

relacionadas à sexualidade, cuidados com o corpo, doenças, etc., despertam a 

curiosidade dos nossos jovens”. Na sequência, os temas apontados são: Tecnologia 

(10%) e Ambiente (10%). 

Os referidos dados apontam que, embora o interesse dos estudantes na 

coleta de 2014 não seja tão acentuado quanto a dos jovens na coleta de 2010, estes 
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mantêm a tendência no apontamento da Biologia humana como mais interessante, 

com 60% (A4: 3,26; A3: 3,21; A2: 3,20; A5: 2,95; A21: 2,92 e A13: 2,88). Em 

seguida, foram apontados Tecnologia (10%), Ambiente (10%) e Ciência, Tecnologia 

e Sociedade e Natureza da Ciência (10%). 

Para os itens “O câncer, o que sabemos e como podemos tratá-lo”; “As 

doenças sexualmente transmissíveis”; “A vida, a morte e a alma humana”; 

“Cientistas famosos e suas vidas”; e “Como as novas ideias científicas às vezes 

desafiam a religião, a autoridade e a tradição”, não foi detectada diferença 

significativa (p-valor destacado em negrito) entre as opiniões dos jovens que 

responderam ao ROSE 2010 e dos jovens que responderam ao Barômetro 2014. 

Na figura a seguir, serão apresentadas, por item, as tendências das 

percepções dos jovens nas três coletas, embora 2007 possibilite uma visualização 

descritiva dos resultados. Observe-se a figura 55.  

 
 
 

 

 
Figura 55 - Médias dos rankings para os 10 itens de maior pontuação quanto ao 

interesse pela aprendizagem das ciências na escola, com base nas coletas de 2007, 
2010 e 2014. 
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É possível perceber que três itens mantiveram relativa estabilidade com 

relação às respostas dos jovens: “O câncer, o que sabemos e como podemos tratá-

lo”, “As doenças sexualmente transmissíveis e como se proteger delas” e “Como 

prestar os primeiros socorros”. Nos resultados de 2007, o último item citado foi o 

único que esteve entre a preferência dos jovens das duas cidades (SP: meninas: 

3,42; meninos: 3,13; MT: meninas: 3,34; meninos: 3,07) expresso nas respostas 

acima de três pontos.  

Em 2010, houve um aumento na preocupação dos jovens, dentre os 20 itens 

com maior pontuação, as meninas lideraram o ranking, colocando-o como primeiro, 

com 3,45 pontos, e, entre os meninos, foi o terceiro, 3,18 pontos. Em 2014, a 

tendência nas respostas teve uma ligeira queda, entretanto, tanto para meninas 

(3,33) quanto para meninos (3,18), ocupou a segunda maior pontuação, apontando 

diferença significativa entre ambos (0,001). O Teste de Mann-Whitney detectou 

diferença significativa para as coletas de 2010 e 2014 com p-valor 0,026.  

Uma tendência interessante, apontada nas respostas dos jovens, nestes 

quatro anos (2010 e 2014), foi o crescimento do interesse pelas invenções e 

descobrimentos que transformam o mundo e pelos fenômenos que os cientistas 

ainda não conseguem explicar, em que ambas as diferenças foram detectadas como 

significantes pelo Teste de Mann-Whitney (p < 0,0005). Tal fato pode indicar que as 

atitudes positivas com relação à ciência aumentaram e ainda há esperanças de que 

a ciência venha a contribuir com o mundo e com as explicações que ainda são 

incógnitas. 

Com relação aos itens A5 (“O que sabemos sobre HIV/AIDS e como 

controlá-la”) e A21 (“Os possíveis significados dos sonhos”), foram detectadas as 

maiores quedas nos interesses dos jovens, expressos nas médias de 2010 e 2014, 

ambas as diferenças foram detectadas pelo Teste de Mann-Whitney (p < 0,0005). 

Outro item no qual houve um decréscimo significativo na média de 2010 para 2014 

foi o A20 (“Como os computadores funcionam”; p < 0,0005 no Teste de Mann-

Whitney). 

Por fim, as médias caíram sensivelmente, ano a ano, para o item A13 (“A 

vida, a morte e a alma humana”), mas a diferença entre 2010 e 2014 não foi 

detectada como significante (p = 0,075). 

Cabe ressaltar que, embora os resultados aqui apresentados tenham sido 

rigorosamente coletados e trabalhados, não podem ser considerados como 
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absolutos, pois cada coleta aconteceu em um dado momento com características 

específicas, o que sugere representar tendências momentâneas das percepções dos 

jovens amostrados.   

Entretanto, observa-se que ainda são nas temáticas associadas à saúde e 

ao corpo, “que seus interesses coincidem”, tanto no que tange ao maior interesse 

como também ao menor interesse (TOLENTINO-NETO, 2007, p. 87). Outro fator 

interessante é que, além de continuarem interessados em conhecer melhor seu 

corpo, as doenças e como tratá-las, aumentaram o interesse pelas invenções e 

descobrimentos, a fim de que a ciência venha a contribuir com mudanças e, 

principalmente, pelos fatos que os cientistas ainda não conseguem explicar, 

possivelmente por estarem preocupados com o tratamento de algumas doenças, 

como o câncer.  

Por outro lado, o item “O que sabemos sobre HIV/AIDS e como controlá-la”, 

ligado à saúde, ao corpo e às doenças sexualmente transmissíveis, teve expressiva 

queda na opinião dos jovens. Um paradoxo interessante: mantiveram o interesse em 

conhecer doenças como o câncer e principalmente no fato de aprender a tratá-las, 

mas demonstram desinteresse em conhecer doenças como HIV/AIDS e como 

controlá-la. 

Esse interesse por temáticas relacionadas com a saúde também está entre 

as preocupações de jovens de outros países conforme os resultados encontrados na 

Itália, Inglaterra, Irlanda, Estônia, Israel, Suécia e Finlândia (BUSCH, 2005; 

LAVONEN et al., 2005; MATTHEWS, 2007; NERESINI; CROVATO; SARACINO, 

2010; TEPPO; RANNIKMÄE, 2004; TRUMPER, 2006).  

Essas constatações sugerem que a ciência escolar tem grande relevância 

no incentivo aos estudantes, principalmente, nos temas científicos que são 

abordados em sala. Lavonen et al. (2005) dizem que, nos países industrializados, 

especialistas em educação e formuladores de políticas públicas demonstraram 

preocupação com a falta de interesse que os estudantes do Ensino Médio 

manifestam em relação à ciência e o não prosseguimento dos estudos em cursos 

científicos. 

Segundo o autor, uma das razões para o desinteresse é a “forma como a 

ciência e os temas científicos são abordados em sala de aula”, considerando como 

um dos objetivos da educação, do currículo nacional e do currículo da escola, atrair 

esses jovens, despertando o gosto pela ciência (LAVONEN et al., 2005, p. 6). 
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Dessarte, é preciso considerar que, para despertar atitudes positivas, com relação à 

ciência, é preciso conhecer o que esses jovens possuem como interesse em 

aprender, que, no caso da referida pesquisa, e outras já mencionadas, concerne à 

Biologia humana. 

Nesse sentido, a seleção de temas que possam envolver os jovens com as 

atividades e despertar a curiosidade deve seguir alguns critérios de prioridade: 

assuntos fundamentais; pré-requisitos para outros assuntos; atuais e interessantes 

(KRASILCHIK, 2004; SANTOS-GOUW, 2013). Os temas selecionados, na maioria 

das escolas brasileiras, estão nos livros didáticos, que, para muitos professores, é a 

única ferramenta de trabalho (MOHR, 1992). E, para muitos estudantes, o único livro 

(MONTEIRO, 2012). 

No Brasil, a maioria das escolas amostradas possui dependência 

administrativa Estadual, Federal e Municipal, dado que, para essas instituições, o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) distribui, desde que foi criado, livros 

didáticos a todo os alunos, com a prerrogativa da escolha garantida aos professores, 

e o compromisso da reutilização desses livros e uma constante avaliação de seu 

conteúdo. Porém, é importante considerar o fato de que algumas avaliações do livro 

didático apontaram para excesso de informações, assuntos abordados a partir de 

classificações e definições formais, erros conceituais e vazio de informações 

(BIZZO, 2012b). 

Entretanto, o Ministério da Educação, considerando a necessidade de 

interação do jovem com o mundo contemporâneo, que traz em seu bojo o avanço da 

tecnologia, mudanças na produção de bens e serviços e conhecimentos, exigindo da 

escola a possibilidade de integração dos estudantes ao espaço em que vivem, nas 

dimensões cidadã e do trabalho,  

  

Partindo de princípios definidos na LDB, [...], num trabalho conjunto 
com educadores de todo o País, chegou a um novo perfil para o 
currículo, apoiado em competências básicas para a inserção de 
nossos jovens na vida adulta. Tínhamos um ensino 
descontextualizado, compartimentalizado e baseado no acúmulo de 
informações. Ao contrário disso, buscamos dar significado ao 
conhecimento escolar, mediante a contextualização; evitar a 
compartimentalização, mediante a interdisciplinaridade; e incentivar o 
raciocínio e a capacidade de aprender (PARÂMETROS Curriculares 
Nacionais - Ensino Médio, 2000, p. 4). 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais trouxeram consigo a proposta de 

contribuir com a construção do currículo local, cuja concretização se dá em níveis, 

como afirma Bizzo (2015). Assim, remete-se à fala de Lavonen et al. (2005) de que o 

currículo nacional e o escolar precisam despertar o gosto pela ciência e não sua 

aversão. 

Dessa forma, um currículo que dê certo, atraia os jovens, desperte seus 

interesses, necessariamente precisa expressar e consolidar o que já é realizado e 

que demonstra sucesso. Esse currículo deve preparar os jovens para tornarem-se 

cidadãos críticos e ativos (NERESINI; CROVATO; SARACINO, 2010). Segundo os 

autores, os temas expressos nos currículos e trabalhados na escola devem propiciar 

uma proximidade positiva do jovem com a ciência, em idade escolar, de modo que 

este tenha condições de compreender os valores atribuídos pelos adultos à ciência e 

à determinação das escolhas dessa sociedade.   

Nesse sentido, afirma Cobern (1980, p. 1), “a atitude de um homem 

determina seu discurso e suas ações”. E, pensando assim, seria interessante que o 

currículo, a escola, os professores, a família e demais fatores que, para             

DeWitt et al. (2013), estão potencialmente ligados na relação que o estudante 

estabelece com a escola, o autoconceito da ciência e a imagem da ciência, 

pudessem influenciar, de forma positiva, favorecendo a conclusão dos estudos por 

meio de atitudes positivas. 

Para Neresini, Crovato e Saracino (2013), concluir a escolarização com 

conhecimentos e habilidades que lhes sejam significativas e proporcionem uma 

relação positiva com a ciência e não simplesmente como mera aquisição de 

conteúdos é um direito dos alunos. 

Entretanto, para que isso ocorra, é preciso haver reais possibilidades de 

conectar os conteúdos escolares dentro das diferentes disciplinas, de modo que os 

professores da escola conversem entre si, planejem ações conjuntas e integradas. 

E, principalmente, possam conhecer as aspirações, intenções, desejos e opiniões 

dos jovens, pois, se não, o erro persistirá e será difícil identificar em que momento 

desse percurso o desencanto pela ciência passou a fazer parte do cotidiano dos 

jovens. 
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10.2 A PERCEPÇÃO DOS BRASILEIROS FRENTE AOS DESAFIOS AMBIENTAIS 
 

Os itens desta seção buscam conhecer as atitudes dos jovens em prol do 

meio ambiente, bem como suas aspirações para o futuro e serão ordenados pela 

média geral (independentemente do questionário). Inicialmente, será apresentada a 

distribuição das médias dos rankings dos itens da Seção C para as aplicações 

ROSE 2010 e Barômetro 2014, com Teste de Mann-Whitney, e em seguida, o 

gráfico ordenado pela média geral dos três questionários (2007, 2010 e 2014). 

 

Tabela 74 - Distribuição das médias dos rankings quanto aos desafios ambientais 
para as aplicações ROSE 2010 e Barômetro 2014, por meio do Teste de Mann-Whitney. 

 

Questão 

Questionário 

Diferen 
ça 

P-
valor

* 

ROSE 2010 Barômetro 2014 

Média 
Desvio 
padrão 

Total 
(N) 

Média 
Desvio 
padrão 

Total 
(N) 

C28 - A ciência e tecnologia podem resolver todos os 
problemas do ambiente 

2,09 1,06 2237 2,17 1,05 2323 -0,082 0,005 

C29 - Eu pessoalmente posso influenciar o que acontece ao 

ambiente 
2,99 1,05 2228 2,98 1,08 2319 0,005 0,782 

C30 - Ainda podemos encontrar soluções para os problemas 
do ambiente 

3,45 0,88 2230 3,58 0,75 2332 -0,132 0,000 

C31 - As pessoas deveriam interessar-se mais pela proteção 
do ambiente 

3,60 0,77 2242 3,77 0,61 2320 -0,174 0,000 

C32 - Eu estou otimista quanto ao futuro 2,77 1,05 2222 2,75 1,05 2290 0,016 0,654 

C33 - O mundo natural é sagrado e devemos deixá-lo em paz 3,13 1,00 2228 2,99 1,08 2272 0,144 0,000 

C34 - As pessoas se preocupam demais com os problemas do 
ambiente 

1,88 1,05 2225 1,63 0,97 2304 0,253 0,000 

C35 - Penso que cada um de nós pode dar uma contribuição 
significativa para a proteção do ambiente 

3,50 0,84 2241 3,54 0,81 2322 -0,036 0,187 

C36 - É correto usar animais para experiências médicas se 
assim se possa salvar vidas humanas 

2,38 1,12 2232 2,15 1,16 2306 0,230 0,000 

C37 - Os problemas do ambiente devem ser deixados aos 
especialistas 

1,65 0,94 2231 1,72 1,01 2311 -0,064 0,109 

C38 - É responsabilidade dos países ricos resolverem os 
problemas do ambiente no mundo 

2,30 1,15 2242 1,77 1,05 2306 0,523 0,000 

C39 - Os animais devem ter o mesmo direito à vida que as 
pessoas 

3,27 0,98 2211 3,38 0,94 2312 -0,117 0,000 

C40 - As ameaças ao ambiente não são da minha conta 1,71 1,09 2253 1,42 0,89 2319 0,288 0,000 

C41 - os problemas do ambiente são exagerados. 2,39 1,17 2231 2,21 1,19 2311 0,173 0,000 

*Teste de Mann-Whitney. 

 

Quanto à Seção C, os itens C29, C32, C35 e C37 não apresentaram 

diferença estatisticamente significante entre suas médias para as aplicações dos 

questionários de 2010 e 2014. Para os itens C28, C30, C31 e C39, as médias do 

Barômetro 2014 foram estatisticamente maiores que as médias do ROSE 2007, 

enquanto que a tendência inversa foi verificada para os itens C33, C34, C36, C38, 

40 e C41.  
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Figura 56 - Médias dos rankings dos itens selecionados quanto aos desafios 
ambientais, com base nas coletas de 2007, 2010 e 2014. 

 

Coincidentemente, o item com a maior média dentre os constantes da Seção 

C para o Barômetro 2014 foi o que também apresentou a maior variação positiva 

(diferença negativa na tabela 74) entre 2010 e 2014: o item C31, “As pessoas 

deveriam interessar-se mais pela proteção do ambiente” (p < 0,0005 no Teste de 

Mann-Whitney). Entretanto, essa diferença é relativamente modesta (0,174), bem 

como as diferenças dos outros itens para os quais a média do Barômetro 2014 foi 

estatisticamente maior que a média do ROSE 2010; a saber, os itens C30 (“Ainda 

podemos encontrar soluções para os problemas do ambiente”), C39 (“Os animais 

devem ter o mesmo direito à vida que as pessoas”) e C28 (“A ciência e a tecnologia 

podem resolver todos os problemas do ambiente”). 

O item para o qual se observou que a média de 2010 para 2014 sofreu o 

maior decréscimo (em valor absoluto) foi o item C38 (“É responsabilidade dos países 

ricos resolverem os problemas do ambiente no mundo”), que apresentou uma 
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diferença de 0,523 (p < 0,0005 no Teste de Mann-Whitney). Se observados os 

resultados, a média de C38 no ROSE 2010 já era relativamente baixa (2,30) e, com 

a variação listada acima, a mesma média caiu para 1,77 no Barômetro 2014, o que é 

um resultado interessante em termos de perceber que o jovem brasileiro, em quatro 

anos, aumentou sua discordância com a obrigação dos países ricos em se unirem 

para solucionarem os problemas do meio ambiente. 

Os itens C40 (“As ameaças ao ambiente não são da minha conta”) e C34 

(“As pessoas se preocupam demais com os problemas do ambiente”) também 

apresentaram médias significativamente menores para o Barômetro 2014 em 

relação ao ROSE 2010. Se, para C38, a diminuição é motivo de preocupação, no 

caso de C40 (diferença de 0,288; p < 0,0005), sugere ser um fator positivo pela 

natureza da questão, em que a discordância é positiva. Já para C34 (diferença de 

0,253; p < 0,0005), a diminuição não é positiva, pois mostra que a percepção do 

jovem brasileiro quanto ao interesse das pessoas em relação ao meio ambiente já 

não era positiva (média de 1,88 no ROSE 2010) e caiu significativamente quatro 

anos depois (média de 1,63 no Barômetro 2014). 

Os quatro itens para os quais foi detectada estabilidade entre as médias de 

2010 e 2014 foram C29 (“Eu pessoalmente posso influenciar o que acontece ao 

ambiente”), C32 (“Eu estou otimista quanto ao futuro”), C35 (“Penso que cada um de 

nós pode dar uma contribuição significativa para a proteção do ambiente”) e C37 

(“Os problemas do ambiente devem ser deixados aos especialistas”). Em particular, 

dentre esses itens, apenas para o item C35 foi verificado um perfil no qual as médias 

aumentaram sensivelmente ano após ano em relação às três aplicações (2007, 2010 

e 2014). 

 

10.3 AS OPINIÕES DOS JOVENS SOBRE SUAS AULAS DE CIÊNCIAS E SUAS 
ASPIRAÇÕES COM RELAÇÃO À FUTURA CARREIRA E EMPREGO 
 

Serão discutidos os resultados obtidos na Seção D, “As minhas aulas de 

Ciências”, que corresponde à Seção F do ROSE 2007 e 2010, que indagava sobre 

até que ponto o estudante concorda com as afirmações sobre Ciência e Tecnologia 

que aprendeu na escola. Foram selecionados 8 itens da seção para a análise, com o 

objetivo de conhecer a percepção dos jovens com relação às suas aulas de 
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Ciências, envolvendo a motivação, as habilidades e as competências e a relação 

que é estabelecida com a futura carreira e emprego na área científica. 

Inicialmente, será apresentada a distribuição das médias dos rankings dos 

itens da Seção D para as aplicações ROSE 2010 e Barômetro 2014, com Teste de 

Mann-Whitney, na tabela 75. Em seguida o gráfico, por meio da figura 56, está 

ordenado pela média geral dos três questionários (2007, 2010 e 2014).  

  

Tabela 75 - Médias dos rankings quanto ao interesse pelas aulas de Ciências na 
escola, com base nas coletas de 2010 e 2014. 

 

Questão 

Questionário 

Diferença P-valor* ROSE 2010 Barômetro 2014 

Média 
Desvio 
padrão 

Total 
(N) 

Média 
Desvio 
padrão 

Total 
(N) 

D42 - Penso que todos devem aprender 
Ciências 

2,68 1,10 2211 3,12 1,03 2332 -0,433 0,000 

D43 - Os conhecimentos que adquiro nas 
aulas de Ciências serão úteis na minha 
vida cotidiana 

3,01 1,00 2226 3,29 0,91 2334 -0,285 0,000 

D44 - Penso que a ciência que eu aprendo 
na escola melhorará minhas 
oportunidades de carreira 

2,75 1,03 2225 2,99 1,00 2311 -0,236 0,000 

D45 - As aulas de Ciências estimulam a 
minha curiosidade acerca das coisas que 
ainda não conseguimos explicar 

2,85 1,06 2212 3,25 0,97 2312 -0,403 0,000 

D46 - As aulas de Ciências aumentam o 
meu gosto pela natureza 

2,76 1,06 2210 2,98 1,02 2316 -0,217 0,000 

D48 - A ciência que aprendo na escola me 
ensina a cuidar melhor da minha saúde 

2,91 1,03 2209 3,13 0,97 2311 -0,217 0,000 

D49 - Quero ser um cientista 1,98 1,12 2211 1,60 0,95 2313 0,381 0,000 

D50 - Gostaria de ter um emprego que lide 
com tecnologia avançada 

2,71 1,14 2227 2,67 1,17 2326 0,042 0,266 

*Teste de Mann-Whitney. 
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Figura 57 - Médias dos rankings para os 10 itens de maior pontuação quanto ao 
interesse pelas Ciências na escola, com base nas coletas de 2007, 2010 e 2014. 

 

Com base nos resultados apresentados, à exceção dos itens D49 (“Quero 

ser um cientista”) e D50 (“Gostaria de ter um emprego que lide com tecnologia 

avançada”), todos os itens da Seção D, “As minhas aulas de Ciências”, mostraram 

aumento estatisticamente significante de suas médias entre 2010 e 2014.  

Em particular, o item D42 (“Penso que todos deverão aprender Ciências”) foi 

o que apresentou a maior variação (diferença de 0,433; p < 0,0005 no Teste de 

Mann-Whitney), seguido pelos itens D45 (“As aulas de Ciências estimulam a minha 

curiosidade acerca das coisas que ainda não conseguimos explicar”) e D43 (“Os 

conhecimentos que adquiro nas aulas de Ciências são úteis na minha vida 

cotidiana”), cujas diferenças foram iguais a 0,403 e 0,385, respectivamente (p < 

0,0005 nos dois testes). 

Na amostragem de 2007, os estudantes de Tangará da Serra - MT 

apresentaram-se mais predispostos à aprendizagem da ciência em relação aos 

estudantes de São Caetano do Sul - SP. Os primeiros apresentaram postura 
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semelhante aos estudantes do Sul europeu (portugueses, gregos e espanhóis das 

ilhas Baleares), já para os segundos, a empolgação é menor e compara-se à 

percepção apresentada pelos russos do Estado da Carélia. 

Na coleta ROSE 2010, embora haja diferença significativa entre os gêneros, 

os estudantes já demonstravam interesse pela disciplina de Ciências, apontando 

que os conhecimentos adquiridos são úteis na vida cotidiana (média geral: 3,00; 

meninas: 3,13 e meninos: 2,83), bem como estimulam a curiosidade acerca das 

coisas que ainda não é possível explicarem (média geral: 2,85; meninas: 2,93 e 

meninos: 2,74), e acreditam que todos deverão aprender Ciências (média geral: 

2,68; meninas: 2,78 e meninos: 2,56), com uma tendência maior para as meninas. 

Em 2014, as médias revelam que o item mais apontado nas respostas dos 

jovens brasileiros demonstra que os conhecimentos que adquirem nas aulas de 

Ciências serão úteis na vida cotidiana, sendo geral: 3,29; meninas: 3,37 e meninos: 

3,20. Tal fato reafirma a tendência de que, na educação em Ciências, é necessário 

que se estabeleça relação entre o que se estuda e a formação cidadã 

(MAGALHÃES JÚNIOR; LOURENCINI JÚNIOR; CORAZZA, 2014).  

No Brasil, essa tendência em ter interesse pela ciência é destacada por 41% 

dos entrevistados na pesquisa realizada em 2006 pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia, em parceria com a Academia Brasileira de Ciências, coordenada pelo 

DEPDI/SECIS/MCT e pelo Museu da Vida/COC/Fiocruz, com colaboração do 

Labjor/Unicamp e da FAPESP. Embora, na edição de 2010 da pesquisa, esse 

número tenha oscilado e chegado aos 35%, a falta de interesse na área também 

diminuiu de 7% para 3,6%. Em 2015, os brasileiros declararam muito interesse pela 

ciência acima dos temas: esporte, moda e política. 

Na pesquisa realizada por Jidesjö et al. (2009), na Suécia, os estudantes 

apontam que estudar ciência na escola lhes proporciona conhecimentos que serão 

úteis na vida cotidiana, embora considerem que mais aulas de Ciências são 

desnecessárias. Entretanto, os jovens australianos consideram que a ciência 

ensinada na escola raramente será útil no cotidiano e não a veem como relevante 

para o futuro (DANAIA; FITZGERALD; MICKINNON, 2013).  

Por outro lado, menos expressivas, porém com diferenças significativas, 

entre as coletas de 2010 e 2014, a percepção dos jovens com relação às aulas de 

Ciências, o aumento do gosto pela natureza e ensinar a cuidar da saúde parecem 

não apresentarem grandes mudanças de postura. Interessante, pois, com relação ao 
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tema que mais gostariam de aprender, apontam para a Biologia humana, 

principalmente relacionada com assuntos ligados à saúde, porém não demonstraram 

grandes diferenças no posicionamento de que a ciência aprendida na escola pode 

ensiná-los a cuidar melhor da saúde. 

Esses resultados coadunam com as opiniões dos jovens inquiridos por 

Danaia, Fitzgerald e Mickinnon (2013), de que a ciência escolar não contribui com as 

decisões tomadas sobre os cuidados com a saúde e nem com a compreensão das 

questões ambientais e o gosto pela natureza. 

Tal fato pode estar relacionado ao que Neresini, Crovato e Saracino (2010) 

destacam entre os estudantes da França, entre os quais mais da metade dos jovens 

entre 15 e 25 anos afirma ter uma imagem negativa do ensino científico devido à 

forma como os conteúdos são transmitidos. No Brasil, a visão dos jovens com 

relação à ciência é positiva, porém o fato de não relacionarem o gosto pelos temas 

da saúde com as aulas de Ciências, contribuindo para a melhoria desta, sugere a 

inadequação da forma como os temas científicos estão sendo tratados em sala, ou 

pode-se ir além e atribuir a situação ao modo como estão sendo tratados nos 

currículos nacionais e escolares. 

Assim, o interesse transforma-se em desinteresse e no fracasso escolar 

(SANTOS-GOUW, 2013; VÁZQUEZ ALONSO; MANASSERO MAS, 2008). Tal 

situação contribui para que os jovens não se interessem em seguir carreiras 

científicas, e pesquisas de percepção pública com estudantes do Ensino Médio têm 

apontado a relação do abandono por carreiras na área da ciência também 

relativamente às aulas (AIKENHEAD, 2005; SANTOS-GOUW, 2013; VÁZQUEZ 

ALONSO; MANASSERO MAS, 2008). 

Desse modo, para verificar como vem se comportando a percepção do 

jovem e sua opinião ao longo dos anos com relação ao interesse pela carreira 

científica, foram testados os itens “Quero ser um cientista” e “Gostaria de ter um 

emprego que lide com tecnologia avançada”, no formato de tipo Likert de 4 pontos. A 

figura 57 apresenta a média dos rankings do interesse pela carreira científica nas 

três coletas.  
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Figura 58 - Médias dos rankings referentes ao interesse dos jovens pela carreira 
científica, com base nas coletas de 2007, 2010 e 2014. 

 

Conforme se observa, os construtos “Quero ser cientista” e “Gostaria de ter 

um emprego que lide com tecnologia avançada” tiveram as menores médias do 

Barômetro 2014 em relação aos outros itens da Seção D, principalmente com 

relação à intenção se ser cientista. 

Médias baixas também foram apontadas nas coletas de 2007 para os 

mesmos construtos. A pergunta “Quero ser cientista”, especialmente em São 

Caetano do Sul - SP, obteve as médias menores, sendo para meninas: 1,61 e 

meninos: 1,67. Para o construto “Gostaria de ter um emprego que lide com 

tecnologia avançada”, as médias foram um pouco mais altas, porém não 

representativas e novamente a mesma cidade ficou com o ranking menor, sendo 

meninas: 2,03 e meninos: 2,66. 

Tolentino-Neto (2008), ao comentar sobre os resultados, justifica que os 

estudantes de Tangará da Serra tiveram notas médias mais altas se comparados 

aos estudantes paulistas, pois, com base em outros estudos, como o TIMMS, há 

fortes evidências de que a empolgação pela carreira científica é maior nos 

estudantes de países em desenvolvimento, o que explica jovens de uma cidade 

como São Caetano do Sul, considerada industrializada e mais desenvolvida que 
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Tangará da Serra, não se sentirem tão motivados quanto os mato-grossenses no 

seguimento da carreira científica.  

Em 2010, Santos-Gouw também se deparou com um baixo entusiasmo dos 

jovens para com a carreira científica, independentemente do gênero (meninas: 1,89 

e meninos: 2,1), embora os meninos pareçam mais dispostos a ter um emprego que 

lide com tecnologia (meninas: 2,58 e meninos: 2,89). Enfatiza, ao discorrer sobre os 

resultados, que se alinhavam aos dados internacionais, em que, quanto maior o IDH 

de um país, menor o interesse pelas carreiras científicas. Ao se realizar o teste de 

correlação entre o interesse dos jovens pela carreira científica e tecnológica por 

meio das médias obtidas com os referidos itens e o IDH dos municípios amostrados, 

percebeu-se que há correlação. 

Em 2014, os dados revelam que o interesse em ter um emprego que lide 

com tecnologia avançada não se diferencia substancialmente dos resultados de 

coletas anteriores, e as médias variam pouco. Porém, quando os jovens são 

questionados se querem ser cientistas, a média diminui significativamente entre 

2010 e 2014 (diferença de 0,381; p < 0,0005). Por sua vez, não foi detectada 

diferença estatisticamente significante entre as médias do ROSE 2010 e do 

Barômetro 2014 para o item D50 (p = 0,266). Não se teve a intenção, nesta 

pesquisa, de correlacionar o IDH dos municípios amostrados. 

 Curiosamente, o item D49 foi o único para o qual a série histórica apresentou 

declínio das três médias ao longo do tempo, indicando que o interesse dos jovens 

brasileiros em se tornarem cientistas vem caindo ao longo dos anos. Esses dados se 

mostram preocupantes, e duas situações se colocam: primeiro, há pesquisas 

baseadas em avaliações em larga escala e de percepção pública que apontam para 

a relação das aulas de Ciências, os conteúdos e temas abordados, a falta de 

conexão destes com a realidade, a dificuldade da disciplina em comparação às 

outras com o desinteresse pela escolha por carreiras científicas (AIKENHEAD, 2005; 

FENSHAM, 2004; SANTOS-GOUW, 2013; VÁZQUEZ ALONSO; MANASSERO 

MAS, 2008). Segundo, a precariedade na formação de recursos humanos 

qualificados (CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 2010). 

Espera-se que os dados encontrados, nesta pesquisa, que verifica a 

percepção do jovem ao longo dos anos com relação às suas atitudes para com a 

ciência e a opção pelas carreiras científicas, possam suscitar a atenção de 

elaboradores de políticas públicas, bem como de currículos nacionais e escolares, 
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voltando a atenção para a voz do aluno, de modo que possam, através de suas 

percepções, mostrar caminhos e direções no sentido de mudar a situação atual. 

Caso contrário, conforme vaticina Bizzo: 

 
[...] mesmo que o filósofo tenha dito certa vez que a resposta é a 
desgraça da pergunta, ela é também fruto do desejo. E, todo desejo, 
se nunca satisfeito, gera um sentimento de aversão difícil de 
modificar. Muitas pessoas acabaram concluindo que aprender 
ciências é, de fato, muito difícil (BIZZO, 2012, p. 6). 

 

10.4 O POSICIONAMENTO DOS JOVENS BRASILEIROS FRENTE À CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 
 

Serão discutidos os resultados obtidos na Seção E, “As minhas opiniões 

sobre a ciência”, correspondente à Seção G do ROSE 2007 e 2010, indagando até 

que ponto o estudante concorda com as afirmações acerca da ciência. Foram 

selecionados 9 itens da seção para a análise, com o objetivo de conhecer as 

atitudes e percepções dos jovens ao longo dos sete anos transcorridos entre as 

coletas sobre os desafios ambientais e suas aspirações para o futuro. 

 
 

Tabela 76 - Médias dos rankings selecionados quanto ao interesse por Ciência e 
Tecnologia, com base nas coletas de 2010 e 2014. 

 

Questão 

Questionário 

Diferença 
P-

valor* 
ROSE 2010 Barômetro 2014 

Média 
Desvio 
padrão 

Total 
(N) 

Média 
Desvio 
padrão 

Total 
(N) 

E51 - A ciência e a tecnologia encontrarão curas para 
doenças como a AIDS, o câncer, etc. 

3,09 0,99 2210 3,29 0,92 2326 -0,205 0,000 

E52 - Devido à ciência e à tecnologia, haverá melhores 
oportunidades para as futuras gerações 

3,13 0,93 2199 3,32 0,85 2317 -0,183 0,000 

E53 - A ciência e a tecnologia ajudarão a erradicar a pobreza 
e a fome no mundo 

2,33 1,04 2178 2,26 1,04 2296 0,067 0,034 

E54 - A ciência e a tecnologia podem resolver quase todos 
os problemas ambientais 

2,26 1,03 2190 2,31 1,03 2310 -0,044 0,154 

E55 - A ciência e a tecnologia ajudam os pobres 1,99 1,02 2171 1,76 0,93 2307 0,231 0,000 

E56 - A ciência e a tecnologia são as causas dos problemas 

do ambiente 
2,37 1,05 2172 2,00 1,01 2299 0,369 0,000 

E59 - Os cientistas seguem o método científico que os leva 
sempre às respostas corretas 

2,28 1,01 2174 2,28 1,03 2282 0,006 0,761 

E61 - Podemos sempre confiar no que os cientistas dizem 1,80 0,95 2193 1,70 0,90 2300 0,099 0,000 

E64 - Os cientistas são neutros e objetivos 2,32 0,99 2174 2,45 1,00 2243 -0,133 0,000 

*Teste de Mann-Whitney. 
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Figura 59 - Médias dos rankings dos itens selecionados quanto ao interesse por 
Ciência e Tecnologia, com base nas coletas de 2007, 2010 e 2014. 

 

 

Os dois itens para os quais foram observados os maiores aumentos da 

média de 2010 para 2014 foram E51 (“A ciência e a tecnologia encontrarão curas 

para doenças como a AIDS, o câncer etc.”) e E52 (“Devido à ciência e à tecnologia, 

haverá melhores oportunidades para as futuras gerações”). As diferenças foram, 

respectivamente, de 0,205 e 0,183 (p < 0,0005 em ambos os testes), e, 

coincidentemente, as três médias dos dois itens foram maiores que as médias dos 

outros itens da Seção E, independentemente do questionário aplicado. A outra 

diferença que foi detectada e que favoreceu o Barômetro 2014 em relação ao ROSE 

2010 foi para o item E64 (“Os cientistas são neutros e objetivos” - diferença de 

0,133; p < 0,0005). 

 Por sua vez, foram observadas diferenças que favorecem o ROSE 2010 em 

relação ao Barômetro 2014 para os itens E56 (“A ciência e a tecnologia são as 

causas dos problemas do ambiente”), E55 (“A ciência e a tecnologia ajudam os 
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pobres”), E61 (“Podemos sempre confiar no que os cientistas dizem”) e E53 (“A 

ciência e a tecnologia ajudarão a erradicar a pobreza e a fome no mundo”), de forma 

que as maiores diferenças foram observadas para E56 (diferença de 0,369; p < 

0,0005) e E55 (diferença de 0,231; p < 0,0005). As diferenças das outras duas 

variáveis, ainda que estatisticamente significantes, não ultrapassaram um décimo 

(0,1). 

 Para os itens E54 (“A ciência e a tecnologia podem resolver quase todos os 

problemas ambientais”) e E59 (“Os cientistas seguem o método científico que os 

leva sempre às respostas corretas”), não foram detectadas diferenças entre as 

médias do ROSE 2010 e do Barômetro 2014 (p = 0,154 e p = 0,761, 

respectivamente). Para ambos os itens, os valores das médias ficaram relativamente 

estáveis para as três aplicações, como mostra o gráfico representado acima. 

Ao retomar os dados, percebe-se que, na maioria dos itens das seções 

discutidas, há um alinhamento entre os interesses, atitudes e opiniões expressos 

pelos jovens brasileiros de 2007 a 2014, como, por exemplo, a preferência por 

temas ligados à Biologia humana. Entretanto, é preocupante a queda no interesse 

relacionado às doenças sexualmente transmissíveis e ao conhecimento do 

tratamento do HIV/AIDS. Por outro lado, aumentaram as expectativas com relação 

às invenções e descobrimentos que transformarão o mundo. 

Os jovens demonstraram aumentar a preocupação com relação ao interesse 

das pessoas pela proteção ambiental, mantendo a tendência em não responsabilizar 

apenas países ricos na resolução dos problemas ambientais.  

Com relação às aulas de Ciências, em todos os itens, houve ligeiro aumento 

na percepção dos jovens, com exceção dos itens D49 e D50, que se refere à 

carreira científica ou emprego que lide com tecnologia. Percebe-se que caiu o 

interesse por seguir a carreira científica, de 2010 para 2014, significativamente, o 

que gera motivo de preocupação. Convergem com esses resultados diversas 

pesquisas realizadas pelo mundo, em que esse interesse também vem caindo 

paulatinamente. 

A perspectiva de que a C&T encontrará cura para doenças como a AIDS e o 

câncer aumentou, bem como a expectativa de que melhores oportunidades 

beneficiarão as novas gerações. A esperança de que a C&T ajudará os pobres e a 

erradicação da pobreza no mundo diminuiu gradativamente entre as três coletas. 
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Conhecer a opinião, as atitudes e os interesses dos jovens, ao longo dos sete anos 

transcorridos, entre as coletas de dados, configura-se no conhecimento da 

expressão e na consolidação do que os jovens pensam e aspiram com relação aos 

temas ligados à área de Ciências. Nesse sentido, espera-se que esses dados se 

tornem instrumentos reflexivos que não só promovam o diálogo entre as vozes, 

professores, escola, currículo, políticas públicas, mas também uma produção 

coletiva de saberes instituídos na aproximação entre todos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho, ao evidenciar o perfil dos jovens no contexto brasileiro, trouxe 

elementos para que se pudesse ampliar a compreensão das percepções e 

aprofundar as discussões sobre o que os estudantes matriculados no 1º ano do 

Ensino Médio têm a dizer sobre suas preferências com relação aos temas 

científicos, às aulas de Ciências, ao papel da Ciência e Tecnologia na sociedade e 

às suas aspirações com relação à futura carreira. 

As discussões aqui apresentadas estão no bojo do contexto do Projeto 

SAPIENS, em parceria com a Itália, que, não só depositou credibilidade, mas 

investiu esforços na busca por indicadores que possibilitassem o conhecimento dos 

jovens dos dois países e sua relação com a C&T. Desse modo, alguns dados 

italianos foram ilustrados e, em casos específicos, as realidades de cada país, 

destacada. 

A parceria entre Brasil e Itália culminou na elaboração e validação do 

instrumento Barômetro, meio pelo qual os jovens puderam expressar suas opiniões, 

atitudes e percepções, e as variáveis: gênero, idade, região do país em que residem 

e aspectos socioeconômicos trouxeram elementos que, agregados, puderam 

dialogar com diferenças e/ou similaridades nas posturas. 

O resultado de todo esse esforço culminou em uma massa de dados que 

expressam a voz de 5.871 jovens brasileiros e italianos sobre diversos temas 

relacionados à C&T e que, em sua maioria, encontram, na escola, e, mais 

especificamente, no ensino de Ciências, o trilho desse caminho. 

Nesse sentido, reafirma-se a escolha de Santos-Gouw (2013) em citar as 

palavras de Schreiner e Sjøberg (2004), para que o ensino de Ciências tenha 

sucesso, 

 

[...] é necessário conhecer as visões e percepções dos estudantes. É 
somente tendo como ponto de partida suas visões é que a educação 
científica pode recrutar mais cientistas, promover o exercício da 
cidadania qualificado e o desenvolvimento sustentável. Somente 
através do encontro com os alunos em seus ambientes é que a 
ciência pode contribuir com o desenvolvimento dos jovens, de forma 
a capacitá-los e prepará-los para o exercício de sua autonomia 
(SANTOS-GOUW, 2013, p. 196). 
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Nesse sentido, os jovens brasileiros apontaram que, no ensino de Ciências, 

os temas que mais lhes interessam estão relacionados com a Biologia humana e 

variam entre o cuidado com o outro, seu próprio corpo, a saúde, alimentos, e 

questões polêmicas, como a vida, a morte e a alma humana. Conforme salientam 

Osborne, Simon e Collins (2003), há um declínio no entusiasmo e interesse dos 

jovens pela ciência escolar, e, conhecendo esses elementos de interesse, currículos 

de ciência e materiais didáticos não podem ignorar tais contribuições, cabe a 

reflexão por parte dos elaboradores destes, dialogar com os resultados para buscar 

ações que visem à mudança. 

Ouvir a voz dos estudantes não é o principal elemento para a mudança, 

porém se constitui como um dos fundamentais princípios para o engajamento 

motivacional do aprendizado (SCHREINER; SJØBERG, 2004). Portanto, a figura do 

professor, nesse contexto, também é fundamental e pode contribuir com o ambiente 

de aprendizagem favorável no sentido de promover atividades que busquem 

despertar a motivação, o interesse e a curiosidade pelas aulas de Ciências, por meio 

das aspirações dos jovens (DEWITT et al., 2013).  

Conhecer os temas de maior “interesse” dos jovens, que instiguem “atitudes 

positivas”, são os termos-chave para que materiais didáticos e o próprio currículo de 

Ciências passem a valorizar mais em suas abordagens tais assuntos. Há de se 

considerar que os jovens de hoje são os adultos de amanhã, que, a todo tempo, 

serão solicitados a tomar decisões científico-tecnológicas, influenciando não só sua 

qualidade de vida, mas da sociedade em seu entorno. 

Com relação à disciplina, a Biologia é apontada por ambos os gêneros como 

a mais interessante. Nesse caso, cabe ressaltar que, dentre os meninos, a 

preferência por temas relacionados à Biologia humana, tais como saúde e forma 

física, está aumentando e superando preferências por temas relacionados à 

tecnologia, por exemplo. Nesse sentido, torna-se imprescindível o ensino dessa 

disciplina vincular-se ao contexto social e cultural desses jovens, uma vez que a 

aprendizagem lhes apresenta sentido quando pode ser utilizada em seu cotidiano. 

Assim, reforça-se a ideia de que é importante considerar a voz dos jovens no 

tocante às suas preferências, principalmente com relação a futuras reformulações 

curriculares, bem como um tratamento diferenciado e mais dinâmico aos conteúdos 

e contextos dos livros didáticos. E, conforme sugere o relatório FAPESP (2006), que 

pesquisas de percepção pública da ciência sejam utilizadas como insumo para a 
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formulação de políticas e demais documentos oficiais, de modo a conjugar: 

resultados/reflexão/diálogos/ações.   

Com relação aos interesses profissionais, tanto meninas quanto meninos 

possuem interesse em seguir uma carreira autônoma de gerenciamento de um 

negócio. A falta de estabilidade gerada pelas profundas transformações e a vontade 

de crescer profissionalmente, através de seu próprio negócio, sugerem que carreiras 

autônomas sejam mais atrativas (KOBER, 2008). 

Entretanto, as meninas brasileiras também demonstram interesse e 

afinidade com atividades que envolvam pesquisar e conhecer coisas, bem como o 

cuidado e a proximidade com animais e meio ambiente, enquanto que os meninos 

demonstram maior interesse em atividades que envolvam construir e consertar 

coisas e trabalhar com esporte.  

Especificamente quando questionados se gostariam de ser cientistas, os 

jovens brasileiros demonstram pouco interesse em ingressar em carreiras científicas 

ou ter um emprego que lide com tecnologia avançada. Entretanto, se analisado o 

grau de concordância com a questão, é possível constatar que ele é maior para 

homens do que para as mulheres. Tal fato segue a tendência que tem sido apontada 

por diversos estudos, de que há um desequilíbrio entre os sexos quando se trata da 

participação de homens e mulheres que se dedicaram à ciência em várias partes do 

mundo (CHASSOT, 2006; VELHO; LEÓN, 1998; SOARES, 2001; BIZZO, 2014; 

BRANDI et al., 2005; COSTA et al., 2014; KOBER, 2008; LOPES; ZANCUL; 

BIZERRIL, 2013). 

Atitudes, percepção de suas próprias habilidades, família, escola e 

diferentes espaços culturais foram apontados como fatores que parecem influenciar 

na escolha por carreiras científicas. Outro fator apontado é que existe ainda o 

estereótipo da ciência masculina, que vem sendo disseminado de geração em 

geração. 

Outra proposição importante refere-se ao fato de que a reprodução dessa 

imagem masculina das carreiras científicas é geralmente veiculada na escola, por 

isso Vázquez Alonso e Manassero Mas (2008) alertam para o papel desta nesse 

processo, uma vez que a escolha por carreiras em C&T está significativamente 

ligada à educação científica e aos conteúdos, pois tanto podem desenvolver a 

curiosidade, interesse e gosto pela ciência, como o inverso, levando à rejeição.  
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Esse é um ponto importante a se destacar, pois algumas pesquisas têm 

relacionado o desinteresse dos jovens por carreiras científicas às aulas de Ciências 

(AIKENHEAD, 2005; FENSHAM, 2004; OSBORNE et al., 2003; REIS, 2006; 

SANTOS-GOUW, 2013; VÁZQUEZ ALONSO; MANASSERO MAS, 2008). Assim, a 

opinião e as percepções dos jovens sobre Ciências e suas aulas de Ciências são 

importantes sinalizações de como ações pedagógicas podem ser reestruturadas 

para que jovens tenham atitudes mais positivas com uma educação em Ciência e 

Tecnologia mais politizada e infundida de valores humanos e ambientais mais 

relevantes. 

No Brasil, os jovens discordam da tendência encontrada em muitos países, 

em sua maioria desenvolvidos, pois possuem interesse pela ciência escolar, estão 

motivados com as aulas de Ciências, e reconhecem sua importância e utilidade, 

embora não tenham preferência por esta em relação às outras disciplinas. Em 

contrapartida, reforçam a tendência encontrada nas pesquisas de muitos países em 

não estarem motivados a seguirem carreiras científicas. Neste estudo, não foram 

coletados dados que pudessem apresentar as razões que parecem afastar os jovens 

das profissões científicas, assim, considera-se necessário que estudos futuros 

possam buscar compreender essa lacuna entre os jovens e a ciência, que parece 

insistir em distanciá-los. 

No que tange à contribuição da C&T em diversos aspectos que podem 

influenciar a vida, o mundo e a adoção de posturas frente à questão ambiental, os 

jovens brasileiros se mostram otimistas e depositam credibilidade na cura de 

doenças como a AIDS e o câncer e a possibilidade de uma vida mais saudável, 

melhores oportunidades no trabalho e para futuras gerações. 

Essa postura otimista confronta-se com a descrença de que a C&T possa 

ajudar os pobres, bem como erradicar a fome e a pobreza no mundo. O jovem 

brasileiro também apresentou pouca confiança no método científico seguido pelos 

cientistas, no que eles dizem e que são neutros e objetivos. Fato curioso, pois, 

apesar do interesse declarado ser alto e de possuírem uma visão positiva da C&T, o 

empreendedorismo científico ainda revela uma postura cautelosa e, embora 

possuam expectativas para o futuro, a erradicação da pobreza não faz parte desse 

otimismo. 

Outro elemento importante que esta pesquisa procurou conhecer e que 

caracteriza o perfil dos jovens quanto ao interesse pela ciência é o hábito informativo 
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dos jovens por meio da busca e pesquisas científicas e visitas em espaços 

científicos. Nesse sentido, os estudantes brasileiros demonstram ser pouco 

habituados a frequentar espaços científicos, como centros, exposições e museus de 

ciências, e as fontes mais pesquisadas, que orientam a busca por informações 

científicas, são livros, revistas, televisão e cinema. 

Um dado curioso é o fato de que, embora a internet esteja amplamente 

disponível, e esta seja um dos veículos em que circula muita informação, os jovens 

não a utilizam para a busca de informações relacionadas à C&T e nem para trocar 

informações sobre esses asssuntos com professores e amigos. Outro fato a se 

considerar é que, apesar de declararem interesse e uma visão positiva da C&T, os 

jovens brasileiros continuam tendo pouco acesso a informações científicas e visitas 

a centros e espaços científicos, especialmente nas famílias de menor escolaridade e 

renda.  

Assim, concorda-se com Marcelo Knobel, da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP, entrevista para a Revista Com Ciência, 2010), de que 

maiores investimentos devem ser feitos para impulsionar a área científica de modo 

que espaços formais e não formais possam contribuir com a aprendizagem.  

Os espaços científicos fora da escola, independentemente da região ou nível 

socioeconômico da população, devem, principalmente, aliar questões científicas com 

curiosidades, com o intuito de atrair o público jovem, bem como centros de Ciências 

e museus serem mais interativos (MASSARANI; MOREIRA, 2009; MOREIRA, 2008; 

HISI; PAIÃO, 2010). 

Com relação à posição dos jovens frente aos desafios ambientais, há uma 

demonstração de otimismo quanto ao futuro e esperança de que ainda podemos 

encontrar soluções para os problemas do meio ambiente, especialmente entre as 

meninas. Assim, esperanças impulsionam as ações e encorajam o indivíduo, pois o 

que se deseja para o futuro pode alterar o que se faz no presente (SCHREINER; 

SJØBERG, 2005). Nesse sentido, os brasileiros apontam para atitudes positivas, 

sugerem gerar ações conscientes e responsáveis frente aos desafios ambientais 

hoje, não só no que concerne à postura individual, mas na relação deste com a 

sociedade. 

Com base no trabalho coletivo entre Brasil e Itália e na coleta simultânea, 

embora consciente das diferenças socioculturais e educacionais de cada país 

limitarem comparações mais aprofundadas, considerou-se interessante o 



385 
 

 

apontamento de alguns dados relevantes no que se refere aos aspectos ligados à 

área de C&T.  

No que se refere ao temas e disciplinas de interesse, embora haja 

diferenças nos distintos sistemas educacionais, tais como organização curricular, 

filosofia e práticas educacionais (GARCIA, 2015; OLIVEIRA, 2015), os jovens dos 

dois países demonstram maior interesse pela Biologia, que, segundo               

Baram-Tsabari et al. (2009), se justifica por esta se configurar em uma ciência 

popular. Com relação aos temas, tanto as meninas brasileiras quanto as italianas 

demonstram maior afinidade com Biologia humana, principalmente no que se refere 

aos cuidados com a saúde, forma física e beleza. 

Os meninos, também de ambos os países, embora demonstrem interesse 

por temas ligados à Biologia humana, como cuidados com o corpo e a saúde, 

dividem o interesse com temas ligados à tecnologia. 

Sobre os interesses profissionais, novamente os interesses de jovens 

brasileiros e italianos seguem os mesmos resultados, apontando que preferem uma 

carreira autônoma de gerenciamento do próprio negócio. Um dado interessante 

encontrado nos resultados aponta que, em segundo lugar, o item mais pontuado diz 

respeito à cura e valorização das pessoas e animais. 

Ao serem questionados sobre o construto “Quero ser um cientista”, em 

ambos os países, a concordância é pequena, porém os brasileiros demonstram 

estatisticamente uma diferença significativa com relação aos italianos. Em estudos 

de Van Griethuijsen et al. (2015) e Sjøberg e Schreiner (2010), o interesse dos 

europeus pelas carreiras científicas é baixo, e a tendência é diminuir. Polino, 

Chiappe e Castelfranchi (2011) apontam que, em países latino-americanos, embora 

o interesse também não seja alto, a carreira ainda é vista como de prestígio e com 

garantido espaço no mercado de trabalho.  

Nos dados levantados, em ambos os países, há motivação com relação às 

aulas de Ciências, e de que os conhecimentos adquiridos são úteis para a vida 

cotidiana, bem como estimulam a curiosidade, porém não compartilham a opinião de 

que a ciência que aprendem na escola ensina a cuidar melhor da saúde, embora os 

italianos tenham apontado grande interesse em aprender na escola temas ligados à 

saúde. 

Com médias acima dos três pontos, a referida pesquisa constatou que, nos 

dois países, os jovens estão otimistas com relação às contribuições da C&T para o 
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futuro, bem como na cura de doenças, e não possuem expectativas com relação à 

erradicação da pobreza e da fome no mundo. Em todos os itens desta seção (E), as 

diferenças estatisticamente detectadas, embora sutis, demonstram que, em alguns 

aspectos, os indíces de concordância são maiores para os brasileiros, e, em outros, 

para os italianos. 

Com relação ao hábito informativo, os italianos demonstram utilizar mais a 

internet que os brasileiros para a busca de informações científicas, em contrapartida, 

entre os brasileiros, o hábito de leitura sobre temas científicos ou sobre a natureza 

em revistas e jornais é mais frequente. Para ambos, a TV e os documentários são 

uma fonte de busca por informações científicas muito utilizada. Já com relação à 

visita a museus e centros de ciências, em ambos os países, os jovens não 

apresentaram motivação, embora em países desenvolvidos existam grandes centros 

de ciências que contam com o apoio do governo e de empresas privadas 

(MASSARANI; MOREIRA, 2009).  

Possivelmente, as diferenças entre os dois países se justifiquem, não só 

pelas diferenças socioculturais, mas também pela a educação escolar, pois as 

escolhas e decisões pedagógicas, bem como os currículos são diferenciados. 

Outros fatores atuam para produzir essas diferenças, como o tempo que o jovem 

passa na escola, greves, falta de professores de determinadas disciplinas, 

principalmente de áreas como a Biologia, Fisica e Química, e investimentos na área 

educacional e científica, que são maiores em países europeus do que em países em 

desenvolvimento, como o Brasil.  

Entretanto, foi curioso encontrar, nos resultados, um alinhamento de 

posturas, atitudes e percepções dos jovens brasileiros com os jovens italianos. 

Sugere-se que futuras pesquisas possam buscar compreender os motivos que 

levam tantos jovens de países desenvolvidos, como a Itália, e jovens de países em 

desenvolvimento, como o Brasil, a adotarem posturas que estão se alinhando e 

apontando que as diferenças podem não estar relacionadas às dimensões já 

citadas. 

Uma amostragem de grandes proporções e abrangência nacional em dois 

países como essa necessitou de um cunho quantitativo, bem como de um plano de 

amostragem que, ao longo do caminho, foi explorando as possibilidades e rompendo 

os limites, com base em experiências anteriores. No intuito de fornecer contribuições 
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a futuras pesquisas quantitativas, no campo educacional, considerou-se relevante o 

apontamento de alguns resultados significativos. 

Santos-Gouw (2013) e Mota (2013) trouxeram experiências positivas e 

serviram de esteio ao enfrentamento diário de obstáculos no desenvolvimento de 

uma pesquisa em larga escala. O primeiro ponto positivo foi a escolha do objeto de 

análise, que se constituiu em uma subamostra da amostra do PISA 2009, pois se 

configura em um modelo já testado para a coleta de dados, a obtenção de uma lista 

de escolas atualizada e acessível e os contatos junto às diretorias de ensino. 

Um dos pontos preocupantes, quando se trata de coletas de dados com 

envio e recebimento de questionários pelo correio, é a elaboração de estratégias 

para prevenir os efeitos da não resposta nas estimativas, embora o plano amostral já 

houvesse contemplado, em cada região, 20 escolas para reserva.  

Assim, a constituição de uma equipe foi o primeiro passo, pois um trabalho 

dessa magnitude exige esforço e dedicação, além, é claro, como reforça Minayo 

(2010), cooperação e diálogo entre investigadores. Ademais segundo Martins (2007) 

e Pereira (2013), a equipe não só compartilha interesses de pesquisa, mas a 

discussão de pontos de vista teóricos e metodológicos, que se traduzem em uma 

experiência dinâmica, no âmbito da problemática pesquisada. 

Após a constituição da equipe, elaborou-se um planejamento para o 

desenvolvimento do projeto, que seguiu alguns passos e critérios: contatos 

telefônicos; cuidado com as características e formato do questionário e envelopes; 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; orientações acerca da aplicação; e um 

questionário para que o professor relatasse as suas percepções durante a aplicação, 

sendo esta uma inovação em trabalhos desse tipo. 

Entretanto, a garantia na proporção de respostas depende, em grande parte, 

da relação de confiança e envolvimento entre escola e universidade, pois essa 

parceria colaborativa precisa render resultados para que a relação estabelecida seja 

mutuamente benéfica para ambos (MILLER; HAFNER, 2008).  

Assim, já no primeiro contato com diretores, coordenadores e professores, 

de modo a garantir que os prazos fossem cumpridos, e estes se sentissem parte do 

processo, foram combinados retornos concretos, como a análise dos dados de cada 

escola, por seção do instrumento, declarações para os participantes e a participação 

no Encontro de História e Filosofia da Biologia em Ribeirão Preto - SP, 2014. Esse 
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fator foi decisivo no que se refere a desmistificar a ideia que as escolas possuem da 

academia: fazem pesquisa e não dão retorno! 

Com base no desenvolvimento de todo esse processo, foi possível coletar os 

dados em tempo recorde, com uma proporção de retorno satisfatória. Levantar tais 

pontos e valorizá-los demonstra que, embora as dificuldades existam, e não são 

poucas, pois além das que já foram citadas, ainda se acrescentam as limitações 

orçamentárias, é possível e são reais as possibilidades de coletas de âmbito 

nacional. 

A pesquisa aqui descrita também procurou conhecer, por meio das coletas 

ROSE 2007, ROSE Brasil 2010 e Barômetro Brasil 2014, a percepção do jovem 

brasileiro ao longo dos sete anos, intervalo entre as coletas de dados. Nesse 

sentido, as atitudes positivas com relação à ciência aumentaram e ainda há 

esperanças de que a ciência venha a contribuir com o mundo e com as explicações 

que ainda são incógnitas, pois os dados revelam um aumento do interesse pelas 

invenções e descobrimentos que transformam o mundo e pelos fenômenos que os 

cientistas ainda não conseguem explicar. 

Um dado relevante e preocupante é o item que revelou a maior queda de 

interesse dos jovens, principalmente entre as coletas de 2010 e 2014: “O que 

sabemos sobre HIV/AIDS e como controlá-la”. Interessante perceber que esses 

mesmos jovens depositam na C&T grandes expectativas com relação à contribuição 

destas para a cura de doenças, inclusive a AIDS, porém conhecer mais sobre essa 

doença, meios de prevenção e como controlá-la não se configura como interesse. 

Essa postura dos jovens aponta para uma vulnerabilidade sexual, descrita 

por Ayres et al. (2003) como uma chance de exposição das pessoas ao 

adoecimento, e, nesse sentido, os aspectos causadores podem estar no nível 

individual, como também no coletivo. Espera-se que tal resultado possa trazer 

contribuições à escola e aos professores, no sentido de trabalhar tais temas de 

forma significativa aos jovens, como também às Secretarias de Saúde Pública, no 

sentido da busca por ações acerca do trato com o assunto. 

Sobre os desafios ambientais, o fato de que ainda é possível encontrar 

soluções para os problemas do ambiente e que as pessoas devem interessar-se 

mais pela proteção ambiental apresentaram aumento na concordância, aumentou 

também a discordância com o fato de que é obrigação só dos países ricos 
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solucionarem os problemas do meio ambiente, e a postura de otimismo se manteve 

estável. 

Outro dado que merece destaque sobre a carreira científica, de 2007 para 

2010, é que houve uma sensível diminuição na concordância dos jovens, porém, 

entre 2010 e 2014, a diferença foi estatisticamente significativa e apresenta quase 

que uma rejeição dos jovens em relação a serem cientistas. Por outro lado, a maior 

diferença na postura dos jovens, durante os anos, está no maior interesse em 

aprender Ciências e que os conhecimentos que adquirem nas aulas de Ciências 

serão úteis na vida cotidiana. 

A percepção do jovem com relação à contribuição da C&T para a cura de 

doenças e melhores oportunidades para as gerações futuras aumentou e demonstra 

que continuam depositando grande confiança nelas. Outro destaque positivo é que 

também aumentou a discordância de que a C&T é a causa dos problemas 

ambientais, entretanto, os jovens continuam pessimistas no sentido em que a C&T 

irá ajudar os pobres e que podemos confiar no que os cientistas dizem. 

Todos os dados apresentados, nesta pesquisa, representam a opinião de 

5.871 jovens de dois países distintos em diversos aspectos, que responderam a 108 

itens diferentes relacionados à C&T, no instrumento Barômetro. Pesquisas dessa 

amplitude, apesar dos inúmeros desafios já destacados, permitem que os 

estudantes expressem suas percepções, opiniões e atitudes frente aos diversos 

assuntos da área da ciência. 

No que concerne à educação voltada para a ciência, ouvir o que os 

estudantes têm a dizer torna-se uma necessidade imperativa, principalmente quando 

se depara com resultados de interesse em aprender Ciências, bem como 

desinteresse pelas carreiras científicas (SANTOS-GOUW, 2013). Tal fato reafirma a 

tendência de que a educação em Ciências é uma área de conhecimento necessária, 

e de que se estabeleça relação entre o que se estuda e a formação cidadã 

(MAGALHÃES JÚNIOR; LOURENCINI JÚNIOR; CORAZZA, 2014).  

Sem esse diálogo, é como se as pesquisas que dão voz às percepções dos 

jovens pela ciência não atuassem em conjunto com todo o processo educativo, e, 

mais uma vez, compactuamos com as considerações de Schreiner e Sjøberg (2004, 

p. 20): “A única maneira de o ensino de Ciências ter sucesso é conhecer as visões e 

percepções dos estudantes”. 
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Espera-se que os resultados apresentados, nesta pesquisa, possam suscitar 

novos interesses de estudo, auxiliar pesquisadores, fornecer elementos que possam 

contribuir com as discussões da construção de currículos de ciências, de maneira 

que se tornem mais atrativos e interessantes aos jovens, bem como subsidiar os 

debates em torno da elaboração de políticas públicas educacionais. 
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ANEXO A – Questionário Barômetro Brasil completo. 
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Anexo B - Questionario Italiano 
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Apêndice A – Carta de Apresentação do Projeto Sapiens  

São Paulo, 10 de abril de 2014. 

Prezado (a) Senhor (a), 
Gostaríamos de agradecer por ter aceitado participar da pesquisa – BARÔMETRO Brasil - 
“Jovens e a Ciência”, salientando que para nós é uma grande honra contar com a 
colaboração de sua escola. 
 
Somos um grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo que faz parte do Núcleo 
EDEVO-Darwin (Núcleo de Pesquisa USP). Este projeto baseia-se nos resultados 
encontrados na “Relevância da educação em ciências” (ROSE) sediado na Universidade de 

Oslo (Noruega). Como no ROSE, temos como objetivo verificar o interesse de estudantes de 
14-15 anos pela ciência, suas aulas de ciências, sua futura profissão, preferências religiosas 
e proximidade com a evolução biológica. 
 
Até o momento mais de 40 países já participaram do ROSE, e em 2011, 84 escolas 
participaram do ROSE-Brasil de diferentes estados do país. No ano de 2014 a sua escola foi 
selecionada para participar do BARÔMETRO-Brasil, representando o seu estado, mediante 
sua aprovação. 
 
Diferentemente de outros projetos, não se verifica o desempenho acadêmico dos alunos, ou 
seja, não há questões sobre o conteúdo de ciências. Não há respostas certas ou erradas e 
não haverá ranqueamento de escolas em nenhum sentido. Os nomes das escolas 
selecionadas, bem como as respostas colhidas, permanecerão sob sigilo, e serão 
divulgados apenas os resultados globais. 
 
No mês de Maio/2014 enviaremos através de correspondência o questionário 
BARÔMETRO-Brasil, que é composto por uma série de afirmações acerca de diversos 
temas da ciência, religião e evolução biológica onde o aluno é convidado a assinalar qual é 
o seu nível de interesse sobre esses temas. Cada escola selecionará uma turma do 1º ano 
do Ensino Médio para responder o questionário. Pedimos a gentileza de aplicá-lo até o dia 
01 de agosto de 2014. Pois, o evento de socialização sobre as coletas e participação no 
Encontro de História e Filosofia da Biologia 2014 (http://www.abfhib.org/Encontro.html) em 
Ribeirão Preto – SP acontecerá entre os dias 06 a 08 de agosto, oportunidade para a 
entrega dos questionários respondidos. 
 
Os questionários serão acompanhados das instruções de aplicação, junto com um 
telefones/e-mails para contato em caso de dúvidas. 
Temos certeza que a comunidade educacional brasileira se beneficiará com os resultados 
deste estudo, com dados que nos permitirão entender melhor quais são os reais interesses 
e aspirações dos estudantes brasileiros e em que medida eles se assemelham aos de 
outros países.  
A participação da equipe de sua escola será devidamente atestada pela nossa instituição, 
que procura continuamente estreitar laços de parceria com as escolas dos sistemas de 
ensino, buscando um aperfeiçoamento mútuo e contínuo. 
Desde já agradecemos sua atenção. Atenciosamente,  
 
Prof. Dr Nelio Bizzo 
Coordenador da Equipe Barômetro – Brasil - Faculdade de Educação 
Universidade de São Paulo - e-mail: bizzo@usp.br    tel (011) 3091-3099 
e-mail do projeto: barometrobrasil2014@gmail.com 

http://www.abfhib.org/Encontro.html
mailto:barometrobrasil2013@gmail.com
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Apêndice B - Termo de consentimento Livre e Esclarecido enviado para as 

escolas participantes da pesquisa. 

  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 EU COMPREENDO OS DIREITOS DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA INTITULADA 

“SAPIENS-Brasil - “Jovens e a Ciência” COORDENADO PELO NÚCLEO EDEVO-Darwin 

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, QUE PODEM SER CONTATADOS PELO E-MAIL 

BAROMETROBRASIL2014@GMAIL.COM OU PELO TELEFONE (11) 3091-3099. E AUTORIZO A 

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 

___________________________________________________________NA 

QUALIDADE DE RESPONSÁVEL POR ESTA INSTITUIÇÃO. COMPREENDO COMO E PORQUÊ ESTE 

ESTUDO ESTÁ SENDO FEITO. OS RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA GARANTEM O SIGILO QUE 

ASSEGURE A PRIVACIDADE DOS SUJEITOS QUANTO AOS DADOS ENVOLVIDOS NA PESQUISA. 

RECEBEREI UMA CÓPIA ASSINADA DESTE FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO. 

NOME: ________________________________________________________ 

CARGO: ________________________________________________________ 

_______________________________, ___ DE __________________ DE 2014. 

             (MUNICÍPIO) 

 

_______________________________________________________________ 

 ASSINATURA DO DIRETOR DA ESCOLA/CARIMBO  

 

 

 
 
 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Av. da Universidade, 308, CEP: 05508-900, São Paulo – SP – Brasil, 
fax: (3091 3199) WWW.fe.usp.br 

http://www.fe.usp.br/


439 
 

 

Apêndice C – Carta de instruções para as escolas participantes da coleta de 

dados. 

 

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS BARÔMETRO 

BRASIL  

Caro (a) aplicador (a),  

 O projeto “SAPIENS - Brasil - “Jovens e a Ciência”, tem como objetivo de 

verificar o interesse de estudantes de 14-15 anos pela ciência e tecnologia, suas 

aulas de ciências, sua futura profissão, preferências religiosas e proximidade com 

temas da Biologia. Ele não avalia o conhecimento (proficiência) que o aluno tem 

sobre temas das ciências, por isso, qualquer aluno, independentemente de seu 

desempenho escolar, pode participar do projeto. 

 Não há respostas certas ou erradas no questionário BARÔMETRO - 

Brasil. As respostas revelam apenas o grau de interesse que os jovens têm pela 

ciência, suas aulas de ciências e temas científicos numa escala de 1 a 4. 

 O questionário está organizado em 10 seções. 

 Seções A: “O que eu quero aprender”. Seção composta por 26 tópicos nos 

quais o aluno é convidado a expressar suas respostas como “Desinteressado” 

(opção 1) a “Muito Interessado” (opção 4), com dois níveis intermediários (opções 2 

e 3). 

 Seção B: “O meu futuro emprego”. Essa seção é uma questão de múltipla 

escolha composta de 10 itens na qual o aluno deve responder seus interesses 

profissionais. 

 Seção C: “Eu e os desafios ambientais”. Seção composta por 14 itens na 

qual o aluno deve responder de “Não concordo” (opção 1) a “Concordo” (opção 4), 

com dois níveis intermediários (opções 2 e 3). 

 Seção D: “As minhas aulas de ciências”. Seção composta por 09 itens na 

qual o aluno deve responder de “Não concordo” (opção 1) a “Concordo” (opção 4), 

com dois níveis intermediários (opções 2 e 3). 

 Seção E: “As minhas opiniões sobre a ciência”. Seção composta por 15 

itens na qual o aluno deve responder “Não concordo” (opção 1) a “Concordo” 

(opção 4), com dois níveis intermediários (opções 2 e 3). 
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 Seções F: “Quantas vezes você já realizou as seguintes atividades” Seção 

composta por 08 itens na qual o aluno deve responder “Nunca” (opção 1) a “Muitas 

vezes” (opção 4), com dois níveis intermediários (opções 2 e 3). 

 Item 74, sessões G, H, e I. Seções que procuram estabelecer relações 

entre a opção religiosa do aluno e o ensino de evolução biológica. No item 74 o 

aluno é convidado a responder sobre a origem do Ser Humano. Nas seções G, H e 

I seu nível de aceitação a afirmações sobre religião e evolução biológica e o aluno 

é convidado a responder qual é sua opção religiosa. 

 Itens 84, 85, 86 e 87: Os itens foram organizados para verificar se o aluno 

já estudou determinados assuntos nas aulas de ciências; quantidade de horas que 

os alunos estudam Ciências/Biologia; sobre a realização de atividades 

experimentais; e o interesse de seguir carreira científica. 

As informações acerca da aplicação do questionário e seu retorno seguem 

abaixo: 

 SOBRE A TURMA PARTICIPANTE 

Série de Aplicação 1º ano do Ensino Médio 

Número de turmas 1 

Tamanho da turma 25 (mínimo) a 35 (máximo) alunos 

Distribuição de gênero Se possível, número equivalente de meninos e meninas. 

 

SOBRE O PERÍODO DE APLICAÇÃO 

Data Pedimos a gentileza de aplicar o questionário entre os meses 

de maio e junho de 2014. 

SOBRE O PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

Instrumento Caneta azul ou preta 

Forma de 

preenchimento 

Preencher todo o quadradinho correspondente à opção do 

aluno. Não deve ser colocado x ou qualquer outro tipo de 

marcação. 
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Instruções da 1ª página O professor que irá acompanhar a turma deverá ler em voz 

alta as instruções contidas na primeira página do questionário 

Tempo necessário para 

o preenchimento do 

questionário 

30 minutos 

 

TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO 

O que é Um termo que deve ser datado e assinado pelo diretor(a) 

escolar, e incluir carimbo da escola, no qual ele(a) autoriza a 

realização da pesquisa. Deve ser devolvido com os 

questionários preenchidos. 

 

SOBRE A EQUIPE ESCOLAR QUE PARTICIPOU DA PESQUISA 

Diretor(a), professores 

e/ou funcionários 

Todos aqueles da equipe escolar que participaram da 

aplicação do Barômetro Brasil em sua instituição e que 

queiram receber uma declaração de participação devem 

enviar seus dados, listados nas instruções acerca da 

devolução dos questionários. 

Declaração de 

participação 

Todas as escolas que enviarem os questionários preenchidos 

pelos alunos à equipe, e que desejarem, receberão uma 

declaração de participação no projeto SAPIENS-Brasil - 

“Jovens e a Ciência” (EDEVO-Darwin). 
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SOBRE A DEVOLUÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

Meio Dentro do envelope enviado à escola há 1 envelope vazio, 

devidamente etiquetado e selado, onde devem ser 

colocados: 

1) Os questionários preenchidos: 

2) O termo de livre consentimento assinado e 

carimbado pelo diretor(a) da escola  

3) Lista dos nomes dos professores e gestores que 

contribuíram com a aplicação dos questionários e 

que tenham interesse em receber o atestado de 

participação: lista com nome, RG e cargo ocupado 

na escola. 

Data Pedimos a gentileza da escola retornar os envelopes até 

Junho de 2014 (no caso de impossibilidade de atender a data 

estipulada, por favor entrar em contato com a equipe). 

 

A participação de sua escola permitirá traçar paralelos entre os diversos 

estados brasileiros, uma vez que nosso país possui significativas diferenças 

socioculturais. 

 Temos certeza que a comunidade educacional brasileira se beneficiará com 

os resultados do estudo “SAPIENS-Brasil - Jovens e a Ciência”, com dados que nos 

permitirão entender melhor quais são os reais interesses e aspirações dos 

estudantes brasileiros e em que medida eles se assemelham aos de outros países”.  

 Desde já agradecemos sua colaboração. 

 Atenciosamente, 

Prof. Dr. Nelio Bizzo 
Professor Titular de Metodologia de Ensino da Biologia da Universidade de São 

Paulo - e-mail: bizzo@usp.br 

 

 

 

mailto:bizzo@usp.br
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Apêndice D – Formulário para Registro da Opinião do aplicador/professor 
sobre a Coleta de Dados 
 

 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE QUESTIONÁRIO 

 
Prezado (a) Aplicador (a) 

Organizamos um formulário para facilitar a descrição da aplicação 

dos questionários. Solicitamos o devido preenchimento. 

 

Qual o tamanho da turma? 

 

Qual horário da aplicação (horário inicial e final)?  

 

Quanto tempo foi necessário para o estudante responder 

o questionário? 

 

Os respondentes pareceram cansados em algum 

momento da aplicação do questionário? Qual? 

 

  

Em que momento do dia a aplicação dos questionários 

ocorreu? (ex. após o término das aulas, no intervalo, 

durante uma aula, etc.) 

  

Em que ambiente a aplicação dos questionários ocorreu?  

 

 

1. Como foi apresentado o objetivo do questionário para os alunos? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_Como foi feito o processo de aplicação dos questionários para os alunos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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2. Qual foi a sua percepção em relação ao interesse dos alunos no preenchimento 

dos questionários? Os alunos gostaram de preenchê-lo ou viram o questionário 

como mais uma atividade escolar? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Houve alguma dúvida ou dificuldade na aplicação do questionário (dificuldades 

do aplicador)? Quais? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Houve alguma dúvida no preenchimento do questionário pelos estudantes? Em 

quais questões? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Apêndice E – Declaração de participação aos professores e diretores. 

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, Zélia Maria Cardozo participou da
pesquisa nacional Saberes do Alunado na Perspectiva Internacional:
Evolução, Natureza e Sociedade (SAPIENS) como aplicador(a) do
instrumento de coleta de dados, no mês de Maio de 2014. Tal
pesquisa é desenvolvida pela Faculdade de Educação da Universidade
de São Paulo (FE-USP) sob coordenação do Grupo EDEVO-Darwin USP.

Carga horária: 40h.

_________________________________________
Prof. Dr. Nelio Bizzo

Coordenador da Equipe SAPIENS – Brasil
Faculdade de Educação - USP

São Paulo, 10 de Agosto de 2014
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Apêndice F - Localização das escolas sorteadas Amostra Brasil (Estados e 

Municípios). 

 

Tabela: Região, Estados e Municípios que foram sorteados na amostra Barômetro 2014. 

 

REGIÃO                                     ESTADO                                    MUNICÍPIO 

CENTRO-OESTE DISTRITO FEDERAL BRASÍLIA (02) 

CENTRO-OESTE GOIÁS VIANÓPOLIS 

CENTRO-OESTE GOIÁS NOVA ROMA 

CENTRO-OESTE GOIÁS CATALÃO 

CENTRO-OESTE GOIÁS TEREZÓPOLIS DE GOIÁS 

CENTRO-OESTE GOIÁS CALDAS NOVAS 

CENTRO-OESTE MATO GROSSO DO SUL CAMPO GRANDE (02) 

CENTRO-OESTE MATO GROSSO DO SUL LADÁRIO 

CENTRO-OESTE MATO GROSSO DO SUL DOURADOS 

CENTRO-OESTE MATO GROSSO DO SUL JARDIM 

CENTRO-OESTE MATO GROSSO DO SUL SIDROLÂNDIA 

CENTRO-OESTE MATO GROSSO RESERVA DO CABAÇAL 

CENTRO-OESTE MATO GROSSO NOVA OLÍMPIA 

CENTRO-OESTE MATO GROSSO CÁCERES 

CENTRO-OESTE MATO GROSSO CUIABÁ 

CENTRO-OESTE MATO GROSSO ALTA FLORESTA 

CENTRO-OESTE MATO GROSSO NOVA MUTUM 

NORTE ACRE RIO BRANCO 

NORTE ACRE FEIJÓ 

NORTE  AMAPÁ SANTANA 

NORTE  AMAPÁ MACAPÁ (02) 

NORTE AMAZONAS MANAUS (02) 

NORTE AMAZONAS MANICORÉ 

NORTE PARÁ BELÉM 

NORTE PARÁ SANTARÉM 

NORTE RONDÔNIA GUAJARÁ-MIRIM 

NORTE RONDÔNIA CACOAL (02) 

NORTE RARAIMA PACARAIMA 

NORTE RARAIMA BOA VISTA 

NORTE TOCANTINS ARAGUAÍNA 

NORTE TOCANTINS PALMAS 

NORDESTE ALAGOAS MACEIÓ 

NORDESTE ALAGOAS ARAPIRACA 

NORDESTE BAHIA FEIRA DE SANTANA 
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NORDESTE BAHIA SALVADOR 

NORDESTE CEARÁ CHAVAL 

NORDESTE CEARÁ FORTALEZA 

NORDESTE CEARÁ VIÇOSA DO CEARÁ 

NORDESTE CEARÁ AURORA DO CEARÁ 

NORDESTE MARANHÃO SÃO LUÍS 

NORDESTE PARAÍBA CAMPINA GRANDE 

NORDESTE PERNAMBUCO CABROBÓ 

NORDESTE PERNAMBUCO RECIFE 

NORDESTE PIAUÍ SÃO RAIMUNDO NONATO 

NORDESTE PIAUÍ INHUMA 

NORDESTE RIO GRANDE DO NORTE SÃO VICENTE 

NORDESTE RIO GRANDE DO NORTE NATAL (2) 

NORDESTE SERGIPE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 

NORDESTE SERGIPE ARACAJÚ 

NORDESTE SERGIPE SANTO AMARO DAS BROTAS 

SUL PARANÁ JAGUARIAÍVA 

SUL PARANÁ ARAPONGAS 

SUL PARANÁ SARANDI 

SUL PARANÁ PARANAGUÁ 

SUL PARANÁ TOLEDO 

SUL PARANÁ JACAREZINHO 

SUL RIO GRANDE DO SUL CAXIAS DO SUL 

SUL RIO GRANDE DO SUL DOM FELICIANO 

SUL RIO GRANDE DO SUL CAMAQUA 

SUL RIO GRANDE DO SUL SANTA VITÓRIA DO PALMAR 

SUL RIO GRANDE DO SUL PORTO ALEGRE 

SUL RIO GRANDE DO SUL ROSÁRIO DO SUL 

SUL SANTA CATARINA ITAJAÍ 

SUL SANTA CATARINA TUBARÃO 

SUL SANTA CATARINA RIO DO SUL 

SUL SANTA CATARINA CHAPECÓ 
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SUL SANTA CATARINA SANTA TEREZINHA DO 

PROGRESSO 

SUL SANTA CATARINA JOINVILLE 

SUL SANTA CATARINA BLUMENAU 

SUDESTE ESPÍRITO SANTO SERRA 

SUDESTE ESPÍRITO SANTO COLATINA 

SUDESTE ESPÍRITO SANTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 

SUDESTE ESPÍRITO SANTO PINHEIROS 

SUDESTE MINAS GERAIS IPATINGA 

SUDESTE MINAS GERAIS LAGOA DA PRATA 

SUDESTE MINAS GERAIS VARGINHA 

SUDESTE MINAS GERAIS BELO HORIZONTE 

SUDESTE RIO DE JANEIRO SÃO JOÃO DE MERITI 

SUDESTE RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO 

SUDESTE RIO DE JANEIRO MESQUITA 

SUDESTE RIO DE JANEIRO PETRÓPOLIS 

SUDESTE SÃO PAULO GUARULHOS 

SUDESTE SÃO PAULO SÃO PAULO 

SUDESTE SÃO PAULO CAMPINAS (02) 

SUDESTE SÃO PAULO ITAPIRA 

SUDESTE SÃO PAULO SÃO MIGUEL PAULISTA 

SUDESTE SÃO PAULO CAÇAPAVA 
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Apêndice G - Resultados individuais através de gráficos 
relacionados/comparados aos resultados nacionais. 
 
Colégio Estadual *35 - Manicoré – AM 
 

RESULTADOS BARÔMETRO – Projeto SAPIENS – Brasil 
 

Estimados (as) Professores (as) e Diretores (as), 
 

Agradecemos muito, a colaboração de sua escola no projeto SAPIENS, do Núcleo 
de Pesquisa em Educação, Divulgação e Epistemologia da Evolução “Charles Darwin” 
(EDEVO-Darwin). 

Iniciamos esta pesquisa em Março/2014 e encerramos as coletas de dados em 
Agosto/2014, e o desenvolvimento deste trabalho não seria possível, sem a parceria da sua 
escola, gestores, professores e alunos. Desta maneira, antes de divulgarmos os resultados 
deste estudo para a comunidade acadêmica, estamos compartilhando os resultados da sua 
escola comparados com os dados nacionais. 

Foram elaborados gráficos para cada questão disponível no questionário. Para os 
itens estruturados em escalas foram extraídas as médias. As questões em escala podem 
ser verificadas na figura abaixo. 

 

Para os itens de múltipla escolha, é possível verificar os percentuais atingidos pelos 
alunos da sua escola. Exemplo abaixo de questão de múltipla escolha. 

 

Para cada questão e item do questionário é possível conhecer, a média ou 
percentual, da sua escola e dos dados nacionais sobre os principais interesses e opiniões 
dos estudantes sobre Ciência, Ciência e Tecnologia e temas científicos. 

Além disso, segue em anexo as declarações de participação na aplicação do 
questionário. Reiteramos o nosso agradecimento por sua valiosa colaboração na pesquisa 
SAPIENS-Brasil, e nos despedimos. 

Atenciosamente,  
Equipe de Pesquisa SAPIENS-Brasil - EDEVO-Darwin 

                                            
35

 O nome da escola não será identificado em respeito ao anonimato e o acordo estabelecido com 
estas e os pesquisadores. 
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Apêndice H – Teste de Proporções de Colunas para as categorias dos itens 

D49 e D50. 

 

Questão 

D49    D50 

Discordo 

Totalmente 
(A) 

Discordo 
(B) 

Concordo 
(C) 

Concordo 

totalmente 
(D) 

  

Discordo 

Totalmente 
(A) 

Discordo 
(B) 

Concordo 
(C) 

Concordo 

totalmente 
(D) 

A27. 
Inventar/construir e 
consertar coisas 

  A A A   

  

  A B A B C 

B27. Conhecer e 
pesquisar sobre as 
coisas 

  A A A   

  

  A B A B 

C27. Lutar pelo 
direito das pessoas e 
meio ambiente 

    A     

  

      

D27. Curar e 
valorizar as pessoas 
e os animais 

    A     

  

D     

E27. Administrar um 
negócio 

          
  

    A B 

J27. Ainda não 
pensei sobre o futuro 
emprego 

            D     
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Apêndice I – Localização das Escolas que participaram da pesquisa na Itália. 

     

H. Cittá della Scuola 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid            Agrigento (AG) 1 ,0 ,0 ,0 

Airola (BN) 30 ,9 ,9 ,9 

Alessandria (Al) 41 1,2 1,2 2,1 

Aosta (AO) 28 ,8 ,8 2,9 

Ascoli Piceno (AP)  9 ,3 ,3 3,1 

Asti (AT) 47 1,3 1,3 4,5 

Avelino (AV) 48 1,4 1,4 5,8 

Aversa (CE) 29 ,8 ,8 6,7 

Benevento (BN) 50 1,4 1,4 8,1 

Bergamo (BG) 43 1,2 1,2 9,3 

Bibbiena (AR) 37 1,1 1,1 10,4 

Biella (BI) 31 ,9 ,9 11,2 

Brescia (BS) 30 ,9 ,9 12,1 

Campobasso (CB) 32 ,9 ,9 13,0 

Casoli (CH) 2 ,1 ,1 13,1 

Catanzaro (CZ) 62 1,8 1,8 14,8 

Cesena (FC)  46 1,3 1,3 16,2 

Chieti (CH) 14 ,4 ,4 16,6 

Cirò (KR) 30 ,9 ,9 17,4 

Cittadella (PD) 47 1,3 1,3 18,8 

Comiso (RG) 39 1,1 1,1 19,9 
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Cossato (BI) 34 1,0 1,0 20,8 

Cremona (CR) 48 1,4 1,4 22,2 

Cuneo (CN) 48 1,4 1,4 23,6 

Decollatura (CZ) 34 1,0 1,0 24,6 

Feltre (BL) 44 1,3 1,3 25,8 

Ferentino (FR) 31 ,9 ,9 26,7 

Fermo (FM) 78 2,2 2,2 28,9 

Ferrara (FE) 43 1,2 1,2 30,1 

Frosenone (FR) 45 1,3 1,3 31,4 

Fuorni (SA) 32 ,9 ,9 32,3 

Gallarate (VA) 37 1,1 1,1 33,4 

Gela (CL) 49 1,4 1,4 34,8 

Grottaglie (TA) 50 1,4 1,4 36,2 

Lecce (LE) 41 1,2 1,2 37,4 

Lecco (LC) 79 2,3 2,3 39,7 

Licata (AG) 42 1,2 1,2 40,9 

Lodi (LO) 39 1,1 1,1 42,0 

Lugo (RA) 37 1,1 1,1 43,0 

Macerata (MC) 41 1,2 1,2 44,2 

Modena (MO) 47 1,3 1,3 45,5 

Modica (RG) 48 1,4 1,4 46,9 

Montecchio Emilia (RE) 40 1,1 1,1 48,0 

Montepulciano (SI) 35 1,0 1,0 49,0 

Monticello Brianza (LC) 45 1,3 1,3 50,3 
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Mosso (BI) 25 ,7 ,7 51,0 

Napoli (NA) 41 1,2 1,2 52,2 

Nieve (CN) 31 ,9 ,9 53,1 

Nizza Monferrato (AT) 42 1,2 1,2 54,3 

Novara (NO) 30 ,9 ,9 55,9 

Nuoro (NU) 36 1,0 1,0 56,2 

Oggiono (LC) 41 1,2 1,2 57,4 

Pesaro (PU) 42 1,2 1,2 58,5 

Pisticci (MT) 32 ,9 ,9 59,5 

Pordenone (PN) 104 3,0 3,0 62,4 

Porto Torres (SS) 36 1,0 1,0 63,5 

Potenza (PZ) 40 1,1 1,1 64,6 

Quarto (NA) 47 1,3 1,3 65,9 

Ragusa (RG) 81 2,3 2,3 68,3 

Reggio Calabria (RC) 36 1,0 1,0 69,3 

Roccapiemonte (SA) 46 1,3 1,3 70,6 

Rovigo (RO) 46 1,3 1,3 71,9 

San Donà di Piave (VE) 42 1,2 1,2 73,1 

San Secondo Parmense (PR) 44 1,3 1,3 74,4 

San Vito al Tagliamento (PN) 38 1,1 1,1 75,4 

Sanremo (IM) 37 1,1 1,1 76,5 

Sant´Arcangelo (PZ) 37 1,1 1,1 77,6 

Saronno (VA) 42 1,2 1,2 78,8 

Sassari (SS) 43 1,2 1,2 80,0 



462 
 

Scandiano (RE) 26 ,7 ,7 80,7 

Scandicce (FI) 46 1,3 1,3 82,0 

Siena (SI) 37 1,1 1,1 83,1 

Taranto (TA) 59 1,7 1,7 84,8 

Tarquinia (VT) 23 ,7 ,7 85,4 

Tempio Pausania (OT) 8 ,2 ,2 85,7 

Termini Imerese (PA) 35 1,0 1,0 86,7 

Terni (TR) 30 ,9 ,9 87,5 

Tivoli (RM) 35 1,0 1,0 88,5 

Trani (BT) 46 1,3 1,3 89,8 

Treviso (TV) 70 2,0 2,0 91,8 

Trieste (TS) 57 1,6 1,6 93,5 

Umbertide (PG) 46 1,3 1,3 94,8 

Urbania (PU) 21 ,6 ,6 95,4 

Verbania (VB) 47 1,3 1,3 96,7 

Vercelli (VC) 48 1,4 1,4 98,1 

Vicenza (VI) 40 1,1 1,1 99,2 

Voghera (PV) 27 ,8 ,8 100,0 

Total 3503 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



463 
 

 

Apêndice J – Análises estatísticas da tese. Seções A; B; C; D; E; F e Série 
Histórica – (DVD).  

 

 

 


